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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 5 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. Bu sayımızda bulunan tüm çalışmalar 
araştırma ve uygulama araştırma çalışmaları olup, literatür açısından önem ve katkı sağlayacak düzeydedir. 
Sayının hazırlanmasında değerli emek ve katkılarını bizlerden esirgemeyen kıymetli hakemlerimize, editörlerimize 
ve yazarlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Ülkemizin içinde bulunduğu kötü terör olaylarının yaşandığı bu 
günlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza yüce Allahtan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. 
Şehitlerimizin de aziz ruhlarının şad olmasını, vatan ve bütünlüğümüz için canlarını seve seve feda etmelerinden 
dolayı gururlandığımızı belirtmek isteriz. Biz yüce Türk milletinin asla yok edilemeyeceğini ve asla gücünün 
yok sayılamayacağını tüm dünyaya gösteren güçlü ordumuz, devlet ve milletimize sabır ve selamet diliyoruz. Bu 
olumsuzlukların en kısa sürede yok edilip ortadan kaldırılacağına olan inancımız tamdır. Bilgimiz, birikimimiz ve 
yürekten dualarımızla vatan ve bütünlüğümüzün korunması, can ve mal güvenliğimizin sağlanarak daha huzurlu 
hayırlara kavuşacağımıza inanıyor ve yaşanan tüm acıları yürekten paylaşıyoruz. Bilim ve teknoloji adına biz bilim 
dünyası insanlarının başta tüm dünya insanları ve halkımızın refah ile bütünlüğüne katkı sağlayacak çalışmaları 
sizlerle bütünleştirmeyi, sizlere sunmayı ve fayda yaratmayı amaç edinmiş bulunmaktayız. Büyük şair Mehmet 
Akif ERSOY’un istitlar marşımızda ifade ettiği gibi; “Arkadaş! Yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et 
gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın… Kim bilir, belki yarın, belki 
yarınlardan da yakın.” Güzel, huzurlu, kardeşliğin, bütünlüğün ve tek yürek olduğumuz günlerin yakın olduğuna 
inanıyoruz. Türk milletinin geçmişte de yaşamış olduğu olumsuz ve kötü günler olduğunu, yüce Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün büyük uğraş, gayret, azim ve üstün başarıları ile vatan toprak ve bütünlüğünü korumak, savaşmak 
ve kazanmak uğruna yüce ulusumuzla verdiği büyük uğraşlar sonucunda kazandığımız başarıların aynısının yine 
ulusumuzun birlik, bütünlük ve sağduyusu ile yeniden sağlanacağına inanıyoruz. Dergimizin bir sonraki sayısı 
Ocak, Şubat ve Mart aylarını içine alacak şekilde sistemdeki yerini alacaktır. Şimdiden tüm okurlarımıza, yüce 
Türk Milletimize, Ordumuza, Vatanımıza, Güvenlik Güçlerimize ve Yüce Halkımıza sağlık, huzurlu ve mutlu günler, 
kasız belasız, güzel günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın huzurlu mutlu yaşayın…

 (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 

Hatice Nur GERMİR
Baş Editör 
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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.
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Dear Readers.,

We have included 05 studies in this issue of our journal. All the studies included in this issue are research and 
practical studies contributing to the literature. I would like to especially thank our distinguished referees, editors 
and authors who provided their precious efforts and contributions in the preparation of the issue. We would like to 
extend our condolences and deepest sympathy to the relatives of all the citizens that passed away in the terrifying 
terrorist attacks that our country has recently experienced. May God their souls in peace. And may God rest the 
souls of our martyrs in peace; we would like to express our pride in their sacrifice of their lives for our homeland 
and for our unity. We would like to offer our deepest condolences to our state, our nation and our powerful army 
which show the whole world the facts that we, the honorable Turkish nation, can never be destroyed and that its 
power can never be ignored. We strongly believe that this unpleasant situation will be completely eliminated in the 
shortest time possible. With our knowledge, experience and sincere prayers, we are confident that our homeland 
and integrity will continue being protected, that our security of life and property will continue being ensured, and 
that we will reach a more peaceful future, and we wholeheartedly share all the pains being experienced. We have 
undertaken the goal of presenting to you scientific and technological studies that will contribute to the wellbeing 
and integrity of all the peoples in the world and of our people. As the great poet Mehmet Akif ERSOY stated in 
our national anthem, “My friend! Leave not my homeland to the hands of villainous men! Render your chest as 
armor and your body as bulwark! Halt this disgraceful assault! For soon shall come the joyous days of divine 
promise; who knows? Perhaps tomorrow? Perhaps even sooner!” We believe that good, peaceful days with 
fraternity and unity will come soon. We recall the unpleasant and bad days of the Turkish nation in the past, and we 
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beautiful, safe and sound days for all our readers, for the great Turkish Nation, for our Army, and for our Security 
Forces. With our best wishes …

(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 
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AN ANALYSIS OF RETAIL SALES VOLUME INDEX AND TRADE AND 
SERVICES INDICES(1)

PERAKENDE SATIŞ HACİM VE TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ 
ANALİZİ
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Nurullah KARTA5
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3 Istanbul Gelişim University, Faculty of Businees Administration and Social Sciences Business Administration 
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5 Yüzüncü Yıl University, Faculty of Education, Primary Department, Van / Turkey

Öz: Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan modern 
perakende sektörü, imalat sanayi için talep oluşturması, iç piyasanın 
canlandırması, işsizlikle mücadelede gösterdiği başarı, enflasyon 
oranlarının düşmesine sağladığı katkı, inovasyonun, yenilik ve 
teknolojinin pazarda tutunması ve süreklilik kazanmasında belir-
leyici konumda olması, yatırımların sürekliliğini sağlaması, kriz 
dönemlerinde piyasanın canlı kalmasında mihenk taşı özelliği 
gibi birçok parametrenin ışığı altında kayıtlı ekonomi, istihdam, 
vergi gelirleri, çevre, enerji verimliliği, kredi kartı kullanımı gibi 
birçok farklı alanda olumlu etkiye sahip bulunmaktadır. Önceleri 
devletin güdümünde faaliyetlerini sürdüren perakende sektörü, 1987 
yılından itibaren uygulamaya konan ve yabancı yatırımların girişini 
kolaylaştıran serbestleşme yasası sayesinde nüfus yoğunluğunun 
da etkisi ile cazibe merkezi haline gelmiştir. Tüketici talep ve ter-
cihlerindeki değişim ve gelişim ile yoğun rekabet koşulları altında 
grafiği hızla yükselen bir görüntü sergilemektedir. Bu araştırma 
perakende sektöründeki satış hacmi ile ticaret ve hizmet indeksleri 
arasındaki ilişkinin 2005-2014 arasındaki dönem için belirlenmesini 
içermektedir. Araştırma sonucu elde edilen veriler SPSS Statistic 
17.0 programı ile analiz edilerek, korelasyon, anova, regresyon 
analizleri sonucunda perakende satışı en çok etkileyen faktörler 
belirlenmiştir. Ciro endeksi ile istihdam endeksi, çalışılan saat 
endeksi, brüt ücret maaş endeksi, perakende satış hacim endeksi 
arasında; istihdam endeksi ile çalışılan saat endeksi, brüt ücret 
maaş endeksi ve perakende satış hacim endeksi arasında, çalışılan 
saat endeksi ile brüt ücret maaş endeksi ve perakende satış hacim 
endeksi arasında, brüt ücret maaş endeksi ile perakende satış 
hacim endeksi arasında yüksek dereceli pozitif ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Perakende Sektörü, Ticaret Sektörü, Hizmet 
Sektörü, Tüketici Tercihleri

Abstract: The modern retail industry, which serves as the loco-
motive of the Turkish economy, has many positive impacts on 
many areas such as formal economy, employment, tax revenues, 
environment, energy productivity, and credit card use due to the 
facts that it creates demand for manufacturing industry, it boosts 
the domestic market, it contributes to the fight against unemploy-
ment, it contributes to the decrease of inflation rates, it plays a 
determining role in enabling innovation and technology hold on to 
and persist in the market, it ensures the continuity of investments, 
and it serves as a cornerstone in the buoyancy of economies in 
periods of crisis. The retail industry, which was previously under 
the control of the state in Turkey, has become an attraction center 
thanks to the liberalization act which was put into effect in 1987 
and has facilitated the foreign investment inflows since then, in 
addition to the partial impact of the high population density. It 
shows a rapidly rising trend under intense competitive conditions 
with changes and developments in customer demands and pref-
erences. This study aims to determine the relation between sales 
volume in the retail industry and the trade and services indices 
for the period of 2005-2014. The data acquired from the research 
were analyzed through the SPSS Statistic 17.0 software, and the 
most effective factors on retail sales were determined through 
correlation, ANOVA and regression analyses. High positive cor-
relations were found between the turnover index and the indices 
of employment, worked hours, gross wages-salaries and retail 
sales volume; between the employment index and the indices of 
worked hours, gross wages-salaries and retail sales volume; between 
worked hour index and the indices of gross wages-salaries and 
retail sales volume, and between the gross wages-salaries index 
and the retail sales volume index.

Key Words: Retail Industry, Trade Sector, Service Sector, Con-
sumer Preferences

A C E D

Doi: 10.17369/UHPAD.2015613979

UHPAD ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

International Refereed Journal of Marketing and Market Researches



2

UHPAD 
www.uhpadergisi.com

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi 
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 6 Yıl:2015
International Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches

September / October / November / December - Autumn Winter Term Issue: 6 Year: 2015
GEL CODE: M3-M20-M21-M29-M30-M31-M37-M39-M54  ID:56 K:64

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 
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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 

INTRODUCTION

The modern culture of consumption, which started 
being formed in 1850s, has caused changes in 
the traditional conceptions of trading and con-
sumption although it varies from one country to 
another. This wind of change, which has gained 
more speed due to globalization, has been felt in 
Turkey since 1990s. The decisions of 24 Janu-
ary 1980, the determination of the strategy of 
opening up to the international market, and the 
elimination of obstacles to foreign investments 
and import constituted the starting point of the 
developments in the retail industry. The concep-
tion of hypermarkets and chain stores has been 
established through the giant international retail 
companies opening their branches in Turkey 
since 1985. The foreign hypermarkets such as 
CarrefourSA and Tesco had competitive advan-
tage over small grocery stores and smalls-sized 
enterprises since they made mass purchases, had 
big capital structures and attached importance to 
service quality; small-sized retail enterprises, in 
turn, chose to combine their powers through es-
tablishing partnerships, as in the cases of Kiler and 
Canerler, or through establishing corporations, as 
in the cases of Anmar, İsmar and Karmar (Ersun 
and Arslan, 2008:50).   

As a result of these developments, the number 
of retail companies, which was 225,226 in 1998, 
rose to 203,218 in 2006; the number of traditional 
small grocery stores, which was 136,763 in 2000 
decreased to 116,857 in 2006; the number of 

chain stores and supermarkets, which was 2,135 
in 2000, rose to 6,474 in 2006, and they consti-
tuted 33.1% of the market as of 2005 (Tek and 
Orel, 2006:28).

One of the most remarkable developments in 
Turkey is the process of harmonization with the 
European Union (EU) legislation in the retail 
industry as in all other sectors. Efforts towards 
ensuring consumer satisfaction and loyalty have 
been determined as a target in the process of 
negotiation with the EU in order to ensure the 
existence and sustainability of retailers. In this 
context, since the interest of the foreign inves-
tors in this sector will enable the diversification 
of consumer demands and the formation of new 
structures by the retail companies, the retailers 
focus their activities on external growth to create 
a synergy. The retail companies have placed their 
own-branded products, or private labels, on the 
focal point of internal growth. Both internal- and 
external-focused growth strategies have led to a 
significant loss of market share or a complete 
elimination from the market for traditional retailers 
that conduct small-sized transactions, such as local 
grocery stores and kiosks. Like all other sectors, 
the world retail industry has also been affected 
by globalization. The retail companies that have 
reached market saturation in the United States of 
America (USA) and the EU follow such strate-
gies as international mergers, investments and 
purchases and direct their investments towards 
developing countries in order to ensure profit-
ability and continuity. And Turkey is among the 



3

UHPAD 
www.uhpadergisi.com

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi 
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 6 Yıl:2015
International Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches

September / October / November / December - Autumn Winter Term Issue: 6 Year: 2015
GEL CODE: M3-M20-M21-M29-M30-M31-M37-M39-M54  ID:56 K:64

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 

markets that attract attention within this framework 
(Dursun, 2006:1). 

LITERATURE

Bektaş (2006) states that the production and mar-
keting relations, which has shifted from local to 
international scale, take the form of economies of 
scale in some areas and economies of diversity in 
other areas, that the increase of the chain stores’ 
shares in the retail industry further increases the 
competitiveness in terms of product diversity, 
efforts of holding on to the market, and price 
ranges, and that the hypermarkets and supermar-
kets with strong financial structures managed by 
professional staffs according to modern marketing 
techniques make the conditions of competition 
harder for the small-sized retailers operating at 
traditional level. 

Odabaşı and Oyman (2002) express that the 
environment of increasing competitiveness 
decreases the profit margin, that this situation 
increases the importance of sales, that the key 
for attracting new customers and ensuring their 
loyalty is to create a difference in direct contacts 
with the customers, and that this is the only way 
to obtain favorable results from all the works of 
investment, programming and customer support 
services. 

Foster (2000) suggests that customer loyalty, 
which is a commitment in psychological terms, 
means the customers’ continuity in purchasing 
from a certain enterprise, that the loyal customers 

continue to purchase from their usual stores even 
if a new store with higher product diversity is 
opened in their close physical environment, and 
that creating customer loyalty is a strategic factor 
that gives competitive advantage.  

Chatwin (2000) mentions that retailers have 
information on what kind of pricing they should 
apply in the cases that their limited stock of con-
sumable goods needs to be sold out before the 
expiry date, and that they can adjust the dynamic 
price range from among the limited number of 
permitted prices.

Farias and Van Roy (2010) focused his research 
on the optimal achievement of the expected profit 
by a retailer who has to sell out its stocks within 
a certain period and has a limited stock volume; 
he tried to determine the optimal price based on 
certain assumptions related to the customers’ 
frequency of coming to the store and the process 
of purchasing.

Istanbul Chamber of Commerce (İTO) (2004) 
states that hypermarkets and supermarkets achieve 
big price discounts during the provision of the 
goods thanks to their big sizes, that this practice 
on the traditional products, which are also sold 
by the traditional retailers such as local grocery 
stores and small markets, lead to unfair competi-
tion, and that it is aimed to eliminate this unfair 
competition through a law proposal. 

Dursun (2006) states that all the research on 
the retail industry, whose essential aim is to 
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determine the customer demands and pave the 
way for customer satisfaction and loyalty, is 
built upon the determination of the consumers’ 
characteristics and priority criteria and helping 
the retailers develop competition tools, and that 
retailing, which is the only channel assisting the 
communication between the manufacturer and 
the consumer, also plays an important role in the 
determination of the economic development of 
a country and the socioeconomic structure of its 
consumer profile.

Torlak et al. (2007) point out that today’s modern 
consumers desire to see shopping as a social event 
that provides an opportunity for entertainment 
rather than as a boring activity in the form of 
mere shopping; that the shopping malls, which 
meet these expectations by combining the facilities 
of restaurants, stores, markets, entertainment and 
parking, have considerable advantages; that the 
changes in the retail industry are in parallel with 
the changes in technology, consumption habits, 
demographic characteristics and lifestyles, and 
with the consumer preferences; that the tradi-
tional local retailers such as small grocery stores 
now have much less chance of surviving in the 
market as the consumer preferences tend towards 
shopping malls, supermarkets and hypermarkets; 
that the hypermarkets have come to control the 
modern consumers by gaining even more power 
through using modern marketing techniques; that 
they therefore appear to consciously shape the 
consumer preferences and encourage them to 
consume more; that the principle “consumer is 

the king” has lost its validity, and the consumers 
are influenced by the decisions of the retailers; 
that the majority of those in the middle-income 
group, who are defined as C1 or C2 according 
to the socioeconomic status classification, can 
be considered as the customers of the modern 
retail industry; that every new shopping mall and 
big store causes significant changes in the social 
lives of the customers from this group, and that 
the members of this group have the perception 
that they can more easily keep up with the cur-
rent period by following such shopping centers.

Varinli (2005) suggests that according to the 
research, consumers purchase many things that 
are not included in their shopping lists or that 
are even unnecessary when they go to shop-
ping malls; that in addition to promotions, this 
behavior is also supported by the advertisements 
and orientations that are made on the grounds of 
helping every segment of the society reach the 
products that are suitable for their budget; that the 
traditional food retailers should understand the 
situation well and they may acquire an important 
business opportunity if they can gain advantage 
of this situation, and that some hypermarkets’ 
development of their own private labels constitutes 
a threat for manufacturers since over time, the 
retailer stores start to have these products produced 
for themselves through contract manufacturing. 

Ersun and Arslan (2008) state that the increase 
in the number of automobiles is a significant 
factor in the increase of the market share of the 
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modern retail industry, that the credit cards fuel 
shopping, and that the rates of shopping increase 
as consumers from every segment of the society 
have several credit cards. 

Gülmez and Kitapçı (2008) emphasize that the 
concept of service, which has been studied by 
European philosophers since 1700s and considered 
as all the activities other than agricultural activi-
ties, was addressed by the classical economists 
for the first time; that labor is divided into two 
groups, namely productive and non-productive, 
and that the productive labor means producing 
sellable goods and it becomes concrete through 
these goods; that non-productive labor continues 
its effect after its use, and the activities without a 
material output are called services; that the labor 
of public officers, managers and artists with a 
prestigious position in the society as well as the 
labor of the servants falls within this group, and that 
the service sector, which includes non-productive 
labor, is considered as non-productive activities.  

In his study, Biçer (2007) mentions that services 
have existed in all the periods of the human history 
since the humans as social beings communicate 
with each other to meet their needs. 

Gülmez and Dörtyol (2009) describe the concept 
of service as all the activities that are produced 
for the purpose of meeting consumers’ demands 
and expectations, that cannot be stored, that has 
to be consumed at the moment of production, and 
that have heterogeneous characteristics. 

Öztürk (2003) underlines that today, both public 
institutions and the private sector try to communicate 
their organizational goals through messages that 
they aim to provide service for the consumers or 
the public; that in addition to traditional service 
establishments such as banks, insurance providers, 
universities, restaurants, hotels, and hospitals, the 
establishments in the group of white goods and 
brown goods also try to reach consumers through 
messages that emphasize the expression of ser-
vice through similar slogans; that every company 
positions itself as a service enterprise rather than 
using the distinction of manufacturing, trade and 
marketing, and that this may result in a confusion 
regarding the description of the concept of service. 

Savaş (2000) defines service as all the produc-
tion activities that add benefit to products, and he 
states that the concept of service is under constant 
development in interaction with technological and 
socioeconomic changes.

Karahan (2000) state that service, which is con-
sidered as an abstract concept, is perceived as a 
benefit or satisfaction by the consumers, and that 
service is defined as products which are produced 
through efforts by labor or mechanization, directly 
benefit the consumers, and are not physical. 

Çatı (2002) suggests that the abstract concept of 
service is formed under the influence of the tools, 
instruments and materials used in the presentation 
of the service and between the customer and the 
personnel; that solution-oriented approaches to-
wards customer problems can be also described 
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as service; that he therefore focuses on service 
activities and attaches importance to interaction; 
that this interaction can be about the environment 
and the place where the service is provided, as 
well as the personnel and the customers, and 
that in the provision of health care, for instance, 
physical space and medical equipment are impor-
tant parameters in interaction, in addition to the 
doctor-patient dialogue.

In their study, Korkmaz et al. (2013) found that 
shopping malls and supermarkets provide broader 
service for their customers; that the product range 
they serve is very rich and diverse, including 
technological products, furniture, construction 
materials etc. in addition to food; that in the 
past, consumers had to go to separate locations 
in order to purchase these different products; that 
this situation provides a great ease and saving 
for consumers; that brand, price, environment, 
advertisement, and transportation opportunities 
are influential on the consumers’ preferences; 
that the consumers that want to meet their daily 
needs mostly go out for shopping at the weekends 
while the working people usually go shopping 
in the evenings after working hours, and that the 
practices of promotion and discount are quite ef-
fective in creating customer loyalty. 

SITUATION OF THE RETAIL INDUSTRY 
IN TURKEY AND IN THE WORLD

The biggest advantage provided by the Turkish 
retail industry is its positive impact on the general 
economy. The growth in the retail industry contributes 
to the growth of the sectors of facility management, 
food processing, logistics, security and construc-
tion as well as the sector of trade and services, 
and it also paves the way for the development of 
diverse infrastructure investments. The wholesale 
trade and the retail trade in Turkey are similar to 
those in the EU economies in terms of their share 
in the overall economy. While the organized retail 
industry constitute 80-90% of the whole sector in 
the EU countries, this rate in Turkey is between 
40 and 42% in Turkey due to the continuity of the 
traditional structure. According to the trade data of 
TurkStat (Turkish Statistical Institute), traditional 
retail industry constitutes around 60% of the retail 
trade sector wile modern (organized) retail sector 
corresponds to around 40%. It is observed that 
trade and services sector has become as important 
as the manufacturing industry in the development 
of the retail trade sector thanks to the economic 
maturity that Turkey has achieved; Figure.1 and 
Table.1 shows the development of the modern 
retail industry (TOBB,2012:5-6).
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Figure 1. Turnover Development in the Organized Retail Sector for the Period of 2006-2010 

Source: TOBB, 2012:3

Table1. General Data on the Retail Trade Sector (2011)

2011 Share within the 
total

Share within the 
category

Billion 
Dollars

Total Turnover 191

Traditional Retail 110 58%

Organized Retail 81 42%

Food Retailing 115 60% 100%

Traditional Food 82 43% 71%

Organized Food 33 17% 29%

Non-Food Retailing 76 40% 100%

Traditional Non-Food 28 15% 37%

Organized Non-Food 48 25%

Source: TOBB,2012:6
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The research shows that there are 15 hypermarkets 
and 150 supermarkets per one million people in the 
EU. The distribution in Turkey is 3 hypermarkets 
and 17 supermarkets per one million people. It is 

observed that the retail trade sector provides €600 
of savings per person in the EU and $1,220 of 
savings in the USA (Figure.2).

Figure 2. Distribution of Traditional and Modern Retail in the EU Countries 

Source: TOBB, 2012:7
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Table 3. Indicators Regarding the Retail Trade Sector in Turkey and in the EU Countries 
(2011)

Source: TOBB, 2012:28

Due to the effects and consequences of the global 
crisis on the European countries, the consumer 
confidence index decreased to the lowest levels. 
The markets got smaller partially because of the 
decline in the purchasing power, and the retail 

trade sector is also negatively influenced by these 
developments. Table.3 shows the indicators of the 
Turkish retail sector, which is in a leading posi-
tion among the countries of the region thanks to 
its know-how.
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Figure 3. Development Course of the Retail Sector for 2010 – 2011 (Seasonally Adjusted and 
Non-Adjusted Versions)

Source: TOBB, 2012:41

Despite the influence of the crisis environment all 
around the world, the sector in Turkey grew with 
new investments and through ensuring price stabil-
ity, diversity was protected and the competitive 
environment continued, transition from traditional 

to modern retailing continued and the accessibility 
increased, the shopping environment transformed 
the urban life into an entertaining environment; as 
a result, the modern retailing sector could grow 
in terms of both employment and physical space. 
Figure.4 shows this development by comparing 
2010 and 2011. 
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Figure 4. A Comparison of the GDP and Organized Retail Expenditures (in billion dollars 
and based on 2005 prices)

Source: TOBB, 2012:45

As shown in Figure.4, it is predicted that between 
2012 and 2021, the GDP will nominally grow by 
9.2% on the basis of 2005 prices, that expenditures 

in the retail sector will increase by 7.8%, and that 
the retail sector will grow 15.4% more than the 
GDP will. 

Table 4. Retail Turnover Index 2012-2015 (current prices; excluding VAT)

Retail Trade 2012 133.7

2013 146.6

2014 162.0

 2015* 159.8

Food, drink and tobacco 2012 121.6

2013 139.5

2014 161.5

 2015* 175.0
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Non-Food (excluding Automotive Fuel) 2012 134.7

2013 147.4

2014 162.5

2015* 158.1

Computer, computer hardware and software, book, 
communication devices etc.

2012 135.4

2013 140.0

2014 151.8

2015* 148.5

Audio and video devices, hardware, paint and glass, 
electric household appliances, furniture etc.

2012 144.4

2013 157.5

2014 164.7

2015* 151.6

Textile, clothing and shoe 2012 148.0

2013 172.5

2014 201.6

2015* 199.8

Pharmacy products, medical and orthopedic 
products, cosmetics and personal care products

2012 96.9

2013 108.1

2014 125.2

2015* 131.8

Via mail or the Internet 2012 167.1

2013 189.3
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2014 212.9

2015* 253.3

Automotive fuel 2012 145.5

2013 153.2

2014 161.7

 2015* 145.7

Source: www.tuik.gov.tr

*The average of the first six months was taken 
for 2015.

Table.4 indicated the development figures for retail 
trade and its subtitles between 2012 and the second 
quarter of 2015. The table, which was created on 

the basis of the TurkStat data, shows that the retail 
trade has a continuous development trend, and 
that the items of food, drink and tobacco, textile, 
clothing and shoe, and products delivered through 
mail and the Internet have grown even more than 
the retail trade. 

Table 5. 2023 Targets of the Turkish Retail Trade Sector

Source: TOBB, 2012:50

The retail trade sector serves as a bridge between 
the producer and the consumer by enabling the 
transportation of the value added products pro-
vided from the producers to the end consumers. 
There is a linear relation between the retail trade 
sector and many other different sectors, including 
manufacturing, logistics, marketing, transportation, 

storage, information processing and construction, 
in terms of creation of employment opportunities.

Promoting investments in the retail trade sector, 
which is the locomotive for the strategies of 2023 
vision for service-oriented growth, means promot-
ing the Turkish economy; a good example of this 
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sector’s power is its performance in keeping the 
consumer demands stable during the periods of 
crisis and thus providing vital support for other 
sectors. Table.5 shows the indicators of retail trade 
sector for 2010 and the estimated numbers for 
the 2023 vision. It is estimated that the number 
of shopping malls, which was 263 in 2010, will 
increase by 98% and become 520; the number 
of stores, which was 48 thousand will increase 
by 75% and become 84 thousand; the number of 
employed people, which was 520 thousand will 
increase by 140% and become 1,250,000; the 
organized retail turnover, which was 75 billion 
USD, will increase by 100% and become 150 
billion USD, and the total retail trade turnover, 
which was 171 billion USD, will increase by 11% 
and become 190 billion USD.  

This study examines the relation between the sales 
volume in the retail trade sector and the trade and 
services indices. The variables were determined 
for the period between 2005 and 2014. 

Data Analysis

The data acquired from the research were ana-
lyzed through the SPSS Statistic 17.0 software. 
The most effective factors on retail sales were 
determined through correlation, ANOVA and 
regression analyses. 

Research Hypotheses

 H0: There is no correlation among the vari-
ables. 

 H0: There is no correlation between the 
turnover index and other variables.

 H0: There is no correlation between the em-
ployment index and other variables.

 H0: There is no correlation between the 
worked hours index and other indices.

 H0: There is no correlation between the 
gross wages-salaries index and other indices.

 H0: There is no correlation between the re-
tail sales volume index and other indices.

IMPLEMENTATION AND ANALYSES

Summary of Variables

•	 Turnover: Turnover index

•	 Employment: Employment index

•	 Hours: Worked hours index

•	 Wages: Gross wages-salaries index

•	 Sales: Retail sales volume index

CORRELATION ANALYSIS 

H0: There is no correlation among the vari-
ables. 

The results of the correlation analysis are 
shown below: 

•	 A high positive correlation was found be-
tween the turnover index and the employ-
ment index.
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•	 A high positive correlation was found be-
tween the turnover index and the worked 
hours index.

•	 A high positive correlation was found be-
tween the turnover index and the gross 
wages-salaries index.

•	 A high positive correlation was found be-
tween the turnover index and the retail sales 
volume index.

•	 A high positive correlation was found 
between the employment index and the 
worked hours index.

•	 A high positive correlation was found be-
tween the employment index and the gross 
wages-salaries index.

•	 A high positive correlation was found be-
tween the employment index and the retail 
sales volume index.

•	 A high positive correlation was found be-
tween the worked hours index and the gross 
wages-salaries index.

•	 A high positive correlation was found be-
tween the worked hours index and the retail 
sales volume index.

•	 A high positive correlation was found be-
tween the gross wages-salaries index and the 
retail sales volume index.
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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 

Table 6. Correlations

Turnover 
index

Employ-
ment index

Worked 
hours 
index

Gross 
wages-
salaries 
index 

Retail 
sales 

volume 
index

Turnover index Pearson Cor-
relation

1 .909** .832** .996** .992**

Sig. (2-tailed) .000 .003 .000 .000

N 10 10 10 10 10

Employment 
index

Pearson Cor-
relation

.909** 1 .961** .900** .866**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001

N 10 10 10 10 10

Worked hours 
index

Pearson Cor-
relation

.832** .961** 1 .840** .781**

Sig. (2-tailed) .003 .000 .002 .008

N 10 10 10 10 10

Gross wages-
salaries index 

Pearson Cor-
relation

.996** .900** .840** 1 .991**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .000

N 10 10 10 10 10

Retail sales vol-
ume index

Pearson Cor-
relation

.992** .866** .781** .991** 1

Sig. (2-tailed) .000 .001 .008 .000

N 10 10 10 10 10

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

REGRESSION ANALYSIS

H0: There is no correlation between the turnover 
index and other variables.

The results of the regression analysis are provided 
below. According to the results of the model sum-
mary, the model has a 99% rate of explanation. 

Furthermore, since the results of the ANOVA test 
determined the overall significance coefficient to 
be smaller than 0.05, it was concluded that the 
results were reliable. 

According to the results of the model;
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•	 An increase in the employment index makes a 
1.53-unit positive contribution to the turnover 
index.

•	 An increase in the worked hours index makes 
a 1.13-unit negative contribution to the turn-
over index. 

•	 An increase in the gross wages-salaries index 
makes a 0.905-unit positive contribution to the 
turnover index. 

•	 The retail sales volume index makes a 0.299-
unit negative contribution to the turnover index. 

Table 7. Model Summaryb

Model

R
R 

Square
Adjusted 
R Square

Std. 
Error 
of the 

Estimate

Change Statistics

R Square 
Change

F 
Change df1 df2

Sig. F 
Change

 1 .999 .997 .995 2.36566 .997 429.662 4 5 .000

Table 8. ANOVAc,d

Model Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

1 Regression 117335.561 4 29333.890 5151.010 .000a

Residual 34.169 6 5.695

Total 117369.730b 10

a. Predictors: Retail sales volume index, Gross wages-salaries index , Worked hours index, 
Employment index

b. This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is zero for 
regression through the origin.

c. Dependent Variable: Turnover index

d. Linear Regression through the Origin
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H0: There is no correlation between the employ-
ment index and other variables.

The results of the regression analysis are provided 
below. According to the results of the model sum-
mary, the model has a 100% rate of explanation. 
Furthermore, since the results of the ANOVA test 
determined the overall significance coefficient to 
be smaller than 0.05, it was concluded that the 
results were reliable. 

According to the results of the model,

•	 An increase in the turnover index makes a 
0.344-unit positive contribution to the employ-
ment index.

•	 An increase in the worked hours index makes 
a 0.726-unit positive contribution to the em-
ployment index. 

•	 An increase in the gross wages-salaries index 
makes a 0.357-unit negative contribution to 
the employment index. 

•	 The retail sales volume index makes a 0.283-unit 
positive contribution to the employment index. 

Table 10. Model Summaryc,d

Model

R
R 

Squareb
Adjusted 
R Square

Std. 
Error 
of the 

Estimate

Change Statistics

R Square 
Change F Change df1 df2

Sig. F 
Change

 1 1.000 1.000 1.000 1.08201 1.000 22978.527 4 6 .000

Table 11. ANOVAc,d

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 107607.766 4 26901.941 22978.527 .000

Residual 7.024 6 1.171   

Total 107614.790 10    
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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 

H0: There is no correlation between the worked 
hours index and other indices.

The results of the regression analysis are provided 
below. According to the results of the model sum-
mary, the model has a 100% rate of explanation. 
Furthermore, since the results of the ANOVA test 
determined the overall significance coefficient to 
be smaller than 0.05, it was concluded that the 
results were reliable. 

According to the results of the model,

•	 An increase in the turnover index makes a 
0.461-unit negative contribution to the worked 
hours index.

•	 An increase in the employment index makes a 
1.321-unit positive contribution to the worked 
hours index. 

•	 An increase in the gross wages-salaries index 
makes a 0.466-unit positive contribution to the 
worked hours index. 

•	 The retail sales volume index makes a 0.320-unit 
negative contribution to the worked hours index. 

Table 13. Model Summaryc,d

Model

R
R 

Squareb
Adjusted 
R Square

Std. 
Error 
of the 

Estimate

Change Statistics

R Square 
Change F Change df1 df2

Sig. F 
Change

 1 1.000 1.000 1.000 1.44179 1.000 12624.459 4 6 .000

Table 14. ANOVAc,d

Model Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

1 Regression 104972.967 4 26243.242 12624.459 .000

Residual 12.473 6 2.079   

Total 104985.440 10    
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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 

Ta
bl

e 
15

. C
oe

ffi
ci

en
ts

a,
b

M
od

el
z

U
ns

ta
nd

ar
di

ze
d 

C
oe

ffi
ci

en
ts

St
an

da
rd

-
iz

ed
 C

o-
ef

fic
ie

nt
s

t
Si

g.

C
or

re
la

tio
ns

C
ol

lin
ea

rit
y 

St
at

is
tic

s

B
St

d.
 

Er
ro

r
B

et
a

Ze
ro

-
or

de
r

Pa
rti

al
Pa

rt
To

le
ra

nc
e

V
IF

1
Tu

rn
ov

er
 in

de
x

-.4
36

.1
71

-.4
61

-2
.5

58
.0

43
.9

72
-.7

22
-.0

11
.0

01
16

43
.2

54

Em
pl

oy
m

en
t i

nd
ex

1.
30

4
.1

11
1.

32
1

11
.7

44
.0

00
1.

00
0

.9
79

.0
52

.0
02

63
8.

68
0

G
ro

ss
 w

ag
es

-s
al

ar
ie

s 
in

de
x 

.4
34

.1
37

.4
66

3.
16

1
.0

20
.9

59
.7

90
.0

14
.0

01
10

98
.4

01

R
et

ai
l s

al
es

 v
ol

um
e 

in
de

x
-.3

17
.1

44
-.3

20
-2

.2
03

.0
70

.9
97

-.6
69

-.0
10

.0
01

10
67

.8
44

H
0:

 T
he

re
 is

 n
o 

co
rre

la
tio

n 
be

tw
ee

n 
th

e 
gr

os
s w

ag
es

-s
al

ar
ie

s i
nd

ex
 a

nd
 o

th
er

 in
di

ce
s.



23

UHPAD 
www.uhpadergisi.com

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi 
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 6 Yıl:2015
International Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches

September / October / November / December - Autumn Winter Term Issue: 6 Year: 2015
GEL CODE: M3-M20-M21-M29-M30-M31-M37-M39-M54  ID:56 K:64

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 

The results of the regression analysis are provided 
below. According to the results of the model sum-
mary, the model has a 99% rate of explanation. 
Furthermore, since the results of the ANOVA test 
determined the overall significance coefficient to 
be smaller than 0.05, it was concluded that the 
results were reliable. 

According to the results of the model,

•	 An increase in the turnover index makes a 
1.062-unit positive contribution to the gross 
wages-salaries index.

•	 An increase in the employment index makes 
a 1.867-unit negative contribution to the gross 
wages-salaries index. 

•	 An increase in the worked hours index makes 
a 1.340-unit positive contribution to the gross 
wages-salaries index. 

•	 The retail sales volume index makes a 0.455-
unit positive contribution to the gross wages-
salaries index. 

Table  16. Model Summaryc,d

Model

R
R 

Squareb

Ad-
justed R 
Square

Std. 
Error of 
the Esti-

mate

Change Statistics

R Square 
Change F Change df1 df2

Sig. F 
Change

 1 1.000 1.000 .999 2.62357 1.000 4390.599 4 6 .000

Table 17. ANOVAc,d

Model Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

1 Regression 120883.621 4 30220.905 4390.599 .000a

Residual 41.299 6 6.883

Total 120924.920b 10

a. Predictors: Retail sales volume index, Turnover index, Worked hours index, Employment 
index

b. This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is zero for 
regression through the origin.

c. Dependent Variable: Gross wages-salaries index 

d. Linear Regression through the Origin
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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 
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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 

H0: There is no correlation between the retail 
sales volume index and other indices.

The results of the regression analysis are provided 
below. According to the results of the model sum-
mary, the model has a 99% rate of explanation. 
Furthermore, since the results of the ANOVA test 
determined the overall significance coefficient to 
be smaller than 0.05, it was concluded that the 
results were reliable. 

According to the results of the model,

•	 An increase in the turnover index makes a 
0.532-unit negative contribution to the retail 
sales volume index.

•	 An increase in the employment index makes 
a 2.248-unit positive contribution to the retail 
sales volume index. 

•	 An increase in the worked hours index makes 
a 1.396-unit negative contribution to the retail 
sales volume index. 

•	 An increase in the gross wages-salaries index 
makes a 0.690-unit positive contribution to the 
retail sales volume index. 

Table 19. Model Summaryc,d

Model

R
R 

Squareb
Adjusted 
R Square

Std. 
Error 
of the 

Estimate

Change Statistics

R Square 
Change F Change df1 df2

Sig. F 
Change

 1 1.000 .999 .999 3.03741 .999 2895.579 4 6 .000

Table 20. ANOVAc,d

Model Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

1 Regression 106856.873 4 26714.218 2895.579 .000a

Residual 55.355 6 9.226

Total 106912.228b 10

a. Predictors: Gross wages-salaries index , Employment index, Turnover index, Worked hours 
index

b. This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is zero for 
regression through the origin.

c. Dependent Variable: Retail sales volume index

d. Linear Regression through the Origin
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CONCLUSION and ASSESSMENT

•	 A high positive correlation was found between 
the turnover index and the employment index.

•	 A high positive correlation was found between 
the turnover index and the worked hours index.

•	 A high positive correlation was found between 
the turnover index and the gross wages-salaries 
index.

•	 A high positive correlation was found be-
tween the turnover index and the retail sales 
volume index.

•	 A high positive correlation was found between 
the employment index and the worked hours 
index.

•	 A high positive correlation was found between 
the employment index and the gross wages-
salaries index.

•	 A high positive correlation was found between 
the employment index and the retail sales 
volume index.

•	 A high positive correlation was found between 
the worked hours index and the gross wages-
salaries index.

•	 A high positive correlation was found between 
the worked hours index and the retail sales 
volume index.

•	 A high positive correlation was found between 
the gross wages-salaries index and the retail 
sales volume index.

•	 An increase in the employment index makes 
a 1.53-unit positive contribution to the turn-
over index.

•	 An increase in the worked hours index makes 
a 1.13-unit negative contribution to the turn-
over index. 

•	 An increase in the gross wages-salaries index 
makes a 0.905-unit positive contribution to 
the turnover index. 

•	 The retail sales volume index makes a 0.299-
unit negative contribution to the turnover index. 

•	 An increase in the turnover index makes a 
0.344-unit positive contribution to the em-
ployment index.

•	 An increase in the worked hours index makes 
a 0.726-unit positive contribution to the em-
ployment index. 

•	 An increase in the gross wages-salaries index 
makes a 0.357-unit negative contribution to 
the employment index. 

•	 The retail sales volume index makes a 0.283-
unit positive contribution to the employment 
index. 

•	 An increase in the turnover index makes a 
0.461-unit negative contribution to the worked 
hours index.
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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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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 

•	 An increase in the employment index makes a 
1.321-unit positive contribution to the worked 
hours index. 

•	 An increase in the gross wages-salaries index 
makes a 0.466-unit positive contribution to 
the worked hours index. 

•	 The retail sales volume index makes a 0.320-
unit negative contribution to the worked hours 
index. 

•	 An increase in the turnover index makes a 
1.062-unit positive contribution to the gross 
wages-salaries index.

•	 An increase in the employment index makes 
a 1.867-unit negative contribution to the gross 
wages-salaries index. 

•	 An increase in the worked hours index makes 
a 1.340-unit positive contribution to the gross 
wages-salaries index. 

•	 The retail sales volume index makes a 0.455-
unit positive contribution to the gross wages-
salaries index. 

•	 An increase in the turnover index makes a 
0.532-unit negative contribution to the retail 
sales volume index.

•	 An increase in the employment index makes 
a 2.248-unit positive contribution to the retail 
sales volume index. 

•	 An increase in the worked hours index makes 
a 1.396-unit negative contribution to the retail 
sales volume index. 

•	 An increase in the gross wages-salaries index 
makes a 0.690-unit positive contribution to 
the retail sales volume index. 

DISCUSSION and EVALUATION

As in all sectors, the retail trade sector also 
involves the elements of competition which 
mainly include location, distribution, advertis-
ing/promotion, product and services, and prices. 
These factors should be taken into account in 
creating new strategies. Competitive advantage 
can be gained by retailers that attach importance 
to product diversity and offer a difference in the 
presentation of the products to the customers and 
in the additional services related to the products. 
Price competition may create a difference in the 
short term; however, it is not a very long-term 
factor. Due to the developments in the field of 
communication and the ease of transportation, the 
advantages of spatial proximity has significantly 
decreased, and the factor of location has lost its 
importance as a competition factor. Retailers do 
not have much to do for holding onto the market; 
what they can do is to focus the attention of the 
customers on the goods and create customer 
loyalty through special price discounts of the 
manufacturing or wholesale companies, promo-
tional product distribution, product exhibition, 
etc. (Tek and Orel, 2007:259).
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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 
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All the factors mentioned can be modelled by 
the rival companies through imitation within the 
framework of rules on competition. However, the 
retail trade sector is not only a consumption-focused 
sector, but it is also a service sector in which 
the human factor has a central position. In this 
respect, dialogue of the retailing companies with 
their customers through a sound and long-term 
perspective and the customer loyalty accompanied 
by the customer satisfaction are the most important 
parameters that provide competitive advantage 
and cannot be imitated. Customer loyalty will be 
formed by itself if a retailing company attaches 
importance to customer relations, if it gives at-
tention to its customers in their shopping, if it is 
open and informative to them, if it assists them 
in their problems and needs, and if they have a 
solution-oriented approach. 
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Öz: Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu “TUİK” in 
2013-2014 yıllarına ait veriler küçük kareler tekniği ile 
regresyon analizi uygulanan bu çalışmada, veriler tablo-
laştırılmış ve fonksiyonel olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca 
araştırmada kullanılan veriler tek yönlü varyans, faktör ve 
çapraz korelasyon analizleri ile güçlendirilmiştir. Çapraz 
korelasyon analizi sonuçlarına göre amaç değişkenleri 
arasındaki ilişkiler geçmiş dönem ve mevcut döneme göre 
incelenmiştir. Araştırma sonunda yapılan analiz ve veriler-
den elde edilen çıktılar doğrultusunda, üretilen inek sütü 
miktarının yoğurt, tereyağı ve kaymak üretiminden daha 
yüksek olduğu, 2013-2014 yılları arasındaki inek sütü arzı 
üzerinde üretilen yoğurt, kaymak ve tereyağı miktarları ile 
zamanın istatistiksel olarak etkisi bulunduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Süt, Süt Ürünleri, Regresyon, Küçük 
Kareler Tekniği, TUİK

Abstract: In this study where the least squares technique 
and regression analysis are applied to data belonging to 
Turkish Statistical Institute for the years 2013-2014, the 
data are tabulated and evaluated functionally. Also data 
used in the research have been reinforced with one-way 
variance, factor and cross-correlation analyses. According 
to the results of cross-correlation analysis, the relations 
between the purpose variables have been analyzed as per 
the previous and current period. In line with the analysis 
conducted following the research and outputs obtained from 
data, it has been concluded that the amount of cow’s milk 
produced is higher than the production of yoghurt, butter 
and cream; and the amounts of yoghurt, cream and butter 
produced and time are statistically effective on the supply 
of cow’s milk for the years 2013-2014. 

Key Words: Milk, Milk Products, Regression, The Least-
squares Technique, TUIK
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INTRODUCTION 

The least squares method (LSM) is an appropri-
ate method to use in case the constant variance 
hypothesis is provided in regression analysis 
(Albayrak, 2008: 112). Another definition given 
for LSM is that it is the regression method used 
for writing equation, which can represent the 
mathematical connection between two physical 
quantities changing in relation with each other, 
and the reality in the closest way. Therefore, this 
method is used to find the closest function cat-
enary for the reality (Albayrak, 2008: 111-134). 

Regression analysis, on the other hand, is one 
of the most important analysis methods used in 
scientific studies; because, with the mentioned 
analysis, it becomes easier to make inference about 
the future. According to this, regression analysis 
is an analysis made to measure the relationship 
between two or more variables (Coşkuntuncel, 
2013: 2139).

Coskuntuncel (2013: 2140) asserts that regres-
sion analysis begins with the distinction of the 
variables as being dependent and independent; 
and indicates that generally, dependent variable 
is symbolized with “y” and the independent 
(explicatory) variable is symbolized with “x”. 
In this way, y variable is generally a function of 
x variable and the change on y variable depends 
on the value of x variable, which can be omitted 
under the control of the researcher. The author 
mathematically formulates this situation as follows:

Y is written in an equation as Y = f (X). Simple 
linear regression model can be generally written 
as y = β0+ β1x + ε (1); or as yi= β0+ β1xi+ εi, 
i = 1,..., n (2) if we consider that we have an n 
quantity data couple as (y1, x1),…, (yn, xn). 

In this study, least squares method analysis of 
milk and milk products were made; and, the 
acquired findings were evaluated through tables 
and figures.

LITERATURE SEARCH

Milk and the products produced from milk take 
place on the top of nutrients that are important 
for the healthy development of human bodies. 
Products in question are produced in various 
ways; and, being subjected to some processes, 
these products transform. 

According to Turkish Food Codex, raw milk is 
a secretion apart from colostrum, acquired from 
one or more cows, goats, sheep or buffalos; not 
heated above 40 degrees or not being subjected 
to an equivalent process (MEGEP, 2009: 3).

Milk and the nutrients produced from milk are 
primarily acquired from the animals such as cow, 
goat, sheep, and buffalo that are highly produc-
tive. Milk is rich in protein, carbohydrate, fat, 
water, vitamins, and minerals; and, it is a very 
important nutrient for human life. Milk can be 
consumed just as milk in our daily lives, and it 
can also be consumed as milk powder, butter, 
yoghurt, and cheese after various processes. In 
the mentioned processes, the utmost attention is 
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given to hygiene (ASÜD, 2010; European Com-
mission, 2006: 7-8).

When the production of milk, being a traditional 
product in Turkey (Screening Chapter 11, 2006), 
all around the world is analyzed, it is observed 
that 84% is acquired from cow; 12% is acquired 
from buffalo; 2% is acquired from goat; 1% is 
acquired from sheep; and, 0.2% is acquired from 
camel. Although there is a 34% increase in the 
world milk production, it is observed that there 
is a 9% decrease in per capita milk production. 
It means that the increase in the world’s milk 
production is not parallel with the population 
growth (ASÜD, 2010). 

When the world’s milk import in 2010 is analyzed, 
25% increase is observed; and the exportation is 
analyzed, 17% increase is observed. Although 
there is a decrease in milk production and do-
mestic use, it attracts attention that there is 50% 
increase in Russia’s milk importation, and 32% 
decrease in its milk export. In European Union, it 
is observed that there is 37% decrease in import, 
and 17% increase in export (TEPGE, 2011: 2).

Cream is a nutrient produced from milk and it can 
be defined as a process where milk is separated 
from its fat. According to this, the bigger the fat 
globule’s diameter and viscosity are, the sooner 
the formation of cream occurs (Şimşek, 2010: 
71). Cream is acquired from milk, which is highly 
rich in fat (Codex Alimentarius, 2011: 49). During 
the production of cream, the situation of physical 
conditions is important. With the separation of the 

layer of fat formed in the milk in 30-40 degrees 
room temperature, it is possible to mention the 
formation of cream (FSSAI, 2012: 51).

Yoghurt is a sour milk production acquired from the 
milk fertilized from lactic acid bacteria that lives 
as symbiosis. In Turkish Food Codex Fermented 
Milk Products Statement, yoghurt is defined as 
“fermented milk product, in its fermentation 
specifically symbiotic cultures of Streptococcus 
thermophilus and Lactobacillus delprueckii subs 
bulgaricus are used” (Şimşek, 2010: 55). 

Yoghurt is not only produced from milk, but it 
can also be produced from fat-free milk powder. 
Additionally, the butter can be produced from 
yoghurt. For this reason, yoghurt has an important 
function in the production of butter. With this 
respect, yoghurt is considered as the second raw 
material of butter. Being an important nutrient, 
yoghurt consumption in our country is 20 kg/year 
per capita. This value is 40 kg/year in Finland; 
35 kg/year in Bulgaria; 89 kg/year in Greece; 
and 113 kg/year in the USA (Şimşek, 2010: 57).

Butter is a semi solid product, which is acquired 
from sour or sweet cream, either soured with 
bacteria culture or from sweet cream or whey 
powder. Being an important source of energy, 
butter contains A, D, E, K vitamins. Raw materials 
of butter are milk, cream, and yoghurt. Produc-
ing butter from yoghurt is unique to our country. 
The reason to produce butter from cream is that 
the fat rate of cream is high (Şimşek, 2010: 76).
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Exportation of milk products in Turkey is 168 
million 868 thousand dollars in 2010. Exportation 
of cheese and curd comprises 60.41% of whole 
exportation of milk products in 2010. Milk, 
cream, and butter are the prior products in Tur-
key’s importation of milk products. Switzerland, 
Australia, Turkish Republic of Northern Cyprus, 
France, Holland, Ukraine, the USA, New Zealand, 
Italy, and Denmark are the primary countries that 
Turkey imports milk products. The importation 
of milk products was 147 million 173 thousand 
dollars in 2010. Butter importation was 32.39%; 
and, it was followed by milk and cream with 
25.82% (ASÜD, 2010: 63).

The expectations that the amount of 2014 world’s 
milk production will increase in parallel with 
previous years took its place in FAO and Food 
Report data. In the same report, it is documented 
that a similar increase will occur in butter, too. In 
the same report, milk is generally consumed as 
being cheese, ayran, and butter in Turkey rather 
than being consumed as drinking milk. In addition 
to this, while the use of butter and its total supply 
increased, the importation of butter decreased, 
but the importation of yoghurt increased. Also, 
an increase in the exportation of yoghurt and 
butter was observed (TEPGE, 2014: 13).

According to the data of Turkish Statistical 
Institution (TSI) with regard to milk and milk 
products production in March 2014, the amount 
of the collected cow milk, seasonally and calendar 
adjusted, increased 2.2% in March. In the amount 

of calendar adjusted collected cow milk, 11% 
increase was recorded in March compared to 
the same month of the previous year. According 
to the calendar adjusted series, the amount of 
drinking milk produced by commercial dairies 
in March 2014 decreased 3.0% compared to the 
same month of the previous year; the produc-
tion of cow cheese increased 5.5%; and, cheese 
products produced from sheep, goat, buffalo, and 
other mixed milks increased 22.9%. It is identified 
that the production of yoghurt in March 2014 
increased 2.6% compared to the same month of 
the previous year; and, the production of ayran 
increased 10.5% compared to the same month 
of the previous year.1

It was observed in the conducted literature research 
that production and consumption of milk and milk 
products change in accordance with years. In this 
study, especially the mentioned changes occurred 
in the years between 2013-2014 were analyzed; 
and, it was handled with analyses whether there 
is a difference or not. In this sense, the carried 
out analyses are detailed in the method section 
of the study. 

AIM, SCOPE, and METHOD 

In this study, the amount of milk and milk prod-
ucts produced between the years 2013-2014 was 
evaluated. Within the scope of this analysis, the 
amounts of the collected milk, produced cream, 
butter, and yoghurt were taken as variables. 

1  (http://www.ilkehaberajansi.com.tr)
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Whether there was a difference between these 
variables produced between 2013-2014 or not was 
analyzed through a one-way analysis of variance. 
Cross correlation analysis was made to identify 
the statistical relations between variables related 

to milk and milk products. At the same time, with 
the aim of evaluating the supply of the collected 
milk, regression analysis was carried out through 
the generalized least squares method. 

ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE

Table 1. Variables 

Code of Variable Name of Variable

x1 Collected cow milk

x2 Cream

x3 Butter

x4 Yoghurt

The variables of milk and milk products are given 
above, in table 1. 

Table 2. Sum and Average of the Squares 

Source sd Sum of Squares
Average of 

Squares F p

Group 3 6739000000000 2246000000000 1837 0.000

Error 76 92920000000 1223000000

In the above given table, analysis of variance 
table is demonstrated. According to this, there 
is a statistically significant difference between 

at least two variables (p<0.05). For the variables 
having statistical differences, Tukey multiple 
comparison analysis were carried out.
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Table 3. Table of Factor 

Factor (i)-Factor 
(j)

Average 
Difference Lower Limit Upper Limit Corrected p

x2-x1 -695088.160 -724133.810 -666042.520 0.000

x3-x1 -694001.930 -723047.580 -664956.290 0.000

x4-x1 -606226.360 -635272.000 -577180.710 0.000

x3-x2 1086.230 -27959.410 30131.880 1.000

x4-x2 88861.800 59816.160 117907.450 0.000

x4-x3 87775.570 58729.930 116821.220 0.000

The results of Tukey multiple comparison are 
given in the table above. According to the acquired 
results, the following inferences can be mentioned:

•	 The amount of produced cow milk is signifi-
cantly higher than the amount of cream. 

•	 The amount of produced cow milk is signifi-
cantly higher than the amount of butter. 

•	 The amount of produced cow milk is signifi-
cantly higher than the amount of yoghurt.

•	 The amount of produced yoghurt is significantly 
higher than the amount of cream. 

•	 The amount of produced yoghurt is significantly 
higher than the amount of butter. 

GENERALIZED LEAST SQUARES 

Table 4. Table of Coefficients 

Coefficients Beta coefficient t-statistic p 

Constant term -267904.380 -3.029 0.008

X2 48.100 2.529 0.023

X3 124.810 6.649 0.000

X4 4.530 5.863 0.000

t -3902.650 -2.244 0.040

In the above given table, results of the Generalized 
Least Squares (GLS) are demonstrated. Accord-
ing to these results, the produced cream, butter, 
yoghurt, and time variables have a statistically 

significant effect on the amount of produced cow 
milk (p<0.05). 
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CROSS CORRELATION ANALYSIS
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There is a moderate level of positive relationship 
between the amount of collected cow milk and the 
amount of cream (p=0.67). According to the data 
of three periods ago, there is a positive relationship 
between the amount of cow milk and the amount 

of cream; however, four, five, and six periods ago, 
there is a negative relationship.
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There is a high level of positive relationship be-
tween the amount of collected cow milk and the 
amount of butter (p=0.81). According to the data 
of three periods ago, there is a positive relationship 

between the amount of cow milk and the amount 
of butter; however, four, five, and six periods ago, 
there is a negative relationship.
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There is a moderate level of positive relationship 
between the amount of collected cow milk and 
the amount of yoghurt (p=0.45). There has been 

permanently a positive relationship between the 
amount of cow milk and the amount of yoghurt 
before six periods. 
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There is a moderate level of positive relationship 
between the amount of produced cream and butter 
(p=0.55). According to the data of three periods 
ago, there is a positive relationship between the 

amount of produced cream and butter. There is 
a negative relationship in the fourth and fifth pe-
riods; and, there is a positive relationship before 
the sixth period.
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There is a low level of positive relationship be-
tween the amount of produced cream and yoghurt 
(p=0.14). There has been permanently a positive 

relationship between the amount of produced 
cream and yoghurt before six periods.
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There is a low level of positive relationship be-
tween the amount of produced butter and yoghurt 
(p=0.01). There has been permanently a positive 
relationship between the amount of produced but-
ter and yoghurt before six periods.

CONCLUSION and EVALUATION

In this study, relationships between the amounts 
of milk, butter, yoghurt, and cream produced be-
tween the years 2013-2014 were evaluated. From 
among the statistical analysis methods, analysis 
of variance, generalized least squares regression 
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analysis, and cross correlation analyses were car-
ried out. As a result of the practiced analyses, it is 
identified that the amount of the produced milk 
is higher than the amounts of produced yoghurt, 
butter, and cream. It is also identified that the 
amount of the produced yoghurt is higher than 
the amounts of produced cream and butter. As a 
result of the regression analysis, it is determined 
that the produced yoghurt, cream and butter, and 
time statistically have an effect on the cow milk 
supply between the years 2013-2014. According 
to the results of cross correlation analysis, rela-
tionships between purpose variables are analyzed 
in accordance with the previous period and the 
present period.
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GENÇ KIZLARIN TERCİH ETTİKLERİ DENİM PANTOLON 
MARKALARINDA ÜRÜN FARKLILAŞTIRMA UYGULAMALARI 

KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ: T. C. ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 
ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ÖRNEK ÇALIŞMA(1)

YOUNG WOMEN’S JEAN BUYING DECISIONS BASED ON 
PRODUCT DIFFERENTIATION: STUDY ON STUDENTS AT T.C. ŞIŞLI 

VOCATIONAL SCHOOL 

Cantürk ÖZ1, Neşe Yaşar ÇEĞİNDİR2

1 Istanbul Şişli Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarımı Programı Istanbul/ Türkiye
2 Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Ankara/ Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı, genç kızların Türkiye’deki denim 
pantolon markalarının ürün farklılaştırma konusundaki görüş-
lerini belirleyerek, sonuçları moda ürün geliştirme stratejileri 
kapsamında değerlendirmektir. Araştırma materyalini; 18-24 
yaş grubundaki gençler, örneklemini; 2014-2015 yılında 
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunun moda tasarımı ile 
saç bakımı ve güzellik hizmetleri programlarında öğrenim 
gören 105 kız öğrenci oluşturmuştur. Genç kızların 80’inin 
(%76,2) marka tercihlerinde başlıca faktörün pantolonun 
kesim stili olduğu, marka ve fiyatın bunlardan sonra gel-
diği, sahip olunan denim sayısı arttıkça haftalık kullanım 
sayısının da arttığı (r²=.128), beden numarası küçüldükçe 
vücutlarına uygun denim pantolon bulma oranının yüksel-
diği (r²=.132) tespit edilmiştir. Kızların  en çok tercih ettiği 
pantolon özellikleri: skinny ve slim fit kesim stili, normal 
ve düşük bel pozisyonu, slim fit paça genişliğidir. Kızların 
49’u (% 46,7) tercih ettikleri markaların ürün farklılaştırma 
uygulamalarını yeterli bulurken; 30’u (%28,6) geliştirilebilir, 
26’sı (%24,8) ise yetersiz bulmaktadır. Araştırma sonucun-
da bulgulara dayalı olarak ürün farklılaştırma konusunda 
öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Denim Pantolon Üretimi, Kitlesel 
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Abstract: The aim of this study is to examine the views 
of young women on denim jean brands’ product differen-
tiation applications in Turkey and results are assesed by 
fashion product development strategies.  The material of 
this study is young people from age of 18 to 24 and the 
sample is obtained from  105 young woman students who 
study in fashion design and hair care and beauty services 
at the Istanbul Sisli Vocational School during the term of 
2014-2015. Its is found that the main factor in brand choice 
is cut style agreed by 80 young girls (76,2%) followed by 
brands’ name and price. Additionally, it is determined that 
the number of owned denim jeans increases with the number 
of weekly use  (r² = .128) and finding suitable denim ratio 
increases with a smaller body size (r² = .132).  Students 
stated their denim jean feature preferace’s as follows:  skinny 
and slim fit cut style, regular and low waist position and 
slim fit leg width. 49 of surveved young women (46.7%)  
find  that their preffered brands’ applications for the product 
differintiation are enough while 30 young women (28.6%) 
claim that  these applications need  improvement and 26 
young women  (24.8%) say that they are unsatisfactory. 
Based on the research findings, suggestions on product 
differentiation have been developed.  

Key Words: Denim Pants Production, Mass Customization, 
Product Development, Product Differentiation
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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 

GİRİŞ

18. yüzyıl sonlarında dayanıklılık, rahatlık ve 
kolay yıkama özellikleri nedeniyle, kovboy ve 
madencilerin kullanımı için ortaya çıkan denim 
pantolon, tarihsel süreçte farklı stil ve kesimlerle 
7’ den 70’e herkes tarafından kullanılan popüler 
giysi olmuştur (Akyol 2010; İTKİB, 2014). Bu 
değişimi etkileyen unsurların başında, gelişen lif 
teknolojisiyle, denime konfor sağlayan özellik-
lerin kazandırılması ve modacıların onu tasarım 
anlayışıyla yeniden yorumlamaları gelmektedir. 
Böylece denim, değişik stil ve kesimler ile yeni 
boyut kazanmış, ilerleyen dönemlerde bireysel 
yaşam tarzlarının görsel ifadesine dönüşmüştür. 

Modern toplumlardaki tüketim alışkanlıklarının 
değişmesi ve teknolojik gelişmelerin üretim sü-
recine katkıları sonucunda, ürünlerin teknik ve 
fonksiyonel unsurları tek başına sürdürülebilir 
rekabet avantajı sağlamada yetersiz kalmıştır 
(Yüksek Planlama Kurulu, 2014). Değişen reka-
bet koşulları, zamanla tüketicinin de içinde yer 
aldığı, ortak ya da işbirlikçi adı verilen tasarım 
ve buna bağlı olarak kitlesel bireyselleştirme de-
nilen üretim anlayışını ortaya çıkarmıştır. Kitlesel 
bireyselleştirme kavramı, gelişen pazarlar, çağdaş 
marka/marka stratejileri,  medya, sosyal ağlar ile 
birlikte New York City Ekonomik Gelişim 2020 
raporuna göre gelecekte modayı etkileyecek 
trendler arasında yer almaktadır (Fashion NYC 
2020, 2010).  

Chen, Zeng, Happiette, Bruniaux, Ng. ve Yu 
(2008), işbirlikli, uyarlanmış ve modülerleştiril-

miş olarak üç gruba ayrıştırdığı, bireyselleştirme 
uygulamalarından, giyim sektöründe tercih edileni 
üçüncüsüdür. Bireyselleştirme, üç boyutlu vücut 
taramaları sonucunda özel ürün oluşturulması, 
bilgisayar destekli tasarım ve üretim teknolojile-
rinin desteklediği, internet üzerinden kullanıcılara 
seçim hakkı tanıyan fermuar, model parçası, 
kumaş vb. ile yeni model oluşturacak ürün fark-
lılaştırma uygulamalarını kapsamaktadır (Chen, 
Zeng, Happiette, Bruniaux, Ng. ve Yu, 2008). Bu 
uygulamaların giyim sektöründe bilinen ilk örne-
ğini 1993’te “Kişisel çift” adı ile Levi Strauss & 
Co. denim hazır giyim markası ortaya koymuştur 
(Piller, 2004). Markayı kullananlar, stil, kumaş, 
biçim, renk, paça genişliği ve iç boy seçenekle-
rinden kendi istediklerini belirlemektedirler. Satış 
danışmanları tarafından alınan ölçüler ve tercih-
ler, bilgisayar programına girilmekte, istenilen 
kesimdeki her bir pantolon ayrı ayrı üretilerek, 
müşterinin adresine gönderilmektedir. Müşteri 
ölçüleri daha sonraki alış verişlerde tekrar “ürün 
denemesi” yapılmaması için saklanmaktadır. Bu 
uygulama sayesinde, hem tüketicilerin zaman 
kaybetmemesi hem de kendi ölçülerine uygun, 
istedikleri kesim ve modelde denim pantolonlara 
ulaşmaları amaçlanmaktadır (Qin vd. 2008: 40). 
Yüksek ürün maliyeti, üretim zincirinin esnekliği 
için planlama ve teknoloji gereksinimi, müşte-
rilerin hızlı dönüt talebi (Pan, 2006), üretici ile 
tüketicinin direkt iletişimi için gereken teknolojik 
destek gereksinimi, müşterilerin her ürün için 
kişiselleştirme istememeleri (Zipkin, 2001) gibi 
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sınırlılıklarına rağmen, moda alanındaki ürün 
farklılaştırma uygulamaları artarak sürmektedir.

Bu çalışmanın amacı denimin hedef kitlesi olan 
gençlerin Türkiye’de güncel olarak üretim ve 
satış yapan denim pantolon markalarının ürün 
farklılaştırma uygulamaları konusundaki görüş-
lerini belirleyerek elde edilen sonuçları moda 
ürün geliştirme stratejileri kapsamında değer-
lendirmektir. Araştırmanın üzerinde yoğunlaştığı 
konular şunlardır: Genç kızların tercih ettiği denim 
pantolon markasına göre; 

- tercihlerini etkileyen başlıca etken nedir? 

- bedenlerine uygun denim pantolon bulma 
oranı nedir?  

- sahip oldukları denim pantolon sayısı ve 
haftalık kullanım sayısı/oranı nedir? 

- bireysel tercih seçenekleri nedir? 

- markaların ürün farlılaştırma uygulamalarının 
yeterliliği hakkındaki görüşleri nedir?

YÖNTEM

Mevcut durum tespitine yönelik çalışmalarda 
tercih edilen betimsel yöntemin (Karasar, 2008) 
kullanıldığı araştırmanın materyalini denim 
pantolonun başlıca hedef kitlesi olan 18-24 yaş 
grubunda bulunan gençler oluşturmaktadır. Araş-
tırma örneklemini, 2014-2015 yılında İstanbul 
Şişli Meslek Yüksekokulunun moda tasarımı (97) 
ile saç bakımı ve güzellik hizmetleri (13) prog-
ramlarında öğrenim gören, 18-24 yaş arasındaki 

araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 
105 öğrenciler oluşturmaktadır. 

Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanmış 
olan yapılandırılmış anket formu ile toplanmış-
tır. Yalnız denim pantolon ile sınırlı olan anket 
formunun pilot uygulaması 10 kişilik bir grup 
üzerinde yapılarak kontrol edilmiştir. Kapsam 
geçerliliğini inceleyen iki alan uzmanının gö-
rüşleri doğrultusundaki düzeltmelerden sonra 
örneklem grubuna uygulanmıştır. Form; kişisel 
bilgiler (yaş, cinsiyet, beden no) ve denim pan-
tolonda ürün farklılaştırmaya yönelik 5 sorudan 
oluşmaktadır. Bu sorular sırasıyla genç kızların 
denim pantolon konusundaki: 1) marka tercih-
leri ve tercihi etkileyen başlıca etken, 2) vücut 
özelliklerine uygun pantolon bulmaya ilişkin 
cevapları, 3) sahip oldukları pantolon sayısına 
göre haftalık kullanım oranları, 4) denim panto-
lon stilindeki bireysel tercihleri ve 5) markaların 
ürün farklılaştırma uygulamalarının yeterliliği 
konusundaki cevaplarını kapsamaktadır. Verilerin 
toplanmasından sonra verilen cevaplar kontrol 
edilmiş, eksik ya da hatalı anketler ayrılmış, 
anket sorularının tümünü cevaplayanların verileri 
SPSS programına aktarılarak hazırlanan çapraz 
tablolarda sorulara verilen cevapların sayısal ve 
yüzdelik değerleri verilmiştir. 

Verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edildik-
ten sonra, bazı cevaplara birbiriyle ilişkili olup 
olmadığını sorgulayan basit korelasyon analizi 
(r²) (Büyüköztürk, 2006) uygulanmış, sonuçlar 
bulguların ilgili bölümlerinde verilmiştir.  
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BULGULAR

Günümüz denim pantolon müşterilerinin ürün 
farlılaştırması konusundaki tercihlerinin alındığı 

yapılandırılmış anket formundan elde edilen 
bulgular aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 1. Genç Kızların Beden Numarası Dağılımı ile Vücut Özelliklerine Uygun Denim Pan-
tolon Bulma Oranlarının Dağılımı

Beden No F % Buluyorum Bazen 
buluyorum* Toplam

34 9 8.6

(68) 64,8% (16) 15,2% (84) 80 %
36 25 23.8

38 39 37.1

40 11 10.5

42 6 5.7

(13) 12,4% (6) 5,7% (19) 18,1%
44 4 3.8

46 5 4.8

48 4 3.8

50 1 1.0
- (2) 1,9% (2) 1,9 %

52 1 1.0

Toplam (105) 100 (81)  77,1% (24)  22,9% (105)  100 %

*: Kendilerine uygun pantolon bulamayanların 
oranı çok az olduğu için (48 beden ve üstünde: % 
3) bazen buluyorum seçeneği ile birleştirilmiştir

Araştırmaya katılan 105 genç kızın 84’ünün 
(%80) pantolon beden numarası 34 ile 40 beden 
arasında olup en yoğun sayı 36 ile 38 bedenlerde 
toplanmaktadır. Vücut özelliğine uygun denim 
pantolon bulabildiğini ifade edenlerin sayısı 81 
olup %77,1 oranındadır (Tablo 1). Genç kızların 

beden numarası küçüldükçe vücutlarına uygun 
denim pantolon bulmaları arasında pozitif düzeyde 
anlamlı bir ilişki (r²=.132); beden numarası küçül-
dükçe vücutlarına uygun denim pantolon bulmaları 
arasında pozitif düzeyde bir ilişki (r²=.132) tespit 
edilmiştir. Bu oranda genç olmalarının avantajı 
ile vücut deformasyonlarının az düzeyde olması, 
günümüzün “daha ince olmanın daha güzel” 
olduğu beden algısından etkilenerek vücutlarına 
dikkat etmelerinin rol oynadığı düşünülmektedir.
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Tablo 2. Genç Kızların Marka Tercihine Göre Vücut Özelliklerine Uygun Pantolon Bulma 
Durumlarının Dağılımı

Vücut özelliklerine 
uygun pantolon bulma

Markalar
Toplam

Koton LC&W Collezione H&M Mavi Collins Levi’s Defacto Pull&Bear Bershka

Bulabiliyorum (F)% (4) 
3,8%

(15) 
14,3% (19) 18,1% (9) 

8.6%
(6) 

5,7%
(3) 

2,9%
(4) 

3,8% (8) 7,6% (7)
6,7% (6) 5,7% (81) 

77,1%

Bazen 
buluyorum (F) % (1)    1 

%
(2) 

1,9%
(2)

1,9%
(2) 

1,9%
(4) 

3,8%
(3) 

2,9%
(4) 

3,8% (3) 2,9% (1)
1,0% (2) 1,9% (24) 

22,9%

Toplam (F)% (5) 
4,8%

(17) 
16,2% (21) 20,0% (11) 

10,5%
(10) 
9,5%

(6) 
5,7%

(8) 
7,6%

(11) 
10,5%

(8)
 7,6% (8) 7,6% (105) 

100 %

Tablo 2’de görüldüğü üzere vücut özelliklerine 
uygun denim pantolon bulduklarını ifade eden 81 
kişinin denim pantolon satın alırken tercih ettiği 
ilk üç marka sırasıyla Collezione (19), LCW (15) 
ve H&M (9)’dir.  Uygun denim pantolon bazen 
bulduklarını ifade edenlerin (24) tercihleri Mavi 
ve Levi’s (4) markalarıdır. Araştırmaya katılan 
genç kızların vücutlarına uygun denim panto-

lon bulma konusunda ihtiyaçlarını karşılayan 
markaların ilk sıralarını Collezione, LCW ve 
H&M almaktadır. Bu konuda markaların ürün 
farklılaştırma uygulamalarının önemli rol oyna-
dığı, markalarının ekonomik açıdan belirledikleri 
geniş hedef kitle aralığı ile öğrencilerin satın alma 
olanaklarına uygun olmalarının sonuçta etkin 
olduğu düşünülmektedir.  

Tablo 3. Genç Kızların Marka Tercihlerindeki Başlıca Faktörlerin Dağılımı

Marka Tercihindeki
Başlıca Faktörler

Marka Toplam
Koton LC&W Collezione H&M Mavi Collins Levi’s Defacto Pull&Bear Bershka

Kesim stili (F) % (3) 
2,9%

(14) 
13,3% (15) 14,3% (11) 

10,5%
(8) 

7,6%
(3) 

2,9%
(8) 

7,6% (7) 6,7% (6)
5,7% (5) 4,8% (80) 

76,2%

Marka adi (F) % (1) 1% (1)
1%

(5)
4,8% - (2) 

1,9%
(1)
1% - (1)

1%
(1)
1% (3) 2,9% (15) 

14,3%

Fiyat (F) % (1) 1% (2) 1,9% (1)
1% - - (2) 

1,9% - (3) 2,9% (1)
1% - (10) 

9,5%

Toplam (F) % (5) 
4,8%

(17) 
16,2%

(21)
20%

(11) 
10,5%

(10) 
9,5%

(6) 
5,7%

(8) 
7,6%

(11) 
10,5%

(8)
7.6% (8) 7,6% (105) 

100%

Tablo 3 genç kızların 80’inini (%76,2) marka 
tercihlerinde başlıca faktörün pantolonun kesim 
stili olduğunu, bu nedenle en fazla tercih edilen 

markanın Collezione ve LCW olduğunu, marka ve 
fiyatın bunlardan sonra geldiğini göstermektedir. 
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Tablo 4. Genç Kızların Marka Tercihlerine Göre Sahip Oldukları Denim Pantolon  
Sayılarının Dağılımı

Sahip Olunan Denim 
Pantolon Sayısı

Marka
Toplam

Koton LC&W Collezione H&M Mavi Collins Levi’s Defacto Pull&Bear Bershka

1-5 (F)% - (1) 
1%

(3) 
2,9%

(1) 
1 %

(3) 
2,9%

(2) 
1,9%

(3) 
2,9% (2) 1,9% (1) 

1% (5) 4,8% (21) 
20 %

6-10 (F)% (1) 
1 %

(11) 
10,5%

(9) 
8,6%

(4) 
3,8%

(4) 
3,8%

(2) 
1,9%

(4) 
3,8% (6) 5,7% (4) 

3,8% (2) 1,9% (47) 
44,8%

11 ve üstü (F)% (4) 
3,8%

(5) 
4,8%

(9) 
8,6%

(6) 
5,7%

(3) 
2,9%

(2) 
1,9%

(1)
 1 % (3) 2,9% (3) 

2,9%
(1) 
1%

(37) 
35,2%

Toplam (F) % (5)  
4,8%

(17) 
16,2%

(21) 
20 %

(11) 
10,5%

(10) 
9,5%

(6) 
5,7%

(8) 
7,6%

(11) 
10,5%

(8) 
7,6% (8) 7,6% (105) 

100 %

Genç kızların 47’sinin (% 44.8) 6-10 adet, 37’sinin 
(% 35.2) 11 ve üstündeki sayıda denim pantolonu 
bulunmakta olup, en fazla tercih edilen markalar 
sırasıyla Collezione ( 21), LCW (17) olup bun-
ları H&M (11) ve Defacto (11) takip etmektedir 

(Tablo 4). En çok tercih edilen markaların ücret 
aralıkları düşünüldüğünde sahip olunan pantolon 
sayısının artması ile bu markaların tercih edilme 
sıklıklarının arttığı gözlenmektedir.

Tablo 5. Genç Kızların Haftalık Denim Pantolon Kullanım Sayısına Göre Sahip Oldukları 
Denim Pantolon Sayısı Dağılımı

Sahip Olunan Denim 
Pantolon Sayısı

Haftalık Denim Pantolon Kullanım Sayısı
Toplam

Bazen (1-2) Çogunlukla (3-4) Sürekli (5-7)

1-5 (F) % (7)
6,7%

(5)
4,8%

(9)
8,6%

(21)
20 %

6-10 (F) % (8)
7,6%

(22)
21,0%

(17)
16,2%

(47)
44,8%

11 ve üstü (F) % (6)
5,7%

(12)
11,4%

(19)
18,1%

(37)
35,2%

Toplam (F) % (21)
20 %

(39)
37,1%

(45)
42,9%

(105)
100 %

Tablo 5 deki frekans ve yüzdelik değerlere ve 
yapılan korelasyon testinde sahip olunan denim 
pantolon ile haftalık kullanılan denim pantolon 
sayısı arasında pozitif düzeyde anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur (r²=.128). Bu sonuca göre sahip 
olunan denim sayısı arttıkça haftalık kullanım 

sayısı da artış göstermektedir. Veriler öğrencilerin 
çoğunluğunun (%80) günlük yaşamlarında sıklıkla 
denim pantolon kullandığını sergilemektedir. Bu 
sonuç denim pantolon markalarının hazır giyim 
sanayisindeki yerini pekiştirmektedir.   
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Tablo 6. Genç Kızların Markaya Göre Denim Pantolon Stilindeki Bireysel Tercihlerinin  
Dağılımı

Denim Pantolon Stilinde
Bireysel Tercih Seçenekleri

Markalar
Toplam

Koton LC&W Collezione H&M Mavi Collins Levi’s Defacto Pull&Bear Bershka

Kesim 
stili 

tercihi

Skinny (F) 
% - (5) 4,8% (12)

 11.4%
(4) 

3,8%
(7) 

6,7% (2) 1,9% (4) 
3,8% (5) 4,8% (2) 

1,9%
(4)

 3,8%
(45) 

42,9%

Slim fit (F) 
%

(4) 
3,8%

(10) 
9,5%

(6) 
5,7%

(6) 
5,7%

(2) 
1,9% (4) 3,8% (2) 

1,9% (3) 2,9% (5)
 4,8%

(2)
 1,9%

(44) 
41,9%

Rahat
(F) 
%

(1) 
1,0% (2) 1,9% (3) 

2,9%
(1)

 1 %
(1)

 1 % - (2) 
1,9% (3) 2,9% (1) 

1 %
(2) 

1,9%
(16) 

15,2%

Toplam (F) 
%

(5) 
4,8%

(17) 
16,2%

(21) 
20 %

(11) 
10,5%

(10) 
9,5% (6) 5,7% (8) 

7,6%
(11) 

10,5%
(8) 

7,6%
(8) 

7,6%
(105) 
100 %

Bel 
Pozisyon 

tercihi

Normal 
Bel

(F) 
%

(3) 
2,9% (6) 5,7% (4) 

3.8%
(2) 

1,9%
(5) 

4,8% (2) 1,9% (1)
 1 % (3) 2,9% (6) 

5,7%
(4) 

3,8%
(36) 

34,3%
Düşük 

Bel
(F) 
%

(1)
 1 % (7) 6,7% (12) 

11,4%
(4) 

3,8%
(4) 

3,8% (4) 3,8% (7) 
6,7% (6) 5,7% (1) 

1 %
(3) 

2,9%
(49) 

46,7%
Çok 

Düşük 
Bel

(F) 
%

(1)
 1 % (4) 3,8% (5)

 4,8%
(5) 

4,8%
(1) 
1 % - - (2) 1,9% (1) 

1 %
(1) 
1 %

(20) 
19,0%

Toplam (F) 
%

(5) 
4,8%

(17) 
16,2%

(21) 
20%

(11) 
10,5%

(10) 
9,5% (6) 5,7% (8) 

7,6%
(11) 

10,5%
(8) 

7,6%
(8) 

7,6%
(105) 
100 %

Paça 
genişliği 
Tercihi

Skinny (F) 
%

(2) 
1,9% (5) 4,8% (6) 

5,7%
(2) 

1,9%
(4) 

3,8%
(1)

 1 %
(2) 

1,9% (2) 1,9% (2)
 1.9%

(3) 
2,9%

(29) 
27,6%

Slim Fit (F) 
%

(3) 
2,9% (6) 5,7% (12) 

11,4%
(6) 

5,7%
(5) 

4,8% (5) 4,8% (3) 
2,9% (5) 4,8% (5) 

4,8%
(2) 

1,9%
(52) 

49,5%

Normal (F) 
% - (4) 3,8% (2) 

1,9% - (1) 
1 % - (2) 

1,9% (4) 3,8% (1) 
1 %

(1) 
1 %

(15) 
14,3%

Rahat (F) 
% - (2) 1,9% (1) 

1 %
(3) 

2,9% - - (1)
 1 % - - (2) 

1,9% (9) 8,6%

Toplam (F) 
%

(5) 
4,8%

(17) 
16,2%

(21) 
20 %

(11) 
10,5%

(10) 
9,5% (6) 5,7% (8) 

7,6%
(11) 

10,5%
(8)

 7,6%
(8) 

7,6%
(105) 
100 %

Tablo 6’da görüldüğü üzere moda trendlerine uy-
gun olarak sırasıyla genç kızların 45 ve 44’ünün 
(% 84,8)  skinny ve slim fit kesim stilini, 49 ve 
36’sı (%81)  normal ve düşük bel pozisyonunu, 

52’sinin (%49,5) slim fit paça genişliğini tercih 
etmişlerdir. Bulgular, gençlerin günün denim 
modasına paralel hareket ettiğini göstermektedir
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Tablo 7. Genç Kızların Markaya Göre Denim Pantolondaki Ürün Farklılaştırma Uygulama-
ların Yeterliliğine İlişkin Cevaplarının Dağılımı

Ürün Farklılaştırma 
Uygulamalarının 

Yeterliliği

Marka
Total

Koton LC&W Collezione H&M Mavi Collins Levi’s Defacto Pull&Bear Bershka

Yeterli (F) 
%

(3) 
2,9% (8) 7,6% (10) 

9,5%
(5) 

4,8%
(4) 

3,8%
(1) 
1 %

(4) 
3,8% (7) 6,7% (4) 

3,8% (3) 2,9% (49) 
46,7%

Yetersiz
(F) 
% (2) 

1,9%
(1) 
1 %

(6) 
5,7%

(2) 
1,9%

(3) 
2,9%

(2) 
1,9%

(2) 
1,9% (3) 2,9% (2) 

1,9% (3) 2,9% (26) 
24,8%

Geliştirilebilir
(F) 
% - (8) 7,6% (5) 

4,8%
(4) 

3,8%
(3) 

2,9%
(3) 

2,9%
(2) 

1,9%
(1) 
1 %

(2) 
1,9% (2) 1,9% (30) 

28,6%

Total (F) 
%

(5) 
4,8%

(17) 
16,2%

(21) 
20%

(11) 
10,5%

(10) 
9,5%

(6) 
5,7%

(8) 
7,6%

(11) 
10,5%

(8) 
7,6% (8) 7,6% (105) 

100 %

Genç kızlar 49’u (% 46,7) tercih ettikleri markaların 
ürün farklılaştırma uygulamalarını yeterli bulurken 
30’u (%28,6) geliştirilebilir, 26’sı (% 24,8) ise ye-
tersiz bulmaktadır (Tablo 7). Bu sonuçlar gençlerin 
yarıya yakınının ürün farklılaştırma uygulamala-
rından memnun olduklarını göstermekle birlikte, 
markaların müşteri memnuniyetini artırmak için 
ürün farlılaştırma uygulamalarını geliştirmelerinin 
gerektiğini vurgulamaktadır. 

 YORUM ve TARTIŞMA

İlk üretim amacı işlevsellik olan denim pantolonun, 
zamanla değişen yaşam koşulları ve beklentilere 
cevap verebilmek, estetik değer katmak düşün-
cesiyle yeniden biçimlenmiştir.  Önceleri güçlü 
erkek imajlı kovboylarla kahramanlaşan denim, 
sonraları günün yıldızlarının kullanımı ile hem 
özgür ve özel olmak isteyen bireylere, hem de 
tüm aileye sunulmuştur. Buna rağmen temel hedef 
kitlenin gençler olması, markaları sürekli ilgi ve 
beğenileri değişen günün gençliğini takip etmeye 
ve yenilenmeye zorlamıştır. Özellikle 1960’larla 

başlayan cinsel özgürlük, insan hakları ve eşitlik 
hareketleri hem denimi hem de reklamlarını et-
kilemiştir. Fogg’un aktarımıyla; Calvin Klein’in 
1996’da, 15 yaşındaki Brooke Shields’i marka 
yüzü olarak kullandığı reklamda; “Calvin’imle 
arama ne giriyor biliyor musunuz? Hiçbir şey”  
sloganı, bu gelişmenin önemli örneklerinden biri 
olmuştur (Fogg, 2014: 427). Günümüzün estetik 
anlayışı güzel’i gençlik ve incelik olarak tanım-
lamaktadır. Önceleri rahat hareket için kalçadan 
düz olarak aşağı inen ve doğal bel pozisyonunda 
yer alan denim pantolonların bu etkiler altında 
stil değiştirdiği görülmektedir. Buna bağlı olarak, 
öğrencilerin yarısından fazlasının (%70) beden 
numarası standart beden ve altındadır. Gençlerin 
yaşadıkları çağın vücut imajından etkilendiği, tercih 
ettikleri denim pantolon stillerinde bel hattının aşağı 
kaydığı, pantolon kesimlerinin vücudun hatlarını 
ön plana çıkaracak kadar daraldığı gözlenmektedir. 

Denim pantolon modelleri genellikle kesim stili 
(vücuda oturuşu) paça ve bel pozisyonu ile model-
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lendirildiği, diğer farklılıkların renk, taşlaştırma, 
fermuar veya düğme kullanım gibi model detayları 
ve malzeme özellikleriyle kazandırılmaktadır. 
Modellerde kup,  pens, cep gibi detayların fazla 
değişmediği, kesim stilleri ile ürün farklılaşma 
yollarının tercih edildiği dikkat çekmektedir. 
Öğrencilerin çoğunluğunun haftada 3 ve üzeri 
gibi yüksek oranlarda denim pantolon kullandığı 
düşünüldüğünde satın aldıkları ürünlerde farklılık 
görmek istemeleri doğaldır. Artan kullanım oranı 
da düşünüldüğünde; gittikçe daralan kesimlerle 
markaların belki de bir adım öne geçirebilecek 
uygulamalarından biri kitlesel bireyselleştirmedir. 
Vücut oturuşunun denim pantolon seçiminde önemli 
bir etken olduğu, Rahman (2011) ve Çoruh’un 
(2009) çalışmalarında da ifade edilmiştir.  Atrek 
ve Bayraktaroğlu’nun (2008) yaptığı çalışmada da 
müşterilerin hazır giyimde kişisel bireyselleştirme 
uygulamalarına duyarlı olduğu vurgulanmıştır 
(Rahman,  2011. Çoruh, 2009. Atrek ve Bayrak-
taroğlu, 2008). 

Araştırma örneklemindeki öğrencilerin denim 
pantolon seçimi sırasında kesim stilini en önemli 
özellik görmeleri Rahman (2011) çalışma sonuçlarını 
destekler niteliktedir (Rahman, 2011). Öğrencilerin 
yarıdan fazlasının bedenlerine uygun pantolon 
bulmuş olmaları, markaların kitlesel bireyselleş-
tirmeye doğru yaptıkları uygulamaların olumlu 
ilerlediğini düşündürmektedir. Fiyat seçeneğinin 
tercihlerde son sırada olması öğrencilerin uygun 
stil için makul bir fiyatı gözden çıkarabileceklerini 
ortaya koymaktadır. Bu sonuçta, öğrencilerin öğre-

nim gördükleri bölümlerde estetik algının önemli 
olması, ücret ve marka gibi maddi unsurlar yerine 
pantolon model ve vücuda oturma seviyelerinin 
seçilmesinde etken olduğu düşünülmektedir. 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Araştırma sonucunda özetle; öğrencilerin çoğun-
luğunun bedenlerine uygun denim pantolon bula-
bildikleri ve çoğunluğunun 36-40 beden arasında 
oldukları, beden numaraları küçüldükçe denim 
pantolonların bedenlerine uyumu arasında pozitif 
bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Pantolon kesim 
tercihlerinde skinny ve slim-fit model tercihleri 
oldukça fazladır. Öğrenciler, denim pantolon 
satın alırken kesim stilini marka tercihinde ilk 
sırada dikkate almakta, yaklaşık 4/5’lik yüksek bir 
oranda haftada üç veya daha fazla günde denim 
pantolon kullanmakta; aynı oranlarla en az 6 ve 
üstü denim pantolonları bulunmaktadır. Öğren-
cilerin denim pantolonlarında tercih ettiği kesim 
özellikleri Şekil 1’de görsel olarak özetlenmiştir. 
Genç kızlar,  çoğunlukla; düşük bel, skinny kesim 
ve slim fit paça özelliklerindeki pantolonlar tercih 
etmektedirler (Şekil 1). 

Dünya’daki birçok ülke, tasarımın ekonomik re-
kabette önemli bir araç olduğunu kavramış olup 
ilgili sektörlerin yeni tasarım ve üretim politika 
ve stratejileri geliştirmelerini desteklemektedir 
(Yüksek Planlama Kurulu., 2014). Müşterilerin 
ihtiyaç ve isteklerini en iyi kendilerinin bilecek-
lerini savunan Hippel (1998), bireyselleştirmede 



54

UHPAD 
www.uhpadergisi.com

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi 
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 6 Yıl:2015
International Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches

September / October / November / December - Autumn Winter Term Issue: 6 Year: 2015
GEL CODE: C72-C91-M30-M31-M37-M-39  ID:52 K:59

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 

Şekil 1. Genç Kızların Denim Pantolon Stil Tercihleri

müşteri katılımının önemine vurgu yapmaktadır. 
Denim pantolon kullanım sıklıkları ve vücuda 
uyum beklentilerinin artışı dikkate alındığında; 
markaların kişisel bireyselleşme çalışmalarına 
ağırlık vermesinin, sektörde kendilerini bir adım 
öne çıkartabileceği düşünülmektedir (Hippel, 
1998). Gürler ve Akyüz’ün (2015) iki ayakkabı 

markasının bireyselleştirme uygulamaları üzerine 
yapılan bir araştırmada; müşterilerin fiyat unsuru 
gelir düzeylerine uygun olduğu takdirde kendi 
stillerine göre ürün modelleme yaparak satın ala-
cakları tespit edilmiştir (Gürler ve Akyüz, 2015). 
Bu araştırmaya katılanların yaklaşık 1/2’si de 
ürün farklılaştırma çalışmalarının devam etmesi 



55

UHPAD 
www.uhpadergisi.com

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi 
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 6 Yıl:2015
International Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches

September / October / November / December - Autumn Winter Term Issue: 6 Year: 2015
GEL CODE: C72-C91-M30-M31-M37-M-39  ID:52 K:59

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 

gerektiğini işaret etmektedir. Denim pantolonlarda 
gözlenilen biçimsel taleplerin, diğer ürünlerde ve 
erkeklerde de beklenip beklenmediği, pantolonun 
yüzey, renk, malzeme vb. özellikleri daha geniş 
ölçekli yapılacak diğer kapsamlı araştırmalarla 
incelenerek, fiyat etkeninin makul düzeye indi-
rildiği bireyselleştirme uygulamalarının geleceği 
yönetilebilir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Meaning and Significance: A change in competitive conditions have ascertained a design, which 
includes consumers in design process and called as a participatory or collaborative design, and the 
related understanding of production systems named “mass individualization”. Denim jeans which 
were produced for the usage of cowboys and miners because of their durable, comfortable and easy-
washing qualities have been a popular cloth used by every age group (from seven to seventy) and 
gender with different styles and cuts in a historical process. One of the leading factors that triggered 
this change has been adding some characteristics to make denims more comfortable with changing 
fibre technology and reinterpretation of fashion designers with design techniques. Thereby, denims 
have gained a new dimension with different styles and cuts and changed into the visual expression 
of individual life styles in the upcoming days. The customer evaluation of changes carried out by 
today’s brands to distinguish products is important for planning sector and its applications. Purpo-
se: The goal of this study is to evaluate results under the scope of strategies for developing fashion 
products by determining the remarks of targeted youths about applications conducted by brands 
producing and selling denim jeans currently in Turkey with intent to distinguish products. The focus 
of this research as follows: -Depending on the denim brand chosen by young women what are the 
factors that affect the choice of them?-What is the rate of finding a denim jean appropriate for their 
sizes?- What is the rate or number of denim jeans that they have and use weekly? -What are their 
individual choices? - What are their views on to what extent applications of brands to distinguish 
products are enough? Scope: Youths from the age of 18 to 24 who are mainly the targeted audience of 
denim jeans constitutes a research material through which descriptive methods are used to determine 
the existing condition (Karasar, 2008). The research sample is 105 students who study in fashion 
design (97) and hair care and beauty service (13) programs at the Istanbul Sisli Vocational School 
during the term of 2014-2015 and agreed to participate in the research voluntarily. Limitations: As 
the research requires high costs and time, it has been limited to the provinces of Istanbul, T.C. Şişli 
Vocational School, women students of Fashion Design and Hair Care and Beauty programs. These 
programs are selected because of their relations with fashion industry. Method: Data is collected 
with a questionnaire prepared by researchers. The questionnaire which is restricted to denim jean 
was controlled by pretesting on a group of 10 people. The questionnaire is applied to the sample 
group after the readjustment of two experts analyzing.  The questionnaire consists of personal infor-
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mation (age, gender, size) and 5 questions about the denim jean product differentiation. Collected 
data entered into SPSS (Statistical Package for Social Sciences) program. After it is determined 
that data has a normal distribution, simple correlation analysis (r2) (Büyüköztürk, 2006) examining 
the existence of contradictory answers is applied and results are shown on related parts of findings. 
Findings: Summary of the research, it is found that most students can find denim jeans appropriate 
for their size and most of their sizes are between 36 and 40 and the chance that denim jeans body 
fitting increases as the size decreases. Students takes cutting style into consideration firstly as they 
choose the brand. Approximately, four-fifths of them wear denim jeans on three days or more in a 
week.Additionally, four-fifths of them have six or more denim jeans. 49 young women (46.7%) find 
that product differentiation applications of brands that they prefer to use are enough, while 30 young 
women (28.6%) say that these applications can be improved and 26 (24.8%) young people find that 
they are not enough. Conclusion: Result shows that while almost the half of youth is satisfied with 
product differentiation applications, it highlights that, brands should improve product differentiation 
applications to increase the customer satisfaction.  Finding of  the main factor in brand choice is cut 
style followed by brands’ name and price also emphasis the importance of fitting on denim jeans and 
customer’s willing to pay more for body wraping. It’s known that mass-customization applications 
improve body fitting ratio and can be used for denim jeans to increase sales. 
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ASEB GRID ANALİZİ ARACILIĞI İLE ZİYARETÇİ DENEYİMLERİNE 
İÇ BAKIŞ(1)

AN INSIGHT INTO VISITOR EXPERIENCE WITH ASEB GRID 
ANALYSİS

Deniz YÜNCÜ
Anadolu Üniversitesi, Turizm Fakültesi Eskişehir / Türkiye

Öz: Destinasyonlar, parklar, etkinlikler gibi çeşitli turizm 
çekiciliklerinin ve alanlarının güçlü ve zayıf yönleri, fırsat 
ve tehditlerini değerlendirmek için çeşitli araçlar bulun-
maktadır. Sıklıkla başvurulan tekniklerden biri olan SWOT 
analizinde değerlendirme işletme ya da çekiciliklerin yöne-
ticileri tarafından gerçekleştirildiğinden öznel ve gerçekçi 
olmayan değerlendirmelere neden olduğu ileri sürülmekte 
ve bu nedenle eleştirilmektedir. ASEB (Aktiviteler, Yerler/
Alanlar, Deneyimler ve Faydalar) yerel bir destinasyon, 
etkinlik, çekicilik ya da ziyaretçi çekiciliği gibi spesifik 
değerlerin geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde tüketici 
odaklı bir model olarak geliştirilmiştir. ASEB Grid analizi 
ile etkinliklerde sunulan deneyim ve faydalar etkinliğe 
dâhil olan katılımcıların kendileri tarafından değerlendi-
rilmektedir. ASEB Grid analizi Manning, Haas, Driver ve 
Brown’un Ardışık Rekreasyon Talebi Hiyerarşisi ile SWOT 
analizinin dört temel bileşeninin (güçlü ve zayıf yönler, 
fırsatlar ve tehditler) bir araya getirilmesi ile katılımcılar 
için tatmin edici etkinlik deneyimlerinin tasarımı ve/veya 
yeniden tasarımına yardımcı olmaktadır. Bu çalışma ile 
16. Eskişehir Uluslararası Film Festivali katılımcıları ile 
yapılan görüşmeler ile katılımcıların etkinlik aktiviteleri, 
etkinlik alanları, deneyimleri ve elde ettikleri faydaların 
incelenmesi amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Etkinlikler, Ziyaretçi Deneyimi, ASEB 
Grid Analizi, Eskişehir Uluslararası Film Festivali

Abstract: There has been various tools for evaluating the 
strong and weak sides, opportunities and threats of various 
tourism attractions and fields such as destinations, parks, 
and events. SWOT analysis, which is one of the frequent 
techniques applied, has been criticized for causing subjec-
tive and unrealistic evaluations since the evaluations are 
carried out by the business or the attractions are practiced 
by the managers. ASEB (Activities, Settings, Experiences 
and Benefits) model is developed as an invaluable and 
customer-oriented tool for the development or improvement 
of a local destination, event, attraction or specific asset as 
a visitor attraction. The experiences and benefits presented 
with ASEB Grid analysis during activities are evaluated by 
the participants involved in the event. ASEB grid analysis 
combines the different components of (strong and weak 
sides, opportunities and threats) Manning, Haas, Driver and 
Brown’s Sequential Hierarchy of Recreational Demands and 
SWOT analysis, and it aids the participants in designing 
their satisfying activity experience and/or their redesigns. 
The aim of the study is to analyze the activities, settings, 
experiences and benefits of 16th International Eskisehir 
Film Festival based on visitor interviews.

Key Words: Events, Visitor Experiences, ASEB Grid 
Analysis, Eskisehir International Film Festival 
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GİRİŞ

Ölçeğine ve türüne bakılmaksızın tüm etkinlik-
ler, deneyim üzerine kurulmuş birbirini izleyen 
süreçleri kapsamaktadır. Etkinlik endüstrisinin 
merkezinde bulunan üretim faaliyetinde, katılım-
cılara/ziyaretçilere yönelik bir deneyim yaratma 
süreci bulunmaktadır. Deneyim, bireyin hayatının 
çeşitli dönemlerinde anlam taşıyan, yapılan ya 
da yapılmakta olan sürekli etkileşimsel süreçteki 
tecrübe duyusudur. Diğer bir deyişle deneyimler, 
mallar gibi statik ve durağan değildir. Deneyimler, 
birey ve diğer kişiler arasında fiziksel olsun ya da 
olmasın gerçekleşen etkileşim sürecinde meydana 
gelir. Literatürde deneyim kavramı; tüketicinin 
katılımını esas alan (O’Sullivan ve Spangler, 1998), 
üretim ve tüketiminin buluştuğu an ortaya çıkan 
(Andersson, 2007), tüketiciyi duygusal, fiziksel, 
entelektüel ve ruhsal olarak etkileyen (Mossberg, 
007), ürün ve hizmetten farklı eğlenceli, bağlayıcı 
ve unutulmaz (Oh vd., 2007) ekonomik çıktılar 
şeklinde tanımlanmıştır (Pine ve Gillmore, 1998). 
Boş zaman ve etkinlik deneyimleri katılımcılar 
ve izleyiciler için öznel, duygusal ve sembolik 
anlamlar ile yüklüdür. Etkinlik deneyimleri, yoğun 
düzeyde deneyimler ile birlikte birden fazla bileşen 
(mekân, diğer katılımcılar, gönüllüler vb.) olarak 
algılanmakta ve yeni, farklı ve eşsiz bir deneyim 
için günlük rutin deneyimin dışına çıkılmasını 
gerektirmektedir (Quan ve Wang, 2004). Her bir 
etkinlik organizasyonun başarısındaki temel unsur 
katılımcılarına ve ziyaretçilerine sundukları eşsiz 
ve unutulmaz deneyimlerdir. 

Ziyaretçi/katılımcı deneyimlerinin anlaşılması, 
festivaller, temalı parklar gibi çeşitli boş zaman ve 
ziyaretçi çekiciliklerinin geliştirilmesi ve yönetimi 
için oldukça önemlidir (Clawson ve Knetsch, 1966; 
Swarbrooke, 2002).  Bu anlamda boş zaman ve 
etkinlik ziyaretçilerinin deneyimi ürün geliştirme, 
planlama ve operasyon yönetiminde kritik bir 
odak noktası haline gelmiştir. Turizmde tüketimin 
deneyimsel boyutları oldukça kapsamlı bir şekilde 
incelenmiştir; Turizm çekicilikleri, etkinlikler ve 
bu çerçevede sunulan deneyimlerin anlaşılması ve 
değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalış-
maların çoğu ziyaretçilerin karakteristikleri, turist 
tipolojisi, motivasyon, tüketim, destinasyon tercih-
leri, ürün değerlendirme ve tatmin (Cohen, 1979; 
Goulding, 2002; Holbrook ve Hierchman, 1982; 
Jansen-Verbeke ve van Rekom, 1996; McKercher 
vd., 2002) gibi tüketim sürecinin çeşitli yönlerine 
odaklanmıştır. Ancak günümüzde müşterilerin ya 
da ziyaretçilerin ürünlerine ilişkin deneyimlerinin 
daha derinlemesine incelenmesine ilişkin artan 
bir ilgi ortaya çıkmıştır. Bu artan ilgiye rağmen, 
tüketime karşıt olarak, ziyaretçi deneyimine ilişkin 
az sayıda çalışma olması nedeniyle, ziyaretçilerin 
doğası ve onların çekicilikler ile öznel etkileşim-
leri hala tam olarak anlaşılmamıştır. Ziyaretçiler, 
deneyimin gerçekleştiği site ya da mekânlarda 
iken ziyaretçi deneyimi üzerine gerçekleştirilen 
araştırmaların, ziyaretçi ve çekicilikler arasındaki 
etkileşimin, ziyaretçiler için deneyimlerin anlamları 
ve deneyimin gerçekleştiği mekân ve nesneleri 
yorumlamaları hakkında daha detaylı bilgiye sahip 
olunabileceği öne sürülmektedir (Daengbuppha 
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vd., 2006). Ziyaretçi deneyimi, ziyaret edilen site 
ya da etkinliğin öznel ve nesnel değerlendirmesi 
ve ziyaretçi duygu ve tutumlarının bir kombinas-
yonu olarak tanımlanmaktadır (Otto ve Ritchie, 
2000; Page, 1995). Bu çerçevede, kent çevreleri 
(Haywood ve Muller, 1988), miras çekicilikleri 
(Beeho ve Prentice, 1995, 1996, 1997), kalabalık 
çevreler (Graefe ve Vaske, 1987) ve temalı park-
lar (Schänzel ve McIntosh, 2000) gibi spesifik 
çevrelerde ziyaretçi deneyimleri incelenmesine 
rağmen bu deneyimlerin incelenmesinde kabul 
görmüş sistematik bir model bulunmamaktadır. 
Beeho ve Prentice (1997) Britanya’da miras des-
tinasyonunda ziyaretçi deneyimini derinlemesine 
incelemek amacıyla SWOT analizini geliştirerek 
ASEB Grid analizini kullanmışlardır. Jackson ve 
diğerleri (1996) tatil deneyimleri için kritik olay 
değerlendirmesinde açık uçlu sorular ile rapor 
edilen turizm deneyimleri için benzer bir hücre 
analizi yaklaşımını kullanmıştır. Bu teknikler 
etkinlik deneyimlerinin tüketici perspektifinden 
incelenmesine ve anlaşılmasına olanak sağlamak-
tadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, tüketici 
odaklı bir analiz olan ASEB Grid analizi aracılığı 
ile ziyaretçilerin kendi ifadeleri ve kelimeleri ile 
kültürel bir etkinlik deneyimi olan film festivalinin 
temel bileşenleri olarak aktivite, yer, deneyim ve 
faydalarının incelenmesidir. Elde edilen bulgular 
ile etkinlik yöneticilerinin tüketicileri tatmin ede-
cek etkinlik deneyimlerinin geliştirilmesinde ve 
mevcut etkinlik deneyimlerinin iyileştirilmesinde 
faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Tüketici deneyimlerinin ASEB Grid Modeli ile 
Analizi Etkinliklerin geliştirilmesi ve tutundu-
rulması etkinlik yönetiminin temel çabalarını 
oluşturmaktadır. Etkinlik yöneticileri, etkinlik 
ziyaretçilerinin etkinlikleri nasıl deneyimledikle-
rine ilişkin bilgi sahibi olmak durumundadırlar. 
Ziyaretçilere sunulan genel kaynakların temel 
bileşeni etkinliğin kendisidir ve sunulan deneyim 
ve faydaların (ziyaretçi ihtiyaç ve isteklerinin 
anlaşılması, tahmin edilmesi ve tatmin edilmesi 
anlamında) sunumundaki başarısızlık rekabetçi 
çevrede ticari başarısızlığı beraberinde getirecektir. 
Bu kapsamda Beeho ve Prentice (1995, 1996, 
1997) ziyaretçi deneyimlerinin incelenmesinde 
tüketici odaklı bir model olan ASEB Grid Analizini 
geliştirmişlerdir. ASEB Grid analizinin parkların 
(Schänzel ve McIntosh, 2000; Li ve Lai, 2011), 
spor turizmi ürünlerinin (Qiu ve Yang, 2011; Feng 
vd., 2014) ve ziyaretçi çekiciliklerinin (Xin vd., 
2013; Deffner ve Metaxas, 2008) geliştirilmesinde 
ve planlanmasında, deneyimlerin incelenmesi 
amacıyla kullanıldığı görülmektedir. 

Prentice ve Beeho tarafından geliştirilen ASEB 
Grid modelinin temeli, belirli ürünlerin hedonik ya 
da faydacı sonuçlar elde etmek için tüketildiğinden 
hiyerarşik olduğu yönündedir. Örneğin bireyler, 
bireysel ihtiyaçlarını karşılamak ya da belirli 
hedeflerine ulaşmak için boş zaman ürünlerini 
tüketmektedir. Bir turistik çekiciliği ziyaret eden 
birey için hedonik sonuç zevk almak, eğlenmek 
olabilmektedir. Bir turistik çekiciliği ziyaret etme 
davranışı için faydacı davranış, kendi içinde bir 
amaç olarak değil ziyareti bitirmek için bir amaç 
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olarak görülmektedir. Bu nedenle modelde tüketici 
ihtiyaçları, faydaları ve güdülerinin hiyerarşik 
olduğu varsayılmaktadır. Bu bağlamda, ASEB 
Grid Modeli’nin temeli iki hiyerarşik sistem 
olan Gutman’ın Neden-Sonuç Zinciri modeli 
ile Manning-Haas-Driver-Brown’ın Ardışık 
Rekreasyon Talebi Hiyerarşisine dayanmaktadır 
(Prentice ve Beeho, 1997).  

Neden-sonuç zinciri teorisi, tüketicileri, kendile-
rini en iyi ihtimalle istenen sonuçlara yol açacak 
davranışları yerine getiren amaç odaklı karar 
vericiler olarak görmektedir (Costa vd., 2004: 
404). Neden – sonuç zinciri, beklenti-değer teorisi 
ile yakın paralellik göstermektedir (Frauman ve 
Cunningham, 2001). Her iki teori de tüketicileri 
amaç odaklı bireyler olarak görmektedirler. Her iki 
teoriye göre tüketici eylemleri sonuçlar üretir ve 
tüketiciler satın alma eylemleriyle pekiştirdikleri 
bu sonuçları ürün özellikleriyle ilişkilendirmeyi 
zamanla öğrenirler (Reynolds ve Gutman, 1988: 
11). Bu teori, tüketicilerin ürüne ilişkin bilgileri 
hafızasında nasıl ve ne şekilde sakladığını, kendi 
benliğiyle ilgili bilgilerle nasıl ilişkilendirdiğini 
ve bu bilgileri karar verme sürecine nasıl ak-
tardığını incelemektedir. Teorinin çıkış noktası, 
ürünlerin tüketiciler için bir anlam ifade etmesi ve 
tüketicilerin bu anlamlar üzerinden satın alma ve 
tüketim davranışlarında bulunmasıdır (Korkmaz 
Devrani, 2010).

Neden-sonuç zinciri teorisi, ürünlerin sahip olduğu 
nitelikler (nedenler), niteliklerin tüketiciler için 
sonuçları ve sonuçları pekiştiren kişisel değerler 

arasındaki bağlantılara odaklanmaktadır. Basit bir 
şekilde ifade etmek gerekirse; neden-sonuç zinciri 
üç soyutlama düzeyi üzerinde durmaktadır: ürün 
nitelikleri, sonuçlar ve kişisel değerler. Ziyaretçi 
deneyimlerini ve faydalarını anlayabilmek için 
niteliklerin sonuçlarına (aktivite ya da mekânın 
nitelikleri gibi) odaklanmak önemlidir. Bu yönte-
min operasyonelleştirilmesinde kritik nokta “niye” 
sorusudur. Örneğin “niye, ya da neden bu parkı 
güzel buldunuz?” ya da “bu etkinlik sizin için 
niye önemli?”. Bu yöntem aynı zamanda “basa-
maklama” tekniği olarak bilinmektedir (Prentice 
ve Beeho, 1997). Tekniğin her aşamasında bir 
önceki incelemede verilen cevaplar soru haline 
getirilir ve “bu sizin için neden önemli?” sorusu 
sorulur. Bu sorular ürünün kullanımı sonucu olu-
şan sonuçların ve ürün işlevlerinin belirlenmesine 
neden olur. Sorular tüketici için cevaplanabilecek 
“niçin” sorusu kalmayıncaya kadar devam eder 
(Kangal, 2013). Basamaklama tekniğini kullanan 
araştırmacılar ziyaretçilerin sadece somuttan 
soyuta giden doğrusal bir merdivende olduğunu 
varsaymamakta; ziyaretçi deneyimlerinin doğrusal 
olduğu kadar döngüsel olduğu öne sürmektedirler. 
Diğer bir anlatımla, ziyaretçi deneyimleri ve bu 
deneyimlerden elde edilen faydalar ancak ziya-
retçilerin gerçekleştirdikleri aktiviteler ve aktivite 
çevresi aracılığı ile açıklanabilir. 

Prentice ve Beeho’nun ASEB Grid modelinde 
temel aldığı bir diğer model Manning-Haas_Driver-
Brown’ın Ardışık Rekreasyon Talebi Hiyerarşisidir. 
Bu hiyerarşi aynı zamanda Rekreasyon talep hi-
yerarşisi olarak da adlandırılmaktadır. Rekreasyon 
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talep hiyerarşisinin, birey odaklı neden-sonuç 
zincirinden farklılık göstermektedir. Rekreasyon 
talep hiyerarşisi faydaların realizasyon sürecine 
“diğer insanları” da dahil etmektedir. Driver 
(1994: 16) bu ilişkiyi şu şekilde özetlemiştir: 
rekreasyonistler tatmin edici deneyimleri realize 
etmek için tercih ettikleri çevre içerisinde tercih 
ettikleri rekreasyon aktiviteleri ile ilgilenme, 
uğraşma talebine sahiptir. Bu deneyimler hem 
rekreasyonistler hem de “diğer bireyler” için 
anlık ya da sonradan ortaya çıkan faydalar olarak 
görülmektedir. 

Rekreasyon Talep Hiyerarşisi çerçevesinde dört 
talep düzeyi (aktivite, yer, deneyim ve fayda) 
tanımlanmıştır. Bu düzeyler sahip oldukları 
karmaşıklığa göre ardışık olarak düzenlenmiştir. 
Düzey 1, bir müzeyi ziyaret, dağ bisikleti gibi 
aktiviteleri ifade etmekte ve en düşük karmaşık-
lığa sahiptir. Düzey 2 aktivitelerin gerçekleştiği 
yeri temsil etmektedir. Bu yer, fiziksel çevreyi 
(ulaşılabilirlik, boyut, uyarlama vb.), sosyal çev-
reyi (çevredeki diğer bireylerin sayısı ve türü) ve 
yönetsel çevreyi (sınırlamalar, sunulan hizmetler 
vb.) kapsamaktadır. Çoğu rekreasyon aktivitesi 
mekan/yer bağımlıdır ve tüketicilerin genel de-
neyimlerinin doğasını belirlemede aktivite ve yer 
etkileşim halindedir. Düzey 1 ve 2, rekreasyon 
deneyiminin girdilerini oluşturmaktadır. 

Bir rekreasyon fırsatının çıktıları ya da sonuçları, 
hiyerarşideki son iki düzeyde bulunmaktadır. 

Düzey 3, belirli aktiviteleri icra etmek için bu 
çevredeki deneyimleri temsil etmektedir. Dene-
yimler, katılımcıların zihinsel, spritüal, psikolojik 
ya da bir rekreasyon uğraşısına diğer tepkilerinin 
toplamı olarak tanımlanmaktadır (Driver, 1976). 
Düzey 4 ise aktivite uğraşı ile ortaya çıkan ve 
tatmin edici deneyimlerden sağlanan sosyal ya da 
psikolojik faydaları temsil etmektedir. Deneyimler 
ve faydalar, kendisinden önceki düzeylere bağlı 
olduğundan, hiyerarşi ardışık olarak tanımlan-
maktadır. Diğer bir anlatımla modeldeki Düzey 
1 ve 2 olmadan Düzey 3 ve 4’ün açıklanması 
mümkün olmamaktadır.

Yukarıda da belirtildiği gibi Beeho ve Prentice 
(1997) ziyaretçi davranışlarının anlaşılabilmesi 
için neden-sonuç zinciri modeli ile Ardışık Rek-
reasyon Talep Hiyerarşisi modelini birleştirerek 
ASEB Grid Analizini geliştirmişlerdir. Beeho 
ve Prentice (1997: 77) ziyaretçi deneyimlerinin 
aktivite ve aktivitenin gerçekleştirildiği yerin 
etkileşimi ile ortaya çıktığını ve bu nedenle 
ziyaretçi deneyimlerinin anlaşılabilmesi için 
Sadece Düzey 3’e (deneyim) odaklanmak yerine 
hiyerarşideki önceki düzeylere de odaklanılması 
gerektiğini belirtmişlerdir. Bu nedenle deneyim 
ve fayda (Düzey 3 ve Düzey 4) düzeylerinin 
açıklanabilmesi için hiyerarşideki ilk iki düzeyin 
de incelenmesini temel alan basamaklama tek-
niğini analizin merkezine almışlardır (Prentice 
ve Beeho, 1997). 
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Tablo 1. Ardışık Rekreasyon Talebi Hiyerarşisi

Rekreasyon Talep Hiyerarşisi 
Düzeyi

Örnek 1 Örnek 2

Düzey 1: Aktiviteler Dağ bisikleti Kırsal bir çekicliği ziyaret

Düzeyi 2: Yer

A. Fiziksel çevre Kırsal alan İlginç ve hoş manzara

B. Sosyal çevre Aile üyeleri ve arkadaşlar Koyunları güden çoban

C. Yönetsel çevre Uyarıcı işaretler (özel mülk, 
girilmez vb.)

Eğitim seminerleri

Düzey 3: Deneyimler Fiziksel egzersiz Eğitsel

Sosyal etkileşim Keşif

Risk alma

Düzey 4: Faydalar

A. Kişisel Fiziksel ve sosyal refah (iyi olma 
hali)

Bilgiyi artırma

B. Sosyal Aile Yerel insanlarla tanışma

C. Ekonomik Sağlık maliyetlerini azaltma Yerel alanda ziyaretçi 
harcamalarının ekonomik etkisi

ASEB Grid Analizi, Tablo 2’de görüldüğü gibi 
Manning ve diğerleri tarafından tanımlanan dört 
rekreasyon talep düzeyinin, SWOT analizinin 
dört boyutu ile birleşimidir. Düzey 1, rekreasyon 
ve etkinlik yöneticileri tarafından ziyaretçilere 
sunulan aktivitelerdir. Örneğin film festivalleri, 
bazı katılımcıları sadece film izlemek için çe-
kerken bazı katılımcılar da film yıldızlarını ya da 
yönetmenleri görmek ve tanışabilmek amacıyla 
etkinliğe katılmaktadırlar. Düzey 2, aktivitelerin 
gerçekleştirildiği çoğu zaman etkinlik yönetimi 
tarafından yapılandırılan yer ya da alandır. Bu yer 
ya da alanlar, özellikle etkinlikler gibi büyük ölçüde 
soyut özellik taşıyan deneyimler için oldukça büyük 

bir öneme sahiptir. Etkinlik deneyiminin sahne-
lendiği bir mekânda katılımcılar önemli miktarda 
zaman harcadığında ve temel hizmet daha çok 
hedonik amaçlarla tüketildiğinde hizmet çevresi, 
hizmet karşılaşmasında çok daha kritik bir öneme 
sahip olmaktadır (Wakefield ve Blodgett, 1999: 
54). Ek olarak, hedonik ya da duygusal bağlam 
nedeniyle boş zaman hizmetlerinin tüketicileri 
hizmetin sunulduğu mekânın estetik özelliklerine 
karşı daha duyarlı olma eğilimindedirler (Wake-
field ve Blodgett, 1994; 1999).  Etkinlikler gibi 
alanlarda katılımcılar sunulan hizmet ve deneyimin 
somut ve soyut yönlerinin değerlendirilmesi için 
somut izler olarak fiziksel çevreye güvenmek-
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tedir (Ward vd., 1992: 198). Düzey 3 ve 4 ise, 
Driver tarafından tanımlandığı gibi ziyaretçilerin 
bir aktivite uğraşısına yönelik zihinsel, spritüal, 
psikolojik ya da fiziksel tepkileridir. Düzey 4 ise 

bir etkinlik ziyaretçisi ekseninde sosyalleşmek, 
yeni şeyler öğrenmek, öz güvenini geliştirmek 
gibi tatmin edici deneyimler sonucu elde edilen 
bireysel ya da toplumsal kazanımlar, faydalardır.  

Tablo 2. ASEB Grid Analizi ve Hücre Tanımlayıcıları

Aktiviteler Yer/Alanlar Deneyimler Faydalar

Güçlü yönler GA GY GD GF

Zayıf yönler ZA ZY ZD ZF

Fırsatlar FA FY FD FF

Tehditler TA TY TD TF

Analiz, bir matris şeklinde tasarlanmıştır. Matrisin 
satırlarında SWOT analizinin (güçlü, zayıf yönler 
ile tehdit ve fırsatlar) geleneksel düzeyleri yer 
alırken, sütunlarında ise ardışık rekreasyon talebi 
hiyerarşisinin düzeyleri (aktiviteler, yer, deneyimler 
ve faydalar) yer almaktadır. Bu matriste yer alan 
hücrelerin her biri, etkinliğin gerçekleştiği alanda 
yapılandırılan ziyaretçi görüşmeleri ya da anketleri 
sonucu elden edilen bilgiler ile oluşturulmaktadır. 
Ziyaretçi görüşmelerinden elde edilen veriler satır 
ve sütun başlıkları altında toplanmaktadır. Matris 
tamamlandığında geleneksel SWOT analizindeki 
gibi satır satır okunabilirken aynı zamanda her bir 
satır Tablo 2’de görüldüğü gibi ardışık bir şekilde, 
her bir sütun aracılığı ile de okunabilmektedir. Bu 
şekilde iki amaç başarılmaktadır. Öncelikle aktivite, 
yer, deneyim ve faydaların güçlü ve zayıf yanları 
tüketici perspektifinden değerlendirilebilmektedir. 
İkinci olarak bu süreç, Gutman’ın neden-zincir 
modelinde kullandığı basamaklama tekniğinin 
de kullanımını sağlamaktadır. 

ASEB Grid analizinin SWOT analizinden temel 
farklılığı, ASEB Grid analizinin temel odak nokta-
sının ürünün genel bir değerlendirmesinin aksine 
turizm çekicilikleri ve etkinlikler gibi deneyimsel 
ürünlerin geliştirilmesinde spesifik kritik unsurlara 
odaklanmasıdır. İkinci olarak ASEB Grid analizi 
tüketici odaklıdır. Analizde ürünlerin güçlü ve zayıf 
yönleri sadece derinlemesine kalitatif görüşmeler 
aracılığı ile ziyaretçiler tarafından, ziyaretçilerin 
kendi kelimeleri ile değerlendirilmektedir. Bu 
şekilde ASEB grid analizi etkinlik yönetimi 
tarafından sunulan ürünlere tüketici pencere-
sinden bir iç görü sağlayabilmektedir. Böylece 
yöneticiler sundukları deneyimlerin ziyaretçileri 
tarafından nasıl yorumlandığı ve ürünlerinin nasıl 
geliştirilebileceğini yönelik doğrudan bilgi sahibi 
olabilmektedirler.

YÖNTEM

Kalitatif araştırmalar, seçilen bireyler ile daha ya-
kından etkileşim fırsatı sunabilen (Creswell 2003), 
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araştırılan olguya ilişkin derinlemesine bilginin 
üretilmesine olanak sağlayan bir araştırmadır (So-
lomon vd., 1999). Özellikle pazarlama ve ziyaretçi 
deneyimlerini inceleyen çalışmalarda son yıllarda 
kalitatif araştırmaların yaygın olarak kullanıldığı 
görülmektedir (Levy, 2006). Ziyaretçilerin bir 
destinasyonda, etkinlikte ya da benzeri olaylarda 
yaşadıklarını, düşüncelerini ve duygularını kendi 
kelimeleri ile ifade etmelerine yardımcı olan çalış-
malar bireylerin deneyimlerinin daha derinlemesine 
olarak anlaşılmasına ve incelenmesine yardımcı 
olmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada Eskişehir 
Uluslararası Film Festivali (EFF) ziyaretçilerinin 
deneyimlerini kendi kelimeleri ile aktarmalarına 
yardımcı olabilmesi nedeniyle ile görüşme yön-
teminden yararlanılmıştır. Çalışmanın verileri 
2-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında 22 festival 
katılımcısı ile yarı yapılandırılmış derinlemesine 
görüşmelerden elde edilmiştir. Görüşmelerin odağı, 
ziyaretçilerin deneyimlerinin kantitatif ölçümün-
den ziyade daha kişisel bağlamda ziyaretlerini 
keşfetmektir. Görüşmeler, her film oturumu ve 
söyleşiler sonrası salondan çıkan ziyaretçiler ile 
gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler esnasında, bütün 
görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir ve 
ortalama her bir görüşme 20-25 dakika sürmüştür. 
Görüşme soruları, festival süresince ziyaretçi-
lerin deneyimlerine ve festivalden kazandıkları 
faydalara, festival mekânı ve aktivitelere ilişkin 
algılamalarına odaklanmaktadır. Kayıt cihazı ile 

kaydedilen her bir görüşme daha sonra araştırmacı 
tarafından deşifre edilmiştir. 

Genel olarak kalitatif araştırmalarda herhangi bir 
örneklem boyutu kuralı bulunmamaktadır (Patton, 
1990). Genelde kalitatif araştırmalarda örneklem 
boyutunun, yoğun bilgiyi çıkarmayı güçleştirdiği 
için çok büyük olmaması gerektiği ifade edilirken 
(Onwuegbuzie ve Leech, 2007); Sandelowski 
(1995) örneklem boyutunun veri doyumunun, 
teorik doyumun başarımını güçleştirdiği için de 
çok küçük boyutlarda olmaması gerektiğini ifade 
edilmektedir. Onwuegbuzie ve Collins (2007) 
görüşmelerde (% 5 güven aralığında) minimum 
örneklem sayısının 12 kişi olması gerektiğini öner-
mişlerdir. Bu nedenle çalışmada 22 katılımcının 
yeterli olduğu düşünülmüştür.

BULGULAR

Yanıtlayıcıların Profili

Çalışmaya katılan yanıtlayıcıların demografik 
özellikleri incelendiğinde; katılımcıların %54,5’nin 
kadınlardan, %45,5’nin ise erkeklerden oluştuğu 
belirlenmiştir. Yaş dağılımına bakıldığında ise, 
%72,7’sinin 20-29 yaş aralığında %72,7’sinin lisans 
eğitimi almış oldukları belirlenmiştir. Etkinliğe 
katılım sıklığı incelendiğinde ise katılımcıların 
büyük çoğunluğunun (%59,1) etkinliğe ikinci ya 
da üçüncü kez katıldıkları saptanmıştır.  
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Tablo 3. Katılımcıların Özellikleri

Cinsiyet f %

Kadın 12 54.5

Erkek 10 45.5

Yaş

20-29 16 72.7

30-39 5 22.7

40-49 1 4.5

Eğitim

Lise 1 4.5

Lisans 16 72.7

Lisansüstü 5 22.7

Etkinliğe katılım sıklığı

Ilk kez 1 4.5

2-3 kez 13 59.1

4-5 kez 7 31.8

6 ve + 1 4.5

Eskişehir Uluslararası Film Festivali Deneyimleri: 
Yarı ASEB Grid Analizi Bulguları 

Çalışmada, ASEB demi-grid analizi ile festival 
ziyaretçilerinin etkinlik aktiviteleri ve aktivitelerin 
gerçekleştirildikleri yer ve alanlar ile etkinlik de-
neyimlerinin ve elde ettikleri faydaların güçlü ve 
zayıf yanları gerçekleştirilen görüşmeler aracılığı 
ile ziyaretçilerin kendi değerlendirmeleri ile ince-
lenmiştir. Bu nedenle çalışmada yarı ASEB Grid 
Analizi kullanılmıştır (Prentice ve Beeho, 1997). 
Görüşmelerin deşifre edilmesi sonucu elde edilen 
bulgular genel olarak Tablo 4’te özetlenmiştir. 
Tabloda yer alan bulgular daha sonra daha detaylı 

olarak deneyimin güçlü ve zayıf yanları başlıkları 
altında açıklanmıştır. 

Aktiviteler

Güçlü Yanlar (GA)

Festivaller gibi planlı etkinlikler içerisinde aktivi-
teler genellikle bir tema ile ilişkilidir. Etkinliklerin 
bireysel ziyaretçileri ve katılımcıları genellikle 
etkinlik yönetimi tarafından tasarlanan içerik ve 
aktiviteleri tüketmekle birlikte ayrıca kurgulanmamış 
ve kişisel aktiviteler ile de uğraşmaktadır. Tüm bu 
aktiviteler genel etkinlik deneyimini etkilemekte 
ve katkı sağlamaktadır (Getz, 2007: 30). 22 kişi ile 
gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelere göre, 
ziyaretçiler kültürel bir etkinlik olarak Eskişehir 
Uluslararası Film Festivali’nde (EFF) gerçekleş-
tirilen aktivitelerin neredeyse tümünden memnun 
olduklarını belirtmişlerdir. Aslında, 20 ziyaretçi film 
festivalindeki aktivitelerin içeriğinden, aktivite sayısı 
ve çeşitliliğinden hoşlandıklarını belirtmişlerdir. 
Bunun yanı sıra ziyaretçilerin tümü (22 ziyaretçi) 
arkadaş ve akrabalarına bu festivali önerdiklerini/
önereceklerini ifade etmişlerdir.

“Şehir dışından ziyarete gelecek olan arkadaşlarıma 
‘’festival zamanı gelin’’ diyorum; çevremdeki diğer 
arkadaşlarımı festivale dair bilgilendiriyorum”

“Kesinlikle arkadaşlarıma tavsiye ediyorum zaten 
festival dönemi pek çok arkadaşımla o dönem 
buluşma noktam festival”

Katılımcıların festivalde düzenlenen aktivitelerde 
en çok beğendikleri noktalar “film çeşitliliği”, 
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“film sayısı”, etkinlik süresince gerçekleştirilen 
“söyleşi ve atölyeler”, “gece etkinlikleri” ve 
“sponsor aktiviteleri” olarak tanımlanmıştır. 
Festival aktivitelerine ilişkin katılımcıların temel 
odak noktası ve memnuniyet unsurlarından biri, 
festival programında yer alan film seçimleridir. 
Katılımcılardan 19’u, vizyonda gösterilmeyen, 
değişik ülkelerden, sanatsal ve deneysel filmleri 
festival sayesinde izleyebilmenin büyük bir fırsat 
olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca bu yıl festivalin 
teması, Türk sineması olarak belirlenmiş ve ziya-
retçiler TV’de ve sinemada yer bulamayan filmleri 
seyredebilmenin memnuniyet verici olduğunu 
ifade etmişlerdir.

“Bu sene türk sinemasının 100. yılı olduğu için 
EFF’de gayet güzel Türk filmleri seçkisi vardı. 
Eski filmleri 35 mm’de izlemek çok keyifli” 

Film seçiminin yanı sıra festival kapsamında ya-
pımcı, yönetmen ve diğer ilgili kişiler ile birlikte 
düzenlenen söyleşi ve atölyeler, 18 katılımcı tara-
fından festival aktivitelerinin güçlü ve memnuniyet 
verici yanı olarak ifade edilmiştir. Katılımcıların bu 
aktivitelere ilişkin olumlu görüşleri şu şekildedir: 

 “Söyleşilerin olmasını seviyorum. Normalde gö-
remeyeceğim insanları burada görüyorum onları 
dinliyorum, hayata karşı çıkarımlar elde ediyorum. 
Filmi izlerken akla takılan soruları sorma fırsatı 
bulabilmemiz ve alt metin hakkında biraz daha 
bilgi sahibi olabilmemizi mümkün kılıyor” 

“Mutlu, doğal, samimi ve sıcak bir ortamda, kısaca 
doğru yerde doğru zamanda gerçekleşen söyleşiler 

ve atölyeler çok hoştu. Bu aktiviteler sayesinde 
filmler hakkındaki görüşlerim ve başkalarının 
görüşleri arasındaki ayrımı ya da bağı gördüm. 
Filmleri izlemek ve sonrasında analizini yapmak 
ve bir de bunu sinemaseverlerle yapmak bilgime 
bilgi kattı, eksikleri görmemi sağladı” 

“Sinemayı tartışmak çok önemli. Üzerine konuşulan 
filmler her zaman akılda kalır. O yüzden, filmin 
yönetmeni/yapımcısı/oyuncusu ve izleyicileri ile 
sohbet imkânı yaratması oldukça önemli”

Zayıf Yanlar (ZA)

Festival ziyaretçileri ile yapılan görüşmeler, festival 
programında yer alan ve festival süresince gerçek-
leştirilen bazı aktivitelerden tatmin olmadıklarını 
ortaya çıkarmıştır. Görüşmeye katılan 18 katılımcı 
atölye ve söyleşilerden memnuniyet duymasına 
rağmen görüş bildiren dört katılımcı söyleşi ve 
atölye aktivitelerinden tatmin olmadıklarını ifade 
etmişlerdir. Ziyaretçilerin tatminsizlik nedenlerine 
bakıldığından özellikle bu aktivitelerin sürelerinin 
kısa olması ve bu nedenle yeterli verimin alınamadığı 
görülmektedir. Bunun yanı sıra söyleşiyi yöneten 
moderatörler nedeniyle “yönetmen-katılımcı” 
etkileşiminin sınırlanması bir diğer tatminsizlik 
nedeni olarak belirlenmiştir.

“Söyleşi bazen moderatör-yönetmen söyleşisine 
dönüyor. Üç dört soru da seyirciden alınıp söyleşi 
bitiriliyor. İşin ilginç tarafı dışarıda sahnedeki mo-
deratörlerle yönetmen ya da yapımcıları yeniden 
bir arada görüyoruz. Keşke moderatörler sorularını 
söyleşi sonrasına bıraksa diye düşünüyorum” 
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Yer/Alanlar

Güçlü Yanlar (GY)

Bilindiği üzere birçok hizmet türü fayda ya da 
görev yönelimli olmasına rağmen etkinlikler 
gibi boş zaman ürünleri genellikle hedonik ya 
da duygu merkezlidir (Lin, 2004; Raajpoot 2002; 
Wakefield ve Blodgett, 1994). Katılımcıların ya 
da ziyaretçilerin hedonik tüketimi sürdürmelerinin 
temel nedenlerinden biri memnuniyet ve heyecan 
gibi duygusal deneyimlerdir. Bu açıdan, hedonik 
ya da duygusal bağlam nedeniyle boş zaman 
hizmetlerinin tüketicileri ve etkinlik katılımcıları 
etkinliğin gerçekleştiği mekânların fiziksel unsur-
larına ve estetik özelliklerine karşı daha duyarlı 
olma eğilimindedirler (Wakefield ve Blodgett, 
1994; 1999). Festival ziyaretçileri ile yapılan görüş-
melerde de film gösterimlerinin yapıldığı salonlar 
ve kompleksler katılımcıların deneyimlerinde en 
dominant unsur olarak göze çarpmaktadır. Festival 
kapsamında film gösterimleri, Anadolu Üniversitesi 
Yunus Emre Kampusü’nün içinde yer alan Sine-
ma Anadolu ve kampus dışında bulunan sinema 
salonlarında; söyleşi ve atölyeler ise yine kampus 
içerisinde yer alan salonlarda gerçekleştirilmiştir. 
Festivale katılan ziyaretçilerinin neredeyse tümü 
(iki ziyaretçi dışında) film gösterimlerinin yapıl-
dığı Sinema Anadolu’nun kendileri için ayrı bir 
anlamı olduğunu ve her türlü eksikliğine rağmen 
bu salonda film seyretmenin mutluluk ve heyecan 
verici olduğunu ifade etmişlerdir: 

“EFF demek Sinema Anadolu demek. Açıkçası 
Sinema Anadolu’da izlenilen filmlerle festival-

deymiş gibi hissediyorsunuz, diğer salonlardaki 
filmler normal bir sinema etkinliği gibi. Sinema 
Anadolu’da her koltuk aslında enerjileriyle bir-
birlerine bağlı. ‘Bobin değişecek arkadaşlar, ara 
vermiyoruz’ sözü bile gülümsetiyor bizi”

“Sinema Anadolu’da film seyretmek farklı bir 
deneyimdir. Bu salonda film esnasında yaşadık-
larınızı başka bir salonda yaşamanız mümkün 
değildir. Film seyrederken bir anda tüm salonun 
güldüğünü ve ıslıklar öttürdüğünü, film sonunda 
alkışları başka hiçbir salonda duyamazsınız. Ancak 
hem festival hem de salonun atmosferinden dolayı 
herkes çok rahat davranabiliyorlar ve duygularını 
dışa vurmakta bir engel görmüyor. Bu gerçekten 
tarif edilemez bir duygu benim için” 

Ziyaretçiler tarafından beğenilen bir diğer unsur 
ise, kalabalık boyutudur. Bilindiği üzere kalabalık 
genellikle tüketiciler tarafından tatminsizliğe neden 
olan bir hizmet uzantısı olarak değerlendirilmektedir. 
Ancak 22 EFF katılımcısı, festival boyunca kalabalık 
bir salonda film seyretmek ve diğer aktivitelere 
katılmaktan hoşlandıklarını belirtmişlerdir. Bunun 
yanı sıra sinema bileti ve festival kataloğu almak 
için kuyrukta beklemek de katılımcılar tarafından 
eğlenceli olarak tanımlanmıştır:

“Festival boyunca kalabalık bir salonda film sey-
retmek oldukça hoşuma gitti. Hatta bazı filmlerde 
yer bulamayanlar merdivenlerde ve koridorlarda 
oturuyorlardı. Hareket etmek biraz zor olsa da 
benim beğendiğim bir filmin diğerleri tarafından 
da beğeniliyor olmasını görmek gerçekten güzeldi” 
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“Sinema Anadolu’nun önünün her zaman kalabalık 
olması oldukça eğlenceli” 

“Çoğu zaman kuyrukta beklemek sıkıcıdır. Ama 
EFF’de kuyrukta beklemek, arkadaşlarla sohbet 
etmek ve filmler hakkında konuşmak bakımından 
keyifli bir zaman yaratıyor” 

Zayıf Yanlar (ZY)

EFF ziyaretçiler, sinema ve festival personelinin 
tutum ve davranışları nedeniyle tatminsizlik 
yaşadıklarından bahsetmişlerdir. Çalışma kapsa-
mında görüşme yapılan 16 ziyaretçi personelin 
ilgisiz olmasından, amatörce ve nazik olmayan 
davranışlarından memnun kalmadıklarını ifade 
etmişlerdir. Ek olarak, salon sayısının yetersizliği, 
teknik yetersizlikler ve teknik anlamda yanlış 
tercihler iki katılımcı tarafından festivalin zayıf 
bir yönü olarak değerlendirilmiştir: 

“Festivalin en can sıkıcı tarafı ise festivalde ça-
lışan insanların genelinde bir eğlence amaçlı bir 
araya geliş söz konusu olması ve seyircilere karşı 
o bir haftalık süreçte garip bir tavır takınmaları” 

“IDA diye bir film vardı. 16’ya 9-4’e 3 verdiler. 
Çerçeve baya baskındı” 

“Açıkçası teknik aksaklıklar yaşandı. Eski yapım 
filmler gösterilirken sürekli makara koptu” 

Deneyimler 

Güçlü Yanlar (GD)

Ziyaretçilere EFF deneyimini en iyi yansıtan 
unsurlar sorulduğunda Tablo 4’te görüldüğü gibi 

sinema hakkında bilgilerini arttırmak, yeni filmler 
izleyebilme, günlük sorunlardan uzaklaşma üzerinde 
en çok yoğunlaşılan boyutlar olarak bildirilmiştir. 
Bunun yanı sıra boş zaman ve etkinliklere katılım 
faydası olarak tanımlanan sosyalleşmenin hem 
deneyimler hem de fayda boyutunda çakıştığı 
görülmektedir.

Tablo 4. Ziyaretçilerin EFF Deneyimleri

Deneyimler f %

Türkiye ve Dünya sineması hakkın-
daki bilgimi arttırdı

20 90,9

Diğer sinemalardan yayınlanma fır-
satı bulamayan yeni filmleri izleye-
bildim 

19 86,4

Günlük sorunlardan uzaklaşmak 19 86,4

Sinemaseverler ile bir arada olmak 18 81,8

Eğlence 17 77,3

Ailem ve arkadaşlarımla birlikte ola-
bilme 

16 72,7

Sinemaya olan ilgimi attırdı 14 63,6

Aynı ilgi alanını paylaşan insanlarla 
tanışma

13 59,1

Pine ve Gilmore (1999) ile Oh ve diğerleri’nin 
(2007) belirttiği gibi bir işletmenin ya da etkin-
lik yöneticilerinin sunduklarına bireylerin dâhil 
olma düzeylerine bağlı olarak deneyimin kaçış, 
eğlence, eğitim ve estetik olmak üzere dört boyutu 
bulunmaktadır. Benzer şekilde, EFF ziyaretçileri 
ile yapılan görüşme bulguları da kaçış, eğlence 
ve eğitim alanlarında yoğunlaşmıştır. Katılım-
cılara EFF deneyimleri sorulduğunda, %90,9’u 
“sinema hakkında bilgilerini arttırma” olarak 
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ifade etmişlerdir. Genel olarak ziyaretçiler, ka-
tıldıkları etkinliklerde eğitsel deneyimler aracı-
lığıyla yetenek ve bilgilerini arttırırlar (Oh vd., 
2007). Ayrıca Maslow’un temel gereksinimler 
hiyerarşisinde belirttiği gibi; yaşam, güvenlik, 
bağlanma ve benlik gereksinimleri büyük ölçüde 
karşılanmış bireyler, kendilerini geliştirmek, yeni 
şeyler öğrenmek ve yaşamdan daha çok doyum 
almak için çeşitli davranışlarda bulunmaktadır. 
Etkinliklere katılım da, böyle bir gereksinimi 
karşılamada oldukça etkili bir davranıştır. Katı-
lımcıların rapor ettikleri incelendiğinde; etkinlik 
kapsamında düzenlenen söyleşiler ve atölyeler, 
seans çıkışlarında bireyler arası gerçekleşen 
paylaşımlar ve hatta gösterimi yapılan filmler 
bireylerin yeni şeyler öğrenmelerini sağlamıştır:

“Bu tür Festivaller sayesinde izleme fırsatı 
bulduğunuz film/ belgesel ile izlenilen filmin 
çekildiği ülke, ülkenin sosyo-ekonomik yapısı, 
farklı ülkelerin yaklaşımları üzerine de bilgi ve 
fikir sahibi olma imkânım artıyor” 

“Filmleri izlemek ve sonrasında analizini yapmak 
ve bir de bunu sinemaseverlerle yapmak bilgime 
bilgi kattı, eksikleri görmemi sağladı” 

EFF ziyaretçileri tarafından en sık rapor edilen 
deneyim unsuru “günlük hayattan kaçış” olmuş-
tur (%86,4). Kaçış, rekreasyon aktivitelerine ve 
etkinliklere katılımı yönlendiren temel güdülerden 
biri olarak gösterilmektedir (Robinson vd., 2010; 
Snepenger vd., 2006; Iso-Ahola, 1980). Bireyler 
günlük hayatın rutininden ve stresinden zihinsel 
ve fiziksel olarak uzaklaşmak için yaşadıkları 

çevrelerden uzaklaşarak ya da rahatlamalarını 
sağlayacak farklı etkinlik deneyimlerine yönel-
mektedir. Iso-Ahola’nın da (1980) belirttiği gibi 
bireyler bir etkinliğe katılarak, bireysel dünyasından 
(bireysel sorunlardan ve başarısızlıklardan) ya da 
bireylerarası dünyasından (iş arkadaşlarından, 
aile üyelerinden ve komşulardan) kaçabilir. EFF 
katılımcılarının aktardıkları ile alanda yapılan 
çalışma bulgularının örtüştüğü görülmektedir: 

“Festival benim için en iyi kaçış aracı olabiliyor. 
Çünkü zaten benim ilgimi çeken bu tür filmleri 
seyretmek festival dışında mümkün olmuyor. Hayata 
benimle aynı çerçeveden bakan bir filmin içine, 
karakterlerin dünyasına kaçarak kısa süreliğine 
de olsa hayatımdaki bütün olumsuzluklardan ve 
beni üzen her şeyden kaçabiliyorum” 

“EFF süresince izlediğim filmlerdeki karakterlerin 
renkli ve sıra dışı serüvenlerine ve dünyalarına 
yolculuk etmek rutin ve sıradan hayatımdan 
uzaklaşmamı sağlıyor” 

“Bu bir haftalık süreç, gündelik Eskişehir haya-
tımızdan kopup adeta tatile çıkmışçasına başka 
bir ortama gitmişiz hissi yaratıyor”

“Festival sinerjisi bir mola gibi, bir haftada 
insanları başka bir dünyanın içine çekerek, 
arındırıyor adeta”

Ziyaretçiler tarafından festivalin en önemli dene-
yimsel unsurlarından biri “eğlence” olarak rapor 
edilmiştir (%77,3). Eğlence, en eski ve günümüzde 
etkinlik yöneticileri tarafından en iyi geliştirilen 
ve yaygın olarak kullanılan deneyim formlarından 
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biridir (Oh vd., 2007). Festival başlangıcında 
gerçekleştirilen açılış töreni gibi planlanan eğlence 
aktivitelerinin yanı sıra gece aktiviteleri olarak 
partiler ve özellikle katılımcılar tarafından rapor 
edilen spontane gelişen olaylar katılımcıların eğ-
lenceli vakit geçirmelerini sağlamıştır. Festivalin 
en eğlenceli anlarına ilişkin görüşleri alınan ziya-
retçiler, daha çok anlık gelişen, spontane anların 
daha eğlenceli olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca her 
ne kadar etkinlik yöneticileri tarafından eğlence 
içerikli planlanan deneyimler bulunsa da etkinlik 
programı gibi farklı bir amaçla planlanan etkinlik 
unsurları da katılımcılar tarafından eğlenceli olarak 
tanımlanmıştır. Aşağıda katılımcıların rapor ettik-
leri incelendiğinde; Mossberg’in (2007) etkinlik 
yöneticileri çoğunlukla katılımcıların aradıkları 
ya da yaşayacakları “deneyimi” sunamazlar. Bu-
nun yerine daha çok katılımcılar için gerçek bir 
deneyimin yaşanacağı atmosferi sunabilmektedir 
önermesini doğrular niteliktedir.

“Bir film vardı. Şarkı Söyleyen Kadınlar. Söyle-
şiyi yöneten moderatörün doğum günüymüş ve 
söyleşi sonunda arkadan pasta geldi moderatörün 
doğum günü kutlandı. Bir anda tüm ortam değişti 
ve tanımadığım birinin doğum gününü kutladım 
çok sıcaktı”

“Festivalin en eğlenceli yönü filmden çıktıktan 
sonraki tartışmalar, değerlendirmeler. Ayrıca 
arkadaşlarımızın seçtikleri filmleri, acaba nasıl 
bir seçim yapmış diye izlemek de ayrı bir keyif 
yaşatıyor”

“Kampüsün en renkli dönemi, sanki her yerin 
dışında uzak bir yerde gördüğü bir karedeki 
heyecanı tek bir dille anlatan insanlar toplulu-
ğu” “Etrafında bu topluluğu görmek, duymak 
eğlenceli bir histi”

“Festivalin en eğlenceli yönü bir arkadaşınızla 
filmin kritiğini yaparken müsaade ile tanımadığımız 
başka birinin sohbete dâhil olması ve beraber 
tartışıyor olmamız. Bence bu sinema izleyicisi 
olma adına çok güzel bir şey”

“Festivalin benim için en eğlenceli yönü, festi-
val programıyla yaşadığım matematik. Örneğin 
X filmine gitmek istiyorum. Öncelikle o filmin 
Sinema Anadolu’daki gösterimlerini tarıyorum. 
Çünkü EFF demek Sinema Anadolu demek. 
Bunu festival başlamadan planladığınızda işler 
yolunda gidebiliyor, ama son günlere bırakıldı-
ğında. Acaba Sinema Anadolu’da X filmine mi, 
yoksa Cinemaximum’daki Y filmine mi gitsem. 
Hımm, X filmi yarın da varmış. O halde, bugün 
Y filmine gideyim, yarın X filmine giderim. İşte 
bu hissiyatı, anlayamazsınız”

Zayıf Yanlar (ZD)

Katılımcıların büyük çoğunluğu EFF’nin olumlu ve 
tatmin edici deneyimler sunduğunu bildirmelerine 
rağmen, sadece bir katılımcı EFF deneyimini genel 
itibari ile sıkıcı ve yenilikten uzak bir etkinlik 
olarak değerlendirmiştir. Festival programının 
“dar bir bakış açısı ile hazırlandığını” bu nedenle 
bu deneyimin kendisini heyecanlandırmadığını, 
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festival süresince beklentilerini karşılayamadığını 
bildirmiştir.  

Faydalar

Güçlü Yanlar (GF)

Etkinliklerin katılımcılarına sunduğu genel ya-
rar etkinlikten etkinliğe önemi göreceli olarak 
farklılaşmasına rağmen her ziyaretçinin etkinlik 
programına bağlı olarak bekledikleri ve deneyim-
lemek istedikleri genel yararlar bulunmaktadır. 
Katılımcıların bir etkinliğe katılımı ile elde ede-
cekleri faydalar genel olarak rahatlama, heyecan 
duyma, nostalji deneyimi, günlük rutinden ve 
hayatın gerçeklerinden kaçış, arkadaş gruplarının 
gözünde prestij kazanma, sosyalleşme olarak 
tanımlanmıştır (Robinson vd., 2010: 141). EFF 
katılımcıları tarafından rapor edilen faydalar 
sosyalleşme, kişisel gelişim ve tutum değişikliği 
olarak bildirilmiştir. 

Sosyalleşme güdüsü bireyin diğer insanlar ile 
etkileşime girme arzusu ve deneyimini ifade 
etmektedir. Etkinliklere ilişkin yapılan çoğu 
araştırmada hem katılımcıları bir etkinliğe gü-
düleyen hem de katılımcıların etkinlikten elde 
ettikleri temel fayda olarak tanımlanmaktadır 
Abreu-Novais ve Arcodia (2013). 

“Fakat esas sebep olarak bir sürü farklı hikâyeler 
görüyoruz. Bu hikâyeleri görmek güzel geliyor” 
“Tanımaya imkânımız olmayacak, muhtemelen 
ismini bile bilmediğimiz, binlerce kilometre ötedeki 
insanlarla bir araya gelmek, ortak bir paydada 
buluşup muhabbet edebilmekti. Bu sene Peru’dan 

gelen Fernando Bacillio ile yaptığım muhabbet 
(benim como estas’ıma karşılık monolog şeklin-
de ilerledi pek tabi)  değişik bir tecrübe yaşattı 
diyebilirim”

“Kampüsün bir aileye dönüşmesini sağladığını 
düşünüyorum. İnsanlar birbirini tanımaya baş-
ladıkça arkadaşlıkların kurulma imkânı artıyor. 
Birçok fakülteden insanın festival esnasında sanki 
aynı fakültenin öğrencileriymişçesine ilişkiler 
kurduklarını gözlemliyorum”

“Benim için geçen yılın en eğlenceli yönü, sevdi-
ğim filmleri arkadaşlarımla izlemek oldu. İnternet 
sayesinde bir sürü filmi izlemek için zaman ve 
fırsat oluşturabiliyorsunuz ama program kağıtta 
yazınca başkalarıyla bir araya gelmek kolaylaşıyor. 
Bir arada yaptığınız şeyler de paylaştıklarınız 
da artıyor”

Ziyaretçi ve katılımcılar için etkinliklerin anlam-
ları öncelikle ileriye yönelik (örneğin, kültürel 
mirasımızı kutlamak için bir festivale katılıyoruz), 
gelişimsel (örneğin, etkinlik, sanata yönelik bi-
reylerin tutumlarını değiştirmekten sorumludur) 
ve yansıtıcıdır (örneğin, geriye bakma, etkinliğin 
ekonomik ve politik etkileri)” (Getz, 2007). 
Katılımcılar ile yapılan görüşmelerden EFF’nin 
katılımcılara sağladığı faydalardan birinin kişisel 
gelişim ve tutum değişikliği olduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca etkinlik katılımcıları ile yapılan görüşme-
lerde EFF’nin sunduğu olumsuz faydalara ilişkin 
herhangi bir görüş bildirilmemiştir. 
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“Sorgulama yetimi geliştirdi, hayata ve diğer 
yaşamlara olan ön yargılarımı yıktı ve bakış 
açımı değiştirdi” 

“Uzun zamandır düzenli olarak sinemaya gitmi-
yordum. Her hafta bir kez salonda film izlemenin 
ne kadar keyifli olduğunu hatırladım. Festivalden 
önce laptopumdan film izlemeye çok alışmıştım. 
Biraz beni o ekrandan soğuttu sanırım. Böyle bir 
değişiklik olmuş olabilir”

“Miyazaki’nin filmlerinin başında gözüken yapım 
şirketi Ghibli’nin logosunu perdede gördüğüm 
anda da çok eğlendim. Sonunda o yazıyı sine-
mada görmek beni çok mutlu etti. Sevdiğiniz bir 
yönetmeni perdede görmekle bilgisayar ekranında 
görmek arasında farkı daha iyi anladım. Sinema 
salonunda film izlemenin, bilgisayardan izlemekten 
ne kadar farklı olduğunu unutmuşum”

Tablo 5. Eskişehir Uluslararası Film Festivali Katılımcılarına göre Festivalin ASEB Demi-
Grid Analizi Bulguları

Aktiviteler Yer/Alanlar Deneyimler Faydalar

Güçlü 
Yanlar

GA GY GD GB
Film çeşitliliği Sinema Anadolu 

Atmosferi
Kaçış (günlük 
rutinden kaçış)

Sosyalleşme

Film sayısı Kalabalık Yeni şeyler 
öğrenmek

Kişisel gelişim

Söyleşi ve aktiviteler Kuyrukta beklemek Sosyalleşmek Tutum değişikliği

Gece aktiviteleri Sinema salonlarının 
atmosferi

Eğlence

Sponsor aktiviteleri
Program akışı

Zayıf 
Yanlar

ZA ZY ZD ZF
Aktivitelerde yönetmen-
katılımcı etkileşiminin 
sınırlanması

Sinema personelinin 
olumsuz tutum ve 
davranışları

Sıkıcı

Kısa aktivite süreleri Festival personelinin 
olumsuz tutum ve 
davranışları

Yenilikten uzak

Teknik yetersizlikler Dar bakış açısı
Teknik anlamda yanlış 
tercihler
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SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Etkinlik yöneticileri ziyaretçi ve katılımcılarına 
uygun ürünlerin geliştirilmesinde, etkinlik ziyaretçi 
bölümlerinin etkinlikleri nasıl deneyimledikle-
rine ilişkin bilgi sahibi olmak durumundadırlar. 
Ziyaretçilere sunulan genel kaynakların temel 
bileşeni etkinliğin kendisidir ve sunulan deneyim 
ve faydaların (ziyaretçi ihtiyaç ve isteklerinin 
anlaşılması, tahmin edilmesi ve tatmin edilmesi 
anlamında) sunumundaki başarısızlık rekabetçi 
çevrede ticari başarısızlığı beraberinde getirebil-
mektedir. Bu çerçevede Prentice ve Beeho (1995, 
1996, 1997) geliştirdikleri ASEB Grid Analizi 
ile deneyimsel ürünlerin incelenmesinde tüketici 
odaklı bir yaklaşım getirmişlerdir. 

Bu çalışmada, kültürel bir etkinlik olarak kabul 
edilen Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nin 
deneyimsel bileşenleri olan etkinlik aktiviteleri, 
etkinliğin gerçekleştiği yer ve alanlar, katılım-
cıların deneyimleri ve etkinlikten elde ettikleri 
faydalar geleneksel SWOT analizindeki güçlü 
ve zayıf yanlar ile birleştirilerek, katılımcıların 
kendi beyanlarına dayalı olarak incelenmiştir. 
Bu kapsamda Prentice ve Beeho tarafından 
geliştirilen ASEB Grid Analizi temel alınmış ve 
etkinlik katılımcıları ile yapılan görüşmeler ile 
deneyimleri derinlemesine incelenmiştir. 

Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde; festival 
programının temel unsurları olan film seçkisi, 
filmlerin çeşitliliği, atölye ve söyleşiler gibi fes-
tival programı ile ilgili özelliklerin katılımcıları 
olumlu yönde etkilediği ve memnuniyet duydukları 

görülmektedir. Katılımcıların ifade ettikleri bu 
unsurlar, literatürde yer alan çalışmaların bulgu-
ları ile de benzerlik göstermektedir. Festivallere 
ilişkin yapılan çalışmalarda, festival programı 
içeriği ve deneyimsel program kalitesi festival 
katılımcılarının deneyimlerini olumlu yönden 
etkileyen unsurlardan biri olarak tanımlanmıştır 
(Lee vd., 2008; Lee vd., 2009).  

Festivalin gerçekleştiği üniversite kampüsü ve 
sinema salonlarının atmosferi ile kalabalık ve 
kuyrukta beklemek katılımcılar tarafından mutluluk 
ve heyecan verici unsurlar olarak aktarılmıştır. 
Bilindiği üzere genellikle perakende çevrelerinde 
yapılan çalışmalarda kalabalık faktörü tüketicilerin 
duyguları ve deneyimleri üzerinde olumsuz etkisi 
olan bir unsur olarak tanımlanmıştır (Harrell, 
Hutt ve Anderson, 1980; Hui ve Bateson, 1991; 
Machleit, Kellaris ve Eroğlu, 1994; Turley ve 
Millman, 2000; Machleit Eroğlu ve Mantel, 2000; 
Wakefield, Blodgett ve Sloan 2000; Lee ve Graefe, 
2003; Michon, Cjebat ve Turley, 2005; Eroğlu, 
Machleit ve Barr, 2005; Newmann, 2007; Pons 
ve Laroche, 2007; Edwards ve Gustafsoon, 2008). 
Ancak festivaller gibi hedonik içerikli deneyimsel 
ürünlerde kalabalık faktörünün katılımcılarda 
olumlu duyguları ortaya çıkardığı belirlenmiştir. 
Bu bağlamda farklı hedonik tüketim çevrelerinde 
kalabalık ve kuyrukta bekleme faktörlerinin in-
celenmelidir. Bunun yanı sıra görüşmeye katılan 
festival ziyaretçileri tarafından sinema ve festival 
personelinin tutum ve davranışları olumsuz un-
surlar olarak belirtilmiştir.  Etkinlik izleyicileri-
nin hizmet üretiminde bulunması hatta üretim 
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sürecinin bir parçası olması, ziyaretçi-personel 
etkileşimini kaçınılmaz kılmaktadır (Getz, 1997). 
Bu nedenle personelin tutumları ve davranışları 
ziyaretçilerin toplam etkinlik deneyiminde önemli 
bir etkiye sahiptir. Tüketicileri için tatmin edici 
ürünler sunmak isteyen etkinlik yönetimi için 
etkinlik personeli kritik bir başarı unsuru olarak 
ortaya çıkmaktadır. 

Çalışmada, katılımcılar tarafından festivalin en 
önemli deneyimsel unsurları kaçış, eğlence, yeni 
şeyler öğrenmek ve sosyalleşmek olarak ifade 
edilmiştir. Tanımlanan bu deneyimsel faktörler, 
çeşitli araştırmalarda elde edilen bulgular ile ben-
zerlik göstermektedir (Abreu-Novais ve Arcodia, 
2013). Festivalin en eğlenceli deneyimleri daha 
çok anlık gelişen, spontane anlar olduğu belir-
tilmiştir. Bu nedenle Mossberg’in (2007) “asla 
deneyimi planlayamazsınız bu nedenle deneyim 
alanları yaratılırken kişisel alan bırakılmasına ve 
süpriz faktörüne dikkate edilmelidir” önermesi 
festival etkinliğinde karşılığını bulmaktadır. Ay-
rıca etkinlikler her ne kadar ziyaretçilerine sıra 
dışı deneyimler sunma önerisinde bulunsa da 
ziyaretçiler deneyim öncesi yayınlanan festival 
programını, mekânını ve festivali düzenleyen 
organizasyonu referans alarak yaşayacakları dene-
yimlere ilişkin öngörülerde bulunabilmektedirler. 
Ancak bu çalışmada katılımcıların belirttiği gibi 
beklenmedik bir doğum günü kutlaması, film 
sohbetine beklenmedik kişilerin dâhil olması gibi 
anlık gelişen olaylar deneyimin sıra dışı özelliğe 
bürünmesine yardımcı olabilmektedir. Bu nedenle 
etkinlik yönetiminin, ziyaretçi ve katılımcılarına 

kişisel alanlar bırakması ve fırsatlar sağlaması 
olumlu deneyimlerin üretiminde dikkat edilmesi 
gereken unsurlar olarak ifade edilebilir. Katılımcı-
ların festival katılımından elde ettikleri faydaların 
sosyalleşme, kişisel gelişim ve tutum değişikliği, 
yeni şeyler öğrenme olduğu belirlenmiştir. Özel-
likle sosyalleşme boyutunun hem deneyimler 
hem de fayda boyutunda çakıştığı görülmektedir. 
Park ziyaretçilerinin deneyimlerini inceledikleri 
çalışmasında Schänzel ve McIntosh da (2000) 
sosyalleşme boyutunun hem deneyimler hem 
de fayda boyutunda örtüştüğünü belirtmişlerdir. 

Çalışmadan elde edilen bulgular, etkinliğe katı-
lan 22 katılımcı ile yapılan görüşmeler sonucu 
elde edilmiştir. Bu nedenle çalışma bulgularının 
genellenmesi söz konusu değildir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Meaning and Significance: To facilitate an events product, managers need to create, provide and 
maintain an experience which is able to attract a visitor’s attention and meet visitor expectations as 
well as raise them. Therefore, event managers need to information about how visitors’ consume event 
products and on identifying visitor demands. There has been various tools for evaluating the strong 
and weak sides, opportunities and threats of various tourism attractions and fields such as destinations, 
parks, and events. SWOT analysis, which is one of the frequent techniques applied, has been criticized 
for causing subjective and unrealistic evaluations since the evaluations are carried out by the business 
or the attractions are practiced by the managers. ASEB model is an invaluable and customer-oriented 
tool for the development or improvement of a local destination, event, attraction or specific asset as a 
visitor attraction. The experiences and benefits presented with ASEB Grid analysis during activities 
are evaluated by the participants involved in the event. ASEB grid analysis combines the different 
components of (strong and weak sides, opportunities and threats) Manning, Haas, Driver and Brown’s 
Sequential Hierarchy of Recreational Demands (Activities, Settings, Experiences and Benefits) and 
SWOT analysis, and it aids the participants in designing their satisfying activity experience and/or 
their redesigns. Purpose: The purpose of this study to analyze the activities, settings, experiences 
and benefits of International Eskisehir Film Festival based on visitor interviews. Scope: The research 
was conducted with the visitors of 16th Uluslararası Eskişehir Festival which was held between 2-11 
May 2014. Limitations: The findings of the study based on only 22 visitor’s interviews who attended 
the 16th Uluslararası Eskişehir Festival. Therefore the findings of the study cannot be generalized. 
Method: With the purpose of analyzing the visitors’ experience The ASEB demi-grid analysis was 
applied, as opposed to the fuller grid analysis, as it is the strengths and weakness of the activities, 
settings, experiences and benefits which are directly exampled by the responses of the participants 
themselves. The data were gathered from participants of 16th International Eskişehir Film Festival 
which was held between 2-11 May 2014. 22 semi-structured in-depth interviews were conducted 
with participants of film festival. Findings: According to visitor expression variety of films, film 
sections, workshops and conferences is core event activities. Also, university campus, atmosphere of 
cinema theater, crowd and waiting in queue determined as pleasurable and exciting factors. Results 
of the study showed that visitors reported main experiences such as entertainment, escape, socializing 
and learning; gained benefits such as socializing, self development, manner change, an increase in 
knowledge from their experience of film festival.
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KÜRESEL-YEREL ETKİLEŞİMİNDE COĞRAFYALARIN TÜKETİMİ: 
KAZDAĞLARI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN SOSYOLOJİK ELEŞTİRİ(1)

GEOGRAPHIES CONSUMPTION AT GLOBAL AND LOCAL 
INTERACTION: SOCIOLOGICAL CRITICS ON THE KAZDAĞLARI 

EXAMPLE

Ayşe ÇATALCALI
Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, İzmir / Türkiye

Öz: Küreselleşme mekânlar coğrafyalar ve kültürler üzerinde 
etkisini sürdürmektedir.  Söz konusu etki yerelin yeniden 
tanımlanmasını sağlamaktadır. Kitle iletişim araçları ve 
sosyal medya yerelliklerin imajını, çeşitli temsilleri aracılı-
ğıyla sürekli yenilemektedir. Zira kent yaşamında sıkışmış 
bireylerin doğaya karşı özlemleri bu araçlar tarafından kışkır-
tılmaktadır. Böylelikle yerele ilişkin mekânlar ve coğrafyalar 
pazar ilişkileri içinde tüketilmektedir.  Bu çalışmada Kaz 
Dağlarının turizm mekânlarının ve coğrafyalarının tüketimi 
ele alınmaktadır. Zira Kazdağları turizme açılmış, yazılı ve 
görsel medyada sıklıkla temsil edilen Türkiye’nin önemli 
destinasyonlarından biridir. Eleştirel perspektif aracılığıyla 
coğrafyaların tüketimi üzerinde durulmaktadır.  Bu nedenle 
görsel ve yazılı medyada Kaz dağlarının temsilleri incelen-
mekte tüketimi artıracak ve turizmi canlandıracak unsurlar 
tespit edilmeye çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Coğrafyaların Tüketimi, 
İdeolojiler, Kazdağları

Abstract: Globalization is keep it’s effects  going to 
geographies, cultures and spaces of the world. The effects  
are provided  the redifined   of localities. All the time,the 
mass media and social media are renewed the images of the 
locality descriptions  via media  represantations. In as much 
as longins for nature of the individual’s  having troubles in 
city life are  provoked by means of media. So that spaces 
and geographies of localities are consumed in market rela-
tions. In this study, it is discussed  the consumptions  of 
Kaz Dağları’s  turism spaces and geographies. Likewise, 
Kaz Dağları is one of the destinations of Turkey  which is 
offered to turism and it is represented social, printed and 
visual media. Turism and turism spaces of Kaz Dağları in-
terpreted via critical theories as consumption of geographies. 
So that  it is tried to ascertain the factors which will enhance 
consumptions and revivify of Turism in  representations of 
Kazdağları on social and printed media.

Key Words: Geographies, Consumption of Geographies, 
Ideologies, Kazdağları
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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 

GİRİŞ

Küreselleşmenin her alanda getirdiği “zorunlu” 
hareketlilik, gerek kültür gerekse mekân üzerin-
de birtakım değişiklikler yaratmakta ve küresel 
kültürün ve yerelin “yeniden” tanımlanmasını 
gerektirmektedir. Zira küreselleşme, taşıdığı 
kapitalist değerler ve sermaye stratejileri içinde 
yerelin, bir yandan mekân ve coğrafyalarını, bir 
yandan da kültürünü biçimlendirmektedir. 

Kentli bireyler, çalışma koşullarının yoğunluğu 
ve çelişkileri, kentli yaşamın gerek hava kirliliği, 
trafik, gerekse de gündelik yaşantısının getir-
diği ağır yükler altında ezilirken, bu bireylerin 
“doğa”ya karşı duydukları özlem çoğu kez kitle 
iletişim araçları tarafından kışkırtılmaktadır. Doğa 
ve dağlar içinde tek başına yaşama isteği ya da 
egzotik bölgelere ulaşıp gezebilme, okyanusları 
aşabilme vb. birtakım “doğaya ait oluşu” ön pla-
na çıkaran anlatılar, postmodern ideoloji içinde 
desteklenmektedir.

KÜRESELLEŞME VE YERELLEŞME 
KAVRAMLARINA SOSYOLOJİK BAKIŞ

Küreselleşme kavramının yanı sıra artık yerelleşme 
kavramı da tartışılır durumdadır. Yerel, küreselleşme 
gibi sadece sosyolojik açından değil, sosyo-kültürel, 
siyasal ve ekonomik olarak da vurgulanmaktadır. 
Harvey’e göre, 1960’lı yıllarda coğrafya disiplini 
içinde gelişen coğrafyanın, ekonomi üzerindeki 
etkilerini ortaya çıkarma çabası, kantitatif analizlere 
kalitatif yöntemleri de eklemek suretiyle, yerel 
olana dair analizleri yalnızca üretim faktörlerinin 

kullanılmasıyla açıklanamayan, sosyo-kültürel ve 
siyasal özellikleri de içeren bir yapıya taşımıştır. 
(2003, Akt: Sert ve ark., 2005: 101)

Yerelleşme, sosyal, siyasal ve kültürel etmenlerin 
ekonomik süreçlerle bağımlılığı ekonomi disiplini 
içindeki üretim, karlılık ve istihdam politikaları 
gibi stratejilerin belirlenmesinde yerelin de yerini 
almasını sağlarken, fiziki coğrafyaya bağlı üretim 
faktörlerine insani, kültürel ve siyasal faktörlerin 
de eklenmesi, özellikle mikro ekonomik politi-
kaların önemli bir dönüşüm süreci yaşamalarına 
neden olmuştur. Bu dönüşümün en önemli bile-
şenini ise, yerele özgü “sosyal kapital kavramı” 
oluşturmaktadır(Sert ve ark., 2005: 101).

Kapitalizmin kendini bahsedilen biçimlerde yerelin 
yeniden şekillendirilmesi, kapitalizmin kavramı-
nın başka bir yüzünü oluşturan sınıfsal çelişkiler 
ve sosyal adalet gibi toplumsal kavramların da 
kendilerini yerelde tanımaları gereğini ortaya 
çıkarmıştır. Yeni kapitalist sistemin yarattığı 
toplumsal yapıdaki eşitsiz gelişim süreçleri ile 
mücadele politikalarının ve biçimlerinin yeniden 
tanımlanma mekanı olarak yerel olacak, müca-
delenin ve politikaların yerelden kavranışı ile 
yeni politik mücadele alanları oluşacaktır (Sert 
ve ark., 2005: 102). Araştırmacı Harvey’e göre; 

“Yeni ekonomik düzenin kurgusu şekillenirken yeni 
uluslararası ekonomik süreçlerin şu iki özelliği 
önemli hale gelmektedir: Kısmen hızla büyüyen 
çokuluslu şirketlerin örgütlediği, üretimin ulus-
lararasılaşması ve finans işlemlerinin uluslara-
rasılaşmasıdır. Bu değişim ile birlikte çokuluslu 
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şirketler üretim, pazarlama ve dağıtımlarını dünya 
ekonomisini sürekli göz önünde bulundurarak 
planlar ve yürütürlerken, açıktan ulusal bir zemine 
oturduklarında bile kaygıları her şeyden önce 
küresel karlılık olmuştur. Diğer taraftan da, yeni 
ekonomik sistemin, küresel ekonominin niteliğini 
iki çelişik güç belirlemeye başlamıştır, bir yan-
dan küresel bir ucuz emek piyasası yerleşirken, 
diğer yandan yeni tüketici pazarlarına yönelik 
bir arayış başlamıştır(2005:103)”.

sözleri ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda kü-
reselde oluşan yeni haritada, sınırlar ulus-devlet 
sınırlarından değil, yeni bölgeselleşmeler, yerel ve 
bunların içindeki yeni teknoloji koşullarına uyum 
sağlamış bilgi temelli toplulukların yerellerinden 
oluşmaktadır. Küresel ekonomi ile birlikte üretim 
bandının yerini üretimin örgütsel modeli olarak ağ 
alırken, yeni süreç merkezsizliği, sınır tanımazlığı 
ve heryerdeliği vurgulamaktadır 

Gerçekte, küreselleşme ve yerelleşme tanımla-
rı, nereden baktığınıza göre değişen “olumlu” 
ya da “olumsuz” olarak tanımlarla karşılık 
bulmaktadır(Taylan 2008: 74-75). Küreselleşme 
için bir yandan liberalizmin zaferi olarak bakılır-
ken, diğer yandan liberalizmin her alanda zararı 
olarakta ele alınmaktadır. Yerel için ise, “küre-
selleşme yereli tek taraflı olarak etkilemektedir” 
düşüncenin yanı sıra; çoğu kez düşünülenin 
aksine tek taraflı olmadığı belirtilmektedir. Ye-
relin mekânların kapitalizm karşısında “pasif” ve 
“dirençli” olarak iki tür duruş sergilediği kabul 
edilmektedir. Yerelin pasif duruşu, küreselin, 

“türdeşleştirici, tektipleştirici” yanını “evrensel, 
tek bir dünya” görüşüyle bağdaştırırken, dirençli 
tutumu ise, küreselleşmenin ulaşamadığı mekânlar 
ve kültürlerin bulunduğu ve/veya küreselin söz 
konusu yeni “pazarları” tamamen yine küresel 
pazarın hizmetine sunmak için bıraktığı yolundadır. 
Yani, yerel direnç göstermekte ve küreselleşmenin 
tektipleştirici yanına karşı koymaktadır. Ancak 
küresel sermaye de bu yeni yerel pazarları, kendi 
çıkarları için kimi zaman korumak ve farklılık-
larını sürekli kılmak durumundadır. 

Turizmin en büyük kozu olan söz konusu “farklılık” 
vurgusu ile mekânlar dinamik hale dönüşmektedir. 
Bu dinamizm, kırsal turizmi kimi araştırmacılara 
göre olumlu/olumsuz etkilemektedir. Küresel-
leşmenin hem bilgi hem teknoloji akışıyla “tek 
dünya, tek dil, tek kültür vb” şekillerde birleş-
tirici yanı ve bir yandan da etnik söylemlerin, 
yerel ve ulusal kimliklerin, yerel dinlerin vb., ön 
plana çıkarılan “farklılık” dikkat çekmektedir. 
Bu doğrultuda, yeni sanayisizleşme ortamında 
kentler ne denli uzun ve zengin tarihsel geçmişe 
sahipseler, o denli kolayca fotojenik görüntülere 
dönüştürülüp, renkli broşürlerde, cep kitaplarında, 
dergi sayfalarında ve televizyon ekranlarında sa-
tışa sunulabilir duruma gelmektedir(Öncü, 1999, 
Akt: Sert ve ark.; 2005: 102). 

Türkiye’de kırsal turizmin sayısız yararları ve 
önemi olduğunu vurgulayan Soykan(2003: 1);

“Başta turizmin yıl içinde belirli aylardaki yoğun-
luğunun azaltılmasında etkisi olabilir ve turizmin 
ülke coğrafyasındaki eşitsiz dağılışını gidermeye 
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katkısı bulunabilir. Öte yandan değişik ve bilinçli 
turist gruplarından talep yaratarak pazarımızın 
genişlemesini sağlayabilir. Kırsal turizm türleriyle 
kolay entegre olabilme gücü, onlara dinamizm 
verebilir. Kırsal turizm sürdürülebilir turizm an-
layışı ile en uyumlu bir turizmdir. Kırsal turizmin 
doğal ve kültürel mirasımızın korunmasında ve 
dünyaya tanıtılmasında önemli bir işlevi vardır”

diyerek olumlamalar da bulunmaktadır. 

Aynı olumlamaları sürdüren araştırmacılardan 
Cengiz ve Akkuş’ta(2012: 61), özellikle kırsal 
kalkınma için; 

“Türkiye nüfusunun önemli bir kısmının kırsal 
alanlarda yaşadığı ve tarımsal faaliyetlerin kırsal 
alanlarda yaşayan nüfusun en önemli geçim kay-
nağı olduğu dikkate alındığında, bu yörelerin ve 
yöre halkının kalkındırılmasının ülke gelişimi ve 
refahı için büyük bir adım olarak kaydedileceği 
bir gerçekliktir” demektedir

Sürdürülebilirlik, belirli ekosistemin ya da sü-
rekliliği olan herhangi bir sistemin, kesintisiz, 
bozulmadan, aşırı kullanımla tüketmeden ve ana 
kaynaklara aşırı yüklenmeden sürdürülebilmesi 
yetkinliği olarak tanımlanmaktadır (Kaypak, 
2010: 98). Bu bakış açısıyla yapılan tüm olum-
lamalar, doğal çevrenin sürdürülebilirliği ilkesini 
gözetmektedir. Dolayısıyla araştırmacı Kaypak 
gibi, turizm için doğal ve kültürel değerlerimizin 
korunarak turizme açılması gerektiğini savunan 
çalışmalar da bulunmaktadır. Eleştirel bakan 
araştırmacı Somuncu ise(2003: 10), örneğin dağ 

turizminin tüm dünya dağlarında aynı sorunlarla 
karşılaştığını hatta Alpler çerçevesinde;

“Yılda 100 milyon ziyaretçi ve bununla ilgili 
olarak taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği, 
gürültü kirliliği, su kirliliği, çöp üretimi ve bun-
ların uzaklaştırılmasında karşılaşılan sorunlar, 
kanalizasyon sorunları, kış sporları alanlarındaki 
binalar ve mekanik tesislerle tatil konutlarının 
yanı sıra daha yüksek kesimlerde inşa edilmiş 
1600’den fazla dağevi, dağ kulübesi ile görsel 
kalitenin bozulması(dır), aşırı kalabalığı getirdiği 
sorunlar ise; doğadan yararlanmada kullanım 
alanının daralması ve manevi olarak daha az 
tatmin, (…)milyonlarca kişinin kullandığı yürüyüş 
güzergahlarında patikaların bozulması, erozyon 
sorunu, bitki örtüsünün tahribi” sorunlarını örnek 
göstermektedir.

Eleştirel perspektifte bakılan bu çalışmada da yereli 
temsil eden “Kazdağları” örneği üzerinden, “yerel 
mekânların ve coğrafyaların yerel kültürel unsurlar 
aracılığıyla yeni pazarlar yaratmasında gelişme 
unsuru olarak kullanılan bir strateji mi, yoksa 
yerel kültürün direnişinin somutlaştırılabileceği 
kültürel bir dinamik mi olduğu” sorusuna yanıt 
aranmaktadır. Kazdağları örnek olayı üzerinden 
nitel bir analiz düşünülmüş, çalışmada yerel-
küresel ilişkisi, Kazdağlarının, gerek yazılı/sözlü 
medyada gerekse de sosyal medyada ön plana 
çıkarılışı, mekan ve coğrafya tüketiminin nasıl 
olduğu üzerinde durulmuştur. Bu nedenle özellikle 
internet medyasındaki taramalarda karşımıza 
çıkan “Kazdağları” tüketimi ve yazılı medyanın 
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bir aracı olan Atlas Dergisi’nin, Kazdağlarına 
ilişkin incelemeleri ışığında sonuca ulaşılmıştır. 
Çalışmada kuramsal alt yapı, Appadurai’nin, 
Robertson’un, Harvey’in, Lefebvre’nin ve John 
Urry’nin mekan tüketimlerine yönelik yaklaşım-
larından ve eleştirel perspektiften güç almaktadır.

MEKANIN, ZAMANIN VE COĞRAFYA-
LARIN YENİDEN ÖRGÜTLENİŞİ

Merkezden(küresel) çevreye(yerele) aktığı dü-
şünülen bilgilerin yeni etnik kimliklere ve yerel 
alanlara ulaşması, ekonomiyi güçlendirirken, 
belli kültürel zeminlerle karşılaşılmasından dolayı 
melezleşmelere de açıktır. Dolayısıyla sadece 
merkezin değil, yerelin de belli avantajlar elde 
ettiği söylenebilir. Çünkü göreceli olarak da olsa 
bu alanlar artık yerel için de ekonomik bir “Pa-
zar” oluşturmaktadır. Pazar yaratan küreselleşme 
Appadurai’ye göre(1996: 356, Akt: Çatalcalı Sel, 
Ayşe, 2006: 21-22), şu akışlarda toplanmaktadır.

“Ethnoscapes (Etnolojik-alan): Turistler, göç-
menler, ilticacılar..vb. şekilde bireyselliklerin 
hareketli dağıtımı, 2- Technoscapes (Teknolojik-
alan):Teknoloji dağıtımı, 3-Finanscapes (Finans 
alanı): Kapitalin dağıtımı, 4-Mediascapes (Medya 
alanı): Bilginin dağıtımı, 5-İdeoscapes (İdeolojik 
alan): Politik düşünceler ve değerlerin dağıtımı”

Buradaki turist akışının bulunduğu etnolojik alan 
çalışmamız için önemlidir. Söz konusu alanda bir 
kullanım ve melezlenme yaratılmaktadır. Kapi-
talist ideolojinin, Giddens’ın da ifade ettiği gibi, 
küreselleşmenin uzak yerleşimlerini birbirlerine 

yakınlaştırması, yerel oluşumların çok uzaktaki 
olaylarla şekillendirilmesi, toplumsal ilişkiler boyu-
tunda da bir yoğunlaşma sağlamaktadır(Giddens, 
1998: 62). Bu yoğunlaşma, daha çok sayıda insanın 
daha sık seyahat etmesi, seyahatler aracılığıyla 
bir kültürü yaşayan ve benimseyen insanlar 
olarak, diğer kültürlerle tanışma imkânı bulması, 
tanıştığı yeni kültürün, sosyal ve ticari (tüketim) 
yaşamında kullanır hale gelmesi söz konusudur.

Araştırmacı Lefebvre zaman ve mekan ilişki-
sini, “iç içe” ve birbirleriyle etkileşimli olduğu 
noktasından hareketle ele almaktadır. Ona göre, 
“mekânsız zaman yoktur, mekân sürekli bir 
devinim içindedir”. İlk olarak mekânın tarihsel 
süreçteki yerine bakıldığında 1970’li yılların 
yapısalcılık perspektifinin, mekânı ve mekânların 
örgütlenmelerini dikkate aldığı söylenebilir. O 
dönemde, Braudel, “Tüm sosyal bilimciler insanı, 
mekânı içinde kavramlaştırma çabasına daha fazla 
yer ayırmalıdır” dese de, neredeyse coğrafya 
içindeki insanların o zamana dek incelenmediği 
anlaşılmaktadır. 

Işık’a göre (1994: 17) Hagerstrand’ın “coğ-
rafyada insanlar nerede?” sorusunu 1970’lerde 
sormasından sonra, coğrafya ve insan ilişkisi 
öncelikle kent sosyolojisi alanında ve sonrasında 
mekânın ekonomi politiği başlıkları altında ele 
alınmıştır. 1970’lerdeki yapısalcı bakış açısına 
sahip akademisyenler; coğrafyayı, kapitalist 
ilişkiler içinde mekânın üretilen bir nesne oldu-
ğunu, insan ilişkilerini belirleyen bir aktör değil, 
bilakis dolayısıyla mekânın insan ürünü bir nesne 
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olduğunu açıklamışlardır. Yapısalcı bakış, burada 
mekânın sadece bir ilişkiler demetinin sonucu 
olarak görülmesinden dolayı, mekânın toplumsal 
ilişkileri ve toplumun kuruluşu üzerindeki etkisini 
göz ardı etmektedir. Artık kapitalist ilişkilerin 
coğrafya üzerinde “nasıl ve ne şekilde” etkili 
olabileceği ve bu oranın gitgide arttığı yolundaki 
görüşler çoğalmaktadır.

1980’li yıllarda ise mekânın bir sonucun ürünü 
olduğu düşüncesi, “Coğrafya önemlidir” sloganı 
ile eleştirilmiş, yapı-aktör tartışmaları ve yerellik 
gündeme getirilmiştir. Post-yapısalcı bu yakla-
şımın sonucu olarak ve ayrıca Hägerstrand’ın 
“zaman coğrafyası” kavramı aracılığıyla “gündelik 
yaşamın coğrafyası” ya da “mikro coğrafyalar” 
adlı bir alanda çalışmalar yapılmaya başlanmıştır 
(Işık, 1994: 75). 1990’lı yıllarda ise, öncelikle 
modernite ve daha sonrasında ise postmodernite 
anlayışı ile mekânlar üzerinde kuramsal bir temel 
oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Modern 
dönemde coğrafyalar, kent temelli incelenmiş ve 
zaman-mekân anlayışları moderniteyi tanımlar 
tarzda ele alınmıştır.

Işık’ın belirttiğine göre, Harvey ve Giddens’ın 
analizlerinde, modernitenin artan teknoloji ile 
güç kazanması, modern mekânların toplumsal 
ilişkilerden koparılmış ayrı bir anlama taşındığının 
vurgulanması, bu dönemde, modernitenin zaman 
ve mekân anlayışlarının üç eksende toplanmasını 
sağlamıştır(1994: 76).

a. Zaman ve mekân, yerel bağlamlarından kopa-
rılmış ve homojenleştirilmiştir.

b. Hem zamanın hem mekânın içi boşaltılmış, bu, 
zamanın bölümlenebilmesine, mekânın da üzerinde 
nesnelerin istenildiği şekilde yerleştirilebileceği 
pasif bir yüzey örülmesine olanak tanıyan bir 
zaman-mekân kavrayışına ulaşılmıştır.

c. Zaman ve mekân birbirinden koparılmıştır. Bu 
üç noktadan hareketle, kapitalist değerlerin ge-
nişlemesinin gerek ekonomik gerek siyasi gerekse 
de kültürel açılımları, mekân anlayışının yeniden 
üretilmesine yol açmıştır. Daha sonraki dönemlerde 
Postmodern düşünce, Jameson ile başlayan farklı 
bir kulvara taşınmıştır.

Bu üç noktadan hareketle, kapitalist değerlerin 
genişlemesinin gerek ekonomik gerek siyasi 
gerekse de kültürel açılımları, mekân anlayışının 
yeniden üretilmesine yol açmıştır. Robertson’un 
küresel-yerel etkileşimi yaklaşımına göre, küresel 
kültür ve yerel kültür, farklı kültürel akışlar do-
layısıyla, küreselleşmeyi gerçekleştirmekte ancak 
baskın (hegemonya) olan kültürün Batı (merkez) 
uzantılı olması nedeniyle, yerel kültürün “erime” 
sürecinde olduğu kabul edilmektedir(1999: 6). 
Kızılçelik’in postmodernist kültür içinde yereli 
tanımlamalarında da yerel kültür ve yerelleşme, 
etnik ve dinsel kökenler, otantik duruş, motif ve 
söylemler vb. tercih edilmektedir(2003: 6-7)

Araştırmacı Ziyaüddin Serdar da, kimi yazarların 
küreselleşmenin felsefi arka planı olarak gördüğü 
postmodernizmin, Batı sömürgecilik ve moderni-
tesini aslında devam ettirdiğini, “hindu meditas-
yonları ve sufizm” gibi doğulu pratiklerin, sadece 
tüketim ürünleri oldukları zaman kıymetli sayılıp, 
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Batılı alanda kabul edildiğini öne sürmektedir. 
Serdar’a göre, Batılı olmayan kültürel eserler, 
Batı’da göründüğü zaman, onlara karşı ya boş 
sembollermişcesine ya da etnik bir modaymış-
çasına davranılmaktadır. Serdar, kültürel fikir ve 
ürünlerin akışının Batı’da üçüncü dünyaya doğru 
tek yönde olduğunu ve evrensel sahnede Hintli 
Micheal Jackson, Çinli Madonna, Çin Operası, 
Urdu Şiiri veya Mısır Tiyatrosu göremeyeceğimizi 
yazmaktadır(Serdar, 2001: 24).

MEDYA, MEKÂN VE COĞRAFYA TÜKETİMİ

Küreselleşme, artık bireyleri yeni tanıştığı mekanlar 
üzerinde yüzyıllardır sürüp giden ancak kendisi 
için “yeni” kültürel birtakım melezlenmeler ile 
coğrafi sınırlarından koparılmış, farklı mekan-
larla da tanıştırır olmuştur. Medyada, seyahat 
koşullarını gerçekleştirememiş ancak “Eskinin 
“kadim seyyah’larının yerini bugünün “çağdaş 
turistleri” hatta “sanal seyyah”ları almıştır. Bu 
kadim seyyahlar sanayi devrimi ve modernleşme 
ile birlikte ilk önce birer çağdaş turiste dönüşmüş 
ardından teknolojik gelişmelerin güdümünde “sanal 
seyyah”lara evrilmişlerdir. John Urry’e göre bu 
durum, seyahat olgusunun demokratikleşmesiyle 
yakından ilişkilidir. Urry’nin vurguladığı bu de-
mokratikleşme süreci seyahat olgusunun odağının 
da değişmesine neden olmuştur. Öyle ki, “gidilen 
yere” doğru kaymıştır. Bu gelişmeyle birlikte 
seyahat eden kişi nitel önemini kısmen de olsa 
yitirmiş ama aynı zamanda nicel bir “değer” olarak 
görülmeye başlanmıştır. Kişiye yönelen bu “değer” 
gidilen yerin bir tüketim nesnesi olarak görülmesini 

kolaylaştırmıştır. Aynı zamanda, bireyden mekana 
kayan odak, beraberinde “turizm” olarak adlandı-
rılan sektörün de canlanmasını sağlamıştır”(Urry, 
1999:178, Akt, Özünel, 2011: 256)

Dolayısıyla artık mekan Dicken’a göre(2004: 5-26), 
bir “network” durumuna dönüşmüştür. Ona göre 
“network” kavramı, pazarlar ve aşamalı sistemler-
de oluşan, genelleyici bir formu oluşturmaktadır. 
Yani mekan artık ekonomik bir yapılanmayla 
sarmalanmıştır. Bu formda, topolojik ve asimetrik 
güç ilişkileri kurulmuş ve ekonomik ilişkilerini 
belirgin hale taşımış, mekana sahip olanlar ile o 
mekanı yönetmek isteyenler arasında, birbirine 
bağlı dönüşümler söz konusu olmuştur.

Kitle iletişim araçlarının da özellikle televizyon ve 
internetin, bireyleri gerek mahremiyet alanlarına 
girmeleri gerekse de etkilenim ölçütlerinin yük-
sekliği özelliklerinden kaynaklanan potansiyelleri 
ile “yersiz-yurtsuzlaşma” içinde bırakabildikleri 
belirtilmektedir. Yani sanal alanlarda hareket eden 
bir kişi, yerelden iyi ya da kötü küresele doğru bir 
bağlantı içindedir. Bu bağlantı “içe” (yerel) değil, 
“dışa” (küresel) doğrudur. 

Bir sonraki aşamada bireyin, bu doğa içinde tek-
nolojiyi kullanan, cep telefonu, bilgisayarı, uydu 
anteni olan, arabası, fotoğraf makinesi, korunmak 
için silahı, üşümemek için en iyi ayakkabısı ...vb., 
olabilecek bir tüketimi söz konusudur. Oysa 
mademki birey, kentli yaşamdan kopup, doğa 
içinde yaşamak istemektedir. Öyle ise, doğaya 
uygun koşulların zorluklarını da kabul etmesi ve 
davranışlarını bu yönde değiştirmesi gereklidir. Bu 
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nedenle beklenti, uzun dönemli olan bir “doğa” 
ya yöneliş değildir. Onlar, ancak, kent olanakla-
rının da yaşanabildiği ortamların yaratılması ile 
rahat olanaklara kavuşabilecektir. Bu örnekte de 
görüldüğü gibi, modern yaşamdan koparılmayan, 
kopamayan insanlar, postmodernitenin akıl-dışı, 
esnek ve eklektik bir yapısı ile karşılaşmaktadırlar.

Bourdieu, mekânsal ve zamansal deneyimler, 
toplumsal ilişkilerin kodlanması ve yeniden 
üretiminde birincil araçlar ise, o zaman bu de-
neyimlerin gösterim tarzındaki bir değişikliğin 
toplumsal ilişkilerde de bir değişim yaratacağını 
ileri sürmektedir(Harvey, 1978: 247) Dolayısıyla 
zaman ve mekân, aydınlanma, kentleşme, vb. 
politikalarıyla biçimlenmektedir. Mekânı biçim-
lendiren ve kimlik kazandıran araçlardan biri olan 
medya, bu işleyişini kapitalist değerlerin taşıyıcısı 
olduğu düşünülen “dil kullanımlarıyla” turizm 
pazarı yaratmak için de kullanabilmektedir.

COĞRAFYALARIN VE MEKÂNLARIN 
TURİZM YOLUYLA TÜKETİMİ

Hannerz, bireylerin melez kültür yaratmakta 
aracı olduğunu ve bunu bir yandan kitle iletişim 
araçlarıyla bir yandan da turizm aracılığıyla 
oluşturduğundan bahsetmektedir. Hannerz’e göre 
(1993, 203, Akt: Schuerkens, 2005: 195), “İnsanlar 
gezdikçe kültürler de gezer”. Yerel kültürler yeni 
sosyal ve kültürel alanlarla karşılaşır ve entegras-
yon başlar diyen Schuerkens de bu entegrasyonu 
sağlayan unsurun, yayılan ve ucuzlayan “ulaşım” 
olanakları ile “iletişim” ağının genişlemesine 
dayandırmaktadır(Schuerkens, 2005: 196). İn-

sanların bir yerden bir yere taşınmasının, sadece 
kentleşme olgusuyla yani kırdan kentte göç aşa-
masıyla açıklanamayacağını belirten Schuerkens, 
uzak diyarları, gerek görsel gerek yazılı basınla 
öğrenen bireylerin, göç başlatabileceğine işaret 
etmektedir.

Tanımlara bakıldığında turizmin, modern yaşam 
içindeki ve modern çalışma hayatının dışında kalan 
ve dinlenme zamanı olarak bakılan “boş zaman” 
yaklaşımının, tüketime dönüşmesiyle ön plana 
çıktığı söylenebilir. Dolayısıyla, turizm tüketicisi 
olmak ve modern tüketici olmak kıyaslaması 
bir arada yürütülmektedir. Ayrıca kitle iletişim 
araçlarının, zaman-mekan sıkışması üzerindeki 
rolü, turizme ve turiste yönelik yaklaşımları fark-
lılaştırmaktadır. Coğrafyalar, mekanlar, kültürler 
ve kimliklere ilişkin sunduğu bilgiler, semboller, 
kodlar, vb. göstergeler ile kitle iletişim araçları, 
turizm hareketliliğini desteklemektedirler. Söz 
konusu hareketlilik içinde, konaklama mekanları 
ve konaklama süresi arasındaki zaman ve mekan 
sıkışması, kitle iletişim araçlarında sunulan haber 
içeriklerinde oluşturulmaktadır. Böylelikle okuyu-
cular, birebir yapılan seyahatlerde mekan içinde 
geçen zamanı, sunulan coğrafyaya, mekana, kültüre 
ve kimliklere yönelik tüm ayrıntılarıyla birlikte, 
sıkıştırılmış bir şekilde ulaşmış olmaktadırlar. 
Bauman’a göre(2000: 125) turizm tüketicisi;

“(..) hafif yüküyle gezen turist, bir şeyler kontrolden 
çıkma tehlikesi gösterir göstermez, oradaki eğlence 
potansiyeli tükenir tükenmez ya da başka yerlerden 
daha heyecanlı macera kokusu alır almaz yola 



90

UHPAD 
www.uhpadergisi.com

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi 
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 6 Yıl:2015
International Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches

September / October / November / December - Autumn Winter Term Issue: 6 Year: 2015
GEL CODE: M19-M31-M37 ID:60 K:55
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 

düşebilir. (sonuçta) bu oyunun adı hareketliliktir 
(mobility): bu oyunda kişi, ihtiyaçlar ittiği ya da 
rüyalar çekiği an hareket edebilmelidir. İşte bu 
“hareket edebilme” yetisine turistler özgürlük, 
özerklik ya da bağımsızlık diyorlar ve bunu her şeyin 
üstünde tutuyorlar. Çünkü bu, kalplerinin arzuladığı 
her şeyin “conditio sine qua non’udur(olmazsa 
olmaz koşuludur). Ayrıca bu, turistlerin en fazla 
talep ettikleri şeydir: “Daha fazla uzam/mekan 
istiyorum. Bana daha fazla uzam gerek”. Yani; 
benim şu anda bulunduğum yerden çıkıp gitme 
hakkımı hiç kimse sorgulayamaz”.

sözleriyle vurgulamaktadır. Yani turizm tüketicisi, 
macera aramakta ve maceraya ulaşmak için çaba-
lamakta, hareketlilik göstermekte, özgür durumda 
ve daha fazla mekan gezmek istemektedir.

Turizmin öncelikle kültür endüstrisi olarak mü-
zik, televizyon, sinema, yayıncılık, reklamlar vb. 
üzerinden yaygınlaştığı kabul edilmektedir. Bu 
endüstrilerin, tarih, sanat ve kültür üzerindeki 
yeniden sunumları, Urry’e göre(1999: 182), 
“özgül bir turizm stratejisi”dir. Zira birçok ulus, 
bölgelerindeki tarih ve kültürü bu araçlar yoluyla 
sunma çabası içine girmiştir.

Urry’e göre(1999: 182), küresel pazarda yerel 
kültür, mekanlar, coğrafyalar ve kimlikler adeta 
“paketlenen bir turizm” haline dönüştürülmek-
tedir. Urry,

“(..)İnsanlar daha sonra görsel olarak nesneleş-
tirilen ya da fotoğraf, kartpostal, filmler, modeller 
vb. aracılığıyla ele geçirilen bir bakış üzerinde 

oyalanırlar. Bunlar, bu bakışın sonsuz olarak 
yeniden üretilmesini ve yeniden ele geçirilmesini 
sağlarlar”.

diyerek, yazılı ve görsel araçlar yoluyla, bireyle-
rin turizme yönlendirildikleri ve bakış açılarının 
söz konusu tekniklerle yeniden biçimlendirildiği 
belirtilmektedir.

Yine Urry(1999: 182) turizme yönelik ve ticari 
kaygılar güdülerek oluşturulan ve bireyler üzerinde 
uygulanan zihinsel model oluşturmaya, 

“Ayrıca, bakış göstergeler aracılığıyla oluşturulur 
ve turizm bu tür göstergelerin koleksiyonuyla 
ilgilidir. Örneğin turistler Paris’te öpüşen iki 
kişi gördüklerinde, baktıkları şey “değişmeyen, 
romantik Paris’tir; İngiltere’de küçük bir köy gö-
rüldüğünde, turistler ‘gerçek (mutlu) İngiltere’ye 
bakıyor olduklarını düşünürler” 

örneğiyle yaklaşmaktadır. Yani sunulan görsel 
ve yazılı her türlü gösterge, bireyler için tüketim 
temelli olabilmektedir. 

Kitle iletişim araçlarının haber içeriklerinde aktarı-
lan göstergeler, semboller, vb. aracılığıyla da satış 
temelli ticari kaygıların giderildiği ve açık/örtülü 
olarak da kapitalist küresel değerlerin okuyucuya 
aktarıldığı görülmektedir. Söz konusu durumda, 
yerelliklerin, küresel süreçlerle etkileşim içinde 
kaldığı anlaşılmaktadır.

Uluslararası ekoturizm topluluğu’nun (TIES) 2006 
raporuna göre, 1990 yılından itibaren ekoturizm 
yıllık ortalama %20-%34 artmaktadır (TIES, 
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2006). “Değerbilirlik, katılımcılık ve duyarlılık 
ruhu içinde, nispeten doğal özellikleri korunan 
alanları ziyaret eden kişi” olarak tanımlanan 
eko turist ise; Björk’ün araştırmasında belirttiği 
gibi(2008: 30, Akt: Akay ve Zengin, 2012: 116), 
bu turistler yüksek eğitimli, ortalama gelirleri 
yüksek, orta yaş grubunda, gastronomi ve kültüre 
ilgi duyan kişilerdir. Söz konusu profiller, kitle 
iletişim araçlarının da yereli desteklenmesindeki 
stratejik demografik özellikler konumundadır.

MEDYADA KAZDAĞLARI VE İNCELE-
MELERİ

Araştırmada internet medyası ve Atlas dergisi 
sayfaları taramalarında “Kazdağları” başlığı 
altında yayınlanan medya metinlerine dikkat çe-
kilmektedir. Medya metinleri içeriklerinde yerel 
kültürü taşıyan Kazdağları ve çevresi üzerinden 
yaratılmaya çalışılan Pazar, nasıl bir strateji ile 
oluşturulmakta, mekan olarak Kazdağlarının 
tüketimi nasıl sağlanmakta ve küresel karşısın-
daki yerelin durumu sorgulanmaktadır. Nitel bir 
araştırma olarak çalışmada, rastgele örneklem 
yöntemi seçilmektedir. Çerçeve ise, a) Mekansal 
olarak (gerçek mekan) oluşturulan sunumlar, b)
Yazılı metinlerde dilsel sunum olarak Kazdağları, 
olarak belirlenmiştir.

Öncelikle dağ turizmine yönelik ulusal politikaların 
neler olduğunu bilmekte fayda vardır. Günümüzde 
dağcılık, nispeten serüven yönü de bulunan, özel 
bilgi, beceri ve önceden hazırlıklar yapılmasını 
gerektiren, turistik yönü ağır basan “sportif bir 
faaliyet” durumuna gelmiştir (Doğanay, 1989: 

Akt: Ceylan ve Demirkaya, 2009: 23). Dağların 
ilk olarak turizme açılması sportif etkinliklerden 
dağcılık ve kayak sporu sayesinde olmuştur. Dağ-
cılara ulaşım, konaklama, ağırlama ve rehberlik 
gibi hizmetlerin verilmesi “alpinizm” olarak ad-
landırılan turizm çeşidini, dağların kayak sporuna 
uygun alanlarının konaklama, ağırlama ve eğlence 
tesislerinin yardımıyla kayak merkezine dönüşmesi 
“kış turizmini” ortaya çıkarmıştır (2009: 24).

Dağ turizminden beklenenlerin ne olduğuna dair 
veriler ise, 2023 Turizm Stratejisi’nde özetle şöyle 
sonuçlarla açıklanmaktadır;

“Sosyal ve ekonomik açıdan yeterince kalkınmamış 
olan dağlık ve ormanlık yörelerin kalkınmasına 
katkıda bulunmak ve hızlandırmak, Bu yörelerdeki 
doğal değerleri ve doğal çevreyi koruyarak kul-
lanmak, Turizm mevsimini yazdan kışa aktararak 
uzatmak ve turizm çeşitliliği sağlamak, Kışın işsiz 
kalan vasıflı turizm personelinin yıl boyu ve sürekli 
olarak bulunmasını sağlamak”

Böylelikle “sanayileşme ve kentleşme sürecine bağlı 
olarak oluşan iç turizm talebinin karşılanacak, alt 
ve üst yapı yetersizliği nedeniyle bu konuda yurt 
dışına yönelen talebin karşılanması sağlanacak, 
Yurt dışında ülkemiz dağlarına yönelik dağcı turist 
talebininin karşılanması mümkün olacak ve bu 
yörelerden yararlanarak halk sağlığının ve işgücü 
veriminin korunması desteklenecek” denilmektedir. 
1Araştırmacı Güzel (2011; 127-144) de, iç turizm 
hareketliliğini artırmaya yönelik fiyat düzenlemesi, 

1  (www.forumfokurtu.com)
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rezervasyon sistemlerinin düzeltilmesi, acentelerin 
desteklenmesi, bilgilendirmelerin sağlıklı olması 
vb. önerilerde bulunmaktadır.

Kazdağlarına ya da dağ turizmine yönelik söz 
konusu işleyişte de yazılı medya metinlerine 
bakıldığında görünen tablo şudur. Öncelikle “kaz-
dağları” denilince mekan içerisinde konaklama 
ile ilgili verilere ulaşılmaktadır. Mekana turist 
çekimi ve turistlerin rahat koşullarda Kazdağlarını 
ziyaret edecekleri, gezecekleri yer hakkında fikrin 
verilmesi adına, internet medyasında oldukça fazla 
veri bulunmaktadır. 

Dağlar nesneleştirilerek mekanın öznesi insan 
(turist) haline dönüştürülmektedir. Doğal mekan 
alanları içerisinde, betonlaşmış yapıların varlığı 
(konaklama, butik oteller vb), turiste konfor 
sunar hale getirilmiştir. Bu durum kapitalist 
işleyişi, ekonomik sermayenin hareketliliği ve 
turist hareketliliğini sağlamaktadır. Ancak doğa 
gerçekliğinden uzaklaşılıp artık “simülark” bir 
hayat sunulmaktadır. Yani “yalancı bir gerçeklik” 
söz konusudur. Kazdağlarını gezmek, havasını 
koklamak vs. bir dağcının yaşamak istediği tüm 
veriler, mekana uygulanan dinlenme rotaları, oteller 
vb. ile gerçekliğinden koparıldığını göstermektedir.

Urry’e göre mekanlar(1999: 183);

“1-Yerler artan biçimde, malların ve hizmetlerin 
karşılaştırıldığı, değerlendirildiği, satın alındığı 
ve kullanıldığı tüketim merkezleri olarak yeniden 
yapılandırılmaktadır.

2- Yerlerin kendileri bir anlamda, özellikle görsel 
açıdan tüketilmektedir. Burada önemli olan, hem 
ziyaretçiler hem de yerel insanlara yönelik çeşitli 
tüketici hizmetlerinin sağlanmasıdır.

3-Yerler, kelimenin gerçek anlamında tüketile-
bilmektedir. İnsanların bir yere ilişkin anlamlı 
buldukları şey (endüstri, tarih, binalar, yazın 
çevre), zaman içinde kullanılarak azaltılmakta, 
bitirilmekte veya tüketilmektedir.

4-Yerelliklerin bazı kimlikleri tüketmesi de olasıdır, 
sonuçta böylesi yerler, gerçekten de neredeyse her 
şeyin tüketildiği yerlere dönüşürler” denmektedir.

Mekansal verilere bakıldığında, Yerel halkın 
devlet tarafından da desteklenen turistik ürün, 
hediyelik eşya yapımı, servis, kalite ve işletmele-
rin yönetimi konusundaki eğitimleri vb. her türlü 
girişim, mekanları canlandırma, finans ve sermaye 
akışını güçlendirme vb. ekonomik girişimleri 
sergilemektedir. 

Mekansal olarak Kazdağı Milli Parkı çalışma-
ları ise, internet medyasında yer tutmaktadır. 
Dağın bitki örtüsü, hayvanları, Antandros antik 
kenti gibi tanıtım çabaları ayrıca Kazdağı Milli 
Parkında Alan Kılavuzluğu yaklaşımıyla da 
desteklenmektedir. Giriş ücretlerinin alınmasında 
iç alandaki kılavuzluk hizmetlerine dek, rotalar, 
dinlenme alanları, wc, taşıt yolları, müzeler vb. 
tüm faaliyetler, kapitalist sistemin ekonomik 
boyutunu doyurucu niteliktedir. 2Mekan içinde 

2  (www.kazdaglari.com)
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dolaşan turist bahsedilen simülark bir gerçeklik 
içinde dolaşmış olacaktır.

Kaz dağına metinsel olarak bakıldığında¸ Atlas 
dergisi Kazdağlarını;

“Dağ eteklerinden pınarların fışkırdığı bu coğ-
rafyada, her orman yolu veya patika doğanın 
derinliklerine açılan bir kapı vazifesi görüyor. 
Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde önereceğimiz 
bir başka günübirlik yürüyüş rotası da Sutüven 
Şelalesi parkuru.” 3

“doğanın derinliklerine açılan kapı, pınarların 
fışkırdığı bir coğrafya”(a.g.w) tanımlamaları ile 
mekan, tüketicilerin beğenilerine sunulmakta ve 
beğeni artırma çabası ile hareketlilik sağlanmaktadır. 
“Rüzgâr, zeytin ve çam ağaçlarının dallarını savurarak 
uğulduyor”(a.g.w) cümlesinde ise dilsel edebi metin 
halindedir. Bu uygulama ile tüketici, bir yandan 
düşünsel bir yandan da görsel simülakr’ın içine 
çekilmeye çalışılmaktadır. “Şelalenin oluşturduğu 
küçük havuz yaz aylarında yüzmek isteyenler için 
ideal” (a.g.w) cümlesinde ise, tüketiciler için en 
ideal olan adeta belirlenmekte ve bir yönlendirilme 
yapılmaktadır. Yine başka bir cümlede de; “Köy 
kahvesinde bir yorgunluk çayı içebilir, bölgenin 
lezzetli zeytinlerinden satın alabilirsiniz” (a.g.w) 
denilmekte ve turizm hareketliliği yerel kültürün 
içine de çekilmektedir.

Kazdağlarına görsel olarak bakıldığında, öncelikle 
bakir alanlar ve/veyahut bu bakir alanlarda tek tük 

3  http://kesfetmekicinbak.com/atlaskitap/kitapdetay.
aspx?kitapid=385&parentid=378

insanların yer aldığı bir “doğa saflığı, temizliği, 
yalnızlığı” vurgulanmaktadır. Zira kent yaşamın-
daki tüketiciler için söz konusu “haz alma, yalnız 
kalma vurgusu ve bakirliği keşif” duygusunu 
pekiştirmektedir.

Yine metinlerde “Bu etkinlik için ilk önce, Kazdağı 
Milli Park Müdürlüğü’nden izin almanız gereke-
cek. Daha sonra Edremit yakınlarındaki Avcılar 
köyüne geliniyor. Bu aktiviteyi en az iki gün olarak 
düşünmekte yarar var” cümlesinde de görüldüğü 
gibi, mekânların izin alınarak kullanıma açıldığı 
anlaşılmaktadır. “Köy kahvesinde bir yorgunluk 
çayı içebilir, bölgenin lezzetli zeytinlerinden satın 
alabilirsiniz. Kızılkeçili- Edremit arasında düzenli 
dolmuş seferleri yapılıyor” ve “Atlas’tan ekolojik 
tatil daveti”(a.g.w) cümlesinde ise tüketim temelli 
bir yönlendirme söz konusudur. Kısacası yerelin 
kültürü, mekanları, coğrafyaları ve kimlikleri, 
tüketime yönlendirilmektedir. 

Merkezden gelen (Atlas dergisi) bir gazeteci olarak, 
kentli kimliği ile çağrıda bulunmakta ve turistleri 
yerelin olumlu yanları gösterilerek yerelleşme 
desteklenmektedir.

SONUÇ

Küresel ve Yerel Etkileşiminde Kazdağları örneği 
incelenmiş ve gerek metinsel gerek görsel olarak 
kitle iletişim araçlarının (internet medyası ve Atlas 
dergisi) coğrafyaların ve mekânların tüketiminde 
etkili rol aldığı görülmüştür. Zira daha önce de be-
lirtildiği gibi küreselleşme, ekonomik ve teknolojik 
gelişmelerin ışığında, ticari birer işletme olarak 
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haline dönüştürmekte, küresel ve ulusal medya 
uzamlarında, kapitalist ideolojinin taşıyıcıları 
olarak işlerlilik kazandırmaktadır. Bu araçların, 
tüketicilere haber içeriklerinde, yerel kültür, me-
kanlar, coğrafyalar ve kimlikler üzerinden ve bu 
alana olan merak duygusu, haz, bilgiye kılavuzluk 
vb. noktalarda taşıyıcılık yaptığı anlaşılmaktadır. 
Medya dil (metinsel) ve görsel (fotoğraf) yapıyı 
kullanarak stratejisini uygulamakta ve mekân 
tüketimini desteklemektedir. Yerelin tüketimi söz 
konusu iken, yerelleşmenin, küresel karşısında 
eritildiği görülmektedir. Böylelikle yerelin tüketimi 
ise hızlanmaktadır.
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EXTENDED ABSTRACT

Together with the concept of globalization the concept of localization is now open to discussion as 
well. Localization, like globalization is not only emphasized sociologically, but also socio-culturally, 
politically and economically. According to Harvey, the effort to reveal the effects of the geography 
developed in the 1960s geography discipline on economy through quantitative analysis and qualita-
tive methods, has brought the analyses on the local to a structure that cannot be explained solely by 
use of production factors, and include socio-cultural as well as political features. (2003, Cited by: 
Sert et al., 2005: 101)While localization’s interconnection with social, political and cultural factors 
has ensured that the local is included in the establishment of strategies on topics such as production, 
profitability, and employment policies inside the economy discipline, the addition of humanitarian, 
cultural and political factors to the production factors related to physical geography, has particularly 
caused the micro economic policies to go through a process of transformation. The most important 
component of this transformation is the local-specific “social capital concept” (Sert et al, 2005: 
101). The reshaping of capitalism in this manner through the local has brought the need for social 
concepts that comprise another facet of the capitalism concept, such as class antagonism and social 
justice, to define themselves through the local. Local will be the redefining space of fighting policies 
and their form, against the unequal development processes in the social structure created by the new 
capitalist system, creating new political fighting grounds with the local conception of the fighting 
and policies (Sert et al., 2005: 102). In reality the definitions of globalization and localization, cor-
respond to “positive” or “negative” definitions that depend on the perspective (Taylan 2008: 74-75). 
While on one hand globalization is perceived as the victory of liberalism, on the other hand it is 
approached as the maleficence of liberalism in all areas. For the local however, beside the thought 
that “globalization unilaterally affects the local”, it is pointed out that on the contrary it is not affected 
unilaterally. It is accepted that local spaces present two kinds of stances in the face of capitalism as 
“passive” and “resistant”. While the passive stance of the local, associates the “homogenizing and 
standardizing” side of the global with the view of a “one universal world”, its resistant stance is in 
the direction that there are spaces and cultures that globalization cannot reach and/or that the global 
has left the new “markets” in question completely, again to the service of the global market. Thus, 
the local is showing resistance and opposes the standardizing side of globalization. However the 
global capital has sometimes to protect and sustain the distinctiveness of these new local markets 
for its own profit. With the emphasis of “distinction”, the biggest advantage of tourism, the spaces 
take on a dynamic form. According to some researchers this dynamism positively/negatively affects 
rural tourism.  With both the information and technology flow, the unifying side of globalization in 
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the forms of “one world, one language, one culture, etc.” together with ethnic discourses, local and 
national identities, local religions etc., “distinctiveness” is brought to the forefront. Accordingly, in 
the environment of new deindustrialization the longer and richer a city’s historical past, the easier it 
is to transform them into photogenic visuals, that can be sold on colorful brochures, pocket books, 
magazine pages and television screens (Öncü, 1999, Cited by: Sert et al; 2005: 102).While the ar-
rival of information, that is though to travel from the center to the environment, to the new ethnical 
identities and local spaces strengthens the economy, it is open to hybridizations due to encounters 
to certain cultural grounds. Consequently, the local gains certain advantages as well as the center. 
Since, even if relatively, these spaces create an economical “market” for the local as well. According 
to Appadurai (1996: 356, Cited by: Çatalcalı Sel, Ayşe, 2006: 21-22), market-forming globalizati-
on is gathered at the following flows: “Ethnoscapes: Active distribution of individualities such as 
tourists, immigrants, defectors, etc., 2-Technoscapes: Distribution of technology, 3-Finanscapes: 
Distribution of capital, 4-Mediascapes: Distribution of information, 5-İdeoscapes: Distribution of 
political thoughts and values.”The ethnologic space where the tourist flow is found is important to 
our study. A utilization and hybridization is created in the space in question. As Giddens points out, 
the bringing together of globalization’s far settlements closer together by capitalist ideology, local 
formations shaped by faraway events, provides concentration in the social relationship dimension 
as well (Giddens, 1998: 62). This work discusses the consumption of the touristic areas and the ge-
ography of Mount Ida. For Mount Ida has been opened to tourists, and is one of the most important 
destinations in Turkey that is frequently represented in written and visual media. The consumption 
of the geography is elaborated through a critical perspective. For this reason the visual and written 
representations of Mount Ida in the media are analyzed in order to determine factors that will inc-
rease consumption and revive tourism.  The research calls to attention the media texts published 
under the header “Mount Ida” in the Internet media and Atlas magazine. The work questions how 
the strategy is formed for the market is attempted to be created in the media text content on Mount 
Ida carrying the local culture and its surroundings, how the consumption of Mount Ida as a space is 
ensured, and the status of the local as opposed to global. Random example method is preferred in 
this work as qualitative research. The scope is set as a) Created spatial (real space) representations, b) 
Mount Ida as linguistic representation in text, c) Mount Ida as visual representation in photographs. 
To begin it is good to know the national policies regarding mountain tourism. Today mountaineering 
has become a touristic “sports activity” that has a sense of adventure, and requires know-how, skill 
and preparation in advance (Doğanay, 1989: Cited by: Ceylan ve Demirkaya, 2009: 23). Mountains 
first opened to tourism through sports activities: mountaineering and skiing. Services provided to 
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mountaineers such as transportation, accommodation, hospitality, and guide service gave rise to a 
type of tourism called alpinism and this with the help of entertainment and hospitality facilities in 
turn giving rise to “winter tourism” (2009: 24).   As a result, after examining the case of Mount Ida 
in global and local interaction it can be concluded that both textual and visual mass communication 
channels (Internet media and Atlas magazine) have an effective role in consumption of the geography 
and spaces. In light of globalization, economic and technological developments they have turned 
into profit driven enterprises, gaining functionality as the carriers of capitalist ideology in the spaces 
of global and national media. It is concluded that these channels function as carriers in the aspects 
such as curiosity for the area, pleasure, and information guidance in the news content through local 
culture, spaces, geography, and identities. Media enforces its strategy using linguistic (textual) and 
visual (photography) structure, supporting space consumption. When the point in question is the 
consumption of the local, it is obvious that localization is being depleted opposite the global. Thus 
the consumption of the local is accelerated.
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risinde yazarın bir yayınına yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu onayından geçen 
çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve yönetim kurulu 
üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar 
için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş 
olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın kabul şartla-
rına uygun hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuştur. 

Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacı-
larının mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında bilimsel çalışmalar yapmış olması şartı aranır. 
Dr. Unvanına sahip olmayan ve alanında yayın yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem 
kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim kurulu derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını 
oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yöne-
tim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve 
uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide 
kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. 
Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde ha-
kem, bilim ve danışma kurulunda yer almak isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yöne-
tim kurulu karar verebilir. 

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel 
sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildiri-
lerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. 
Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için gön-



derilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Her iki hakemden olumlu dönüş alan çalış-
malar ancak yayına alınır. Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem 
onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve 
materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair 
bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye 
olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi 
izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için 
aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez 
talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın 
kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer 
verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayı-
nın dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur. 
Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dahil edilmez. 
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. 
Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına 
olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal 
edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü 
yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna aittir. 

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da 
yazarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde 
yayınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçek-
leştirilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. 
Bu konuda dergimiz üzerinde hiçbir kurum, kişi ya da diğer yetkili olanlar yaptırım uygulaya-
maz. Dergimiz basılı ve online olarak hareket eden bir yayın organıdır. Akademik alanda ha-
zırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere 
fayda sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi 
olmayıp, hiçbir yazara ya da yazarlara basılı materyal göndermek zorunda değildir. Dergimizde 
kabul edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın kabul şartları ve yazım kurallarına 
uygun olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile oku-
yucular sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek 
makale baz alınarak yapılmaktadır. 
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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 

isim ve bulunduğu kurum bilgileri 12 punto kalın ve italik şeklindedir. Türkçe ve İngilizce özet 

10 punto özetler alt alta gelecek şekilde hazırlanmalıdır. 



GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1. Journal writing our language is Turkish and English.

2. If the editorial board and the administrative board approve the papers prepared in different 
languages, it is accepted. The journal acts unilaterally. 

3. The journal doesn’t have a printed version. In the electronic version, only the Turkish and 
English abstracts are included.

4. Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal. 

5. None of the authors can assert legal rights on the journal. 

6. The journal cannot be held responsible for the papers; however, the author himself/herself is 
responsible for the articles unilaterally.

7. The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previously 
and under consideration of another journal for publication simultaneously. If such cases occur, 
the article is rejected on condition that refutation is published and the journal imposes the requ-
ired sanctions on the author(s). 

8. Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are 
saved to be published in the following issues.

9. None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the 
same rights and they’re equal. No privilege is granted.

10. The names of the referees-experts in their fields-will not be revealed to the authors. Infor-
mation concerning the authors is known only by the system manager and the editor. It is kept 
confidential. 

11. Major and minor corrections are made. These corrections are requested from the authors 
twice. If the required corrections are not made, the publication is rejected by the system auto-
matically.

12. If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and exp-
lained in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. In that case, the journal 
cannot be held responsible for this situation. 

13. If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators who 
will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights. 



14. The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights. For this reason, it is not 
necessary for the authors to sign any other documents. The studies uploaded to the system are 
regarded as being transferred to our journal with all rights. 

15. The evaluation process of the studies uploaded to the system takes two months. Studies 
that are not evaluated within this period are sent to a different referee. So this process may take 
longer and a demand cannot be asserted. The author cannot assert any legal rights and withdraw 
his/her article in this process.

16. In the articles with more than one author, the first mentioned author is regarded as the add-
ressee, other authors are not communicated. The journal is not supposed to give information to 
other authors.

17. The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the refe-
rees or cannot demand anything from the referees. 

18. The journal publishes three times in a year as April, August and December. However, there 
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot be 
held responsible for this.

19. Following the evaluation process of the studies, the referee report is sent to the first author. 
The authors should make the required corrections in 15 days. If the corrections are not made 
in 15 days, the article is rejected by the system automatically. None of the authors can impose 
sanctions on the journal in this case.

20. In the studies prepared in languages other than Turkish, there must be an abstract in Tur-
kish. Key words should be between 3-7 words. Appendices are not included in this number. 
Abstracts in Turkish and English should be between 100-150 words. The text should be written 
in TIMES NEW ROMAN font, 12 sized. The whole study should be single spaced. The titles 
should be written in bold, Times New Roman font, 14 sized. The names and institutions of the 
authors should be written in bold, italic, Times New Roman font, 12 sized. Turkish and English 
abstracts should be in Times New Roman font, 10 sized one under the other. 
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