
I

)Sayı: 8 Yıl: 2016 - Number: 8 Year: 2016(



II

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. 



IV

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 



V

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 04 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. Dergimizin bu sayısında bizlere 

destek olan sayı editörlerimize ve kıymetli çalışmalarını bizlerle paylaşan kıymetli yazarlarımıza teşekkür ediyoruz. 
Her dört ayda bir yayınlanan dergimizin bu sayısında ortaya çıkan gecikmeden dolayı öncelikle yazarlarımızdan 
ve siz değerli okurlarımızdan özür diliyoruz. Dergimizin yönetim yapısında ortaya çıkan değişiklik nedeniyle bu 
gecikme yaşanmıştır. Gelecek sayılarımızda bu tip sorunlar meydana gelmeyecektir. Değerli takipçiler ve kıymetli 
okurlar. Bilim dünyası her geçen gün kendini yenilemekte ve geliştirmektedir. Ortaya çıkan bu değişiklik nedeniyle 
dergimiz ve dergimiz türündeki diğer yayın organları da bu tip değişikliklere belirli zaman aralıklarında uyum 
sağlayarak farklılıklar meydana getirmektedir. Günümüz teknolojisi ve değişen toplum ile kişi profilleri pazarlama 
tekniklerinin hızla güncellenmesine neden olmaktadır. Aynı şekilde üretici ve pazarlamacı kurum ile kuruluşların 
pazarlama şekillerinde de farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu farklılıklar tüketicinin tercihleri üzerinde önemli 
faktörler meydana getirmekte ve tüketim tercihlerini etkilemektedir. Gelecek sayılarımızda tüketim farktörlerini ve 
tüketici eğilimlerini etkileyen durumlara yönelik yayınlara daha fazla yer vereceğiz. Ayrıca toplumsal ve kültürel 
farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan tüketim anlayışları, teknolojiye bağlı tüketim yoğunlaşması ve küresel ekonomi 
faaliyetlerine de önemle yer vereceğiz. Siz kıymetli yazarlarımıza, okurlarımıza, takipçilerimize ve kıymetli bilim 
kurulu ile hakem kurulu üyelerimize sonsuz teşekkür ediyor bir sonraki sayımızda sizlerle tekrar görüşmek üzere 
esenlik ve sağlıklı yarınlar diliyoruz. 

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

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

Ali Serdar YÜCEL
Baş Editör
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Dear Readers, 
There are a total of 4 papers in this volume. We would like to thank the volume editors who supported us 

in this volume and to the authors who shared their valuable papers with us. We apologize for the delay in the 
publication of this volume of our quadrennially published journal from our authors and you-distinguished readers. 
This delay is due to the change in the structure of our journal management. We won’t experience such problems 
in next volumes. Dear followers and distinguished readers. Science world renews and improves itself each passing 
day. Our journal and other similar media organs adapt to such changes in certain periods and create changes. 
Today’s technology, changing society and personal profiles cause rapid update of marketing techniques. Similarly, 
differences occur in the marketing methods of manufacturer and marketer institutions and organizations. These 
differences lead to important factors on the preferences of consumers and affect the consumption preferences. We 
will allow for the papers directed to the conditions affecting the consumption factors and consumer tendencies 
more in next volumes. We will also mention consumption mentalities that occur because of social and cultural 
differences, technology-dependent concentration in consumption and global economical activities. We deeply thank 
you-dear authors, readers, followers and members of distinguished science board and referee board. We wish you 
welfare and healthy futures until seeing you in our next volume. 

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

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

DOMESTOS ÖRNEĞİ (1)

A RESEARCH ON THE ROLE OF CAUSE RELATED MARKETING IN 
THE CREATION OF BRAND IMAGE: THE EXAMPLE OF DOMESTOS

Bora GÖKTAŞ1, Tuğçe ÜNER2

1Gazi Üniversitesi S.B.E. Genel İşletmecilik Doktora Programı, Ankara / Türkiye
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Seben İzzet Baysal MYO, Bolu / Türkiye

Öz: İşletmeler sosyal sorumluluk faaliyetlerini yerine 
getirmek için yeni yollar aramaktadır ve Amaca Yönelik 
Pazarlama (AYP) bu yollardan biridir. AYP ile tüketiciler 
amaca yönelik bir ürünü satın aldığında, ödemenin bir kısmını 
amaç için bağışlamış olmaktadırlar.  Böylece işletmeler ve 
markalar gerçek ve potansiyel müşterileri üzerinde olumlu 
bir imaja sahip olmaya çalışmaktadırlar. Marka İmajı, tü-
keticinin marka hakkındaki düşüncelerinin, izlenimlerinin 
toplamıdır. Bu imajın oluşturulması için gerekli olan AYP 
faaliyetleri, pazarlama iletişimcileri tarafından, stratejik bir 
planlama çerçevesinde oluşturulmaya çalışılmaktadır. Başka 
bir deyişle AYP ile marka imajı yaratılmakta, markalar AYP 
faaliyetleri ile imajlarını güçlendirmektedirler. Bu çalışma 
ile AYP’ nin marka imajı oluşturulmasındaki rolü ele alın-
mıştır. Araştırmanın uygulama bölümünde, marka olarak da 
“Domestos” markası seçilmiştir. Araştırma yöntemi olarak 
anket tekniği kullanılmış ve kolayda örneklem yöntemi ile 
anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırma so-
nucunda Amaca Yönelik Pazarlama faaliyetlerini uygulayan 
“Domestos” markasının tüketici nezdindeki imajının genel 
olarak olumlu olduğu sonucu çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Amaca Yönelik Pazarlama, Marka 
İmajı, Marka

Abstract: Companies look for new ways to fulfill their 
social responsibility and Cause Related Marketing (CRM)  
is one of these ways. In CRM when the consumers purchase 
a cause related product, some amount of money they pay is 
donated to the cause. Thus, companies and brands strive to 
have a positive image on their actual and potential custom-
ers. Brand image is the sum of thoughts and impressions 
of the costumer about the brand. CRM activities which 
are necessary for this image are carried out by market-
ing communication specialists within the framework of a 
strategic plan. In other words, brand image is created by 
the CRM, brands strengthen their image with CRM activi-
ties. In this work, the role of CRM in the creation of brand 
image is handled. In the praxis part of the research, brand 
“Domestos” was chosen as a brand. Questionnaire method 
was used as a research method and the questionnaire was 
conducted with convenience sampling method. Following 
the researches, the image of brand “Domestos” applying 
Cause Related Marketing activities has been generally 
positive in the eyes of the consumer.

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

Teknolojinin ilerlemesi ve küreselleşme mar-
kalar arası rekabeti daha da kızıştırmıştır. Bu 
rekabet ortamı da işletmeleri yeni arayışlara 
itmiş, rekabet avantajı yaratmak ve rakiple-
rinden bir adım önde olmak için gerekli yön-
temleri daha derin düşünmeye ve planlamaya 
sürüklemiştir. Amaca Yönelik Pazarlama bu 
süreçte işletmelerin başvurduğu önemli araç-
lardan biri haline gelmiştir. 

İşletmeler markaları için olumlu duygular ya-
ratarak düzenli ve sadık müşteriler oluşturma-
yı amaçlarlar. Güçlü bir marka demek, onun 
yaratıcısı ve sahibi olan işletmenin ayakta 
kalması ve varlığını sürdürmesi için bir temi-
nat demektir. Bu yüzden güçlü markalar ve bu 
markalar için güçlü imajlar yaratmak işletme-
ler için hayati bir önem taşımaktadır. 

Tüketicinin, marka ile ilgili izlenimlerinin 
toplamı olarak tanımlayabileceğimiz marka 
imajı, tüketicinin satın alma kararı vermesin-
deki önemli bir etkendir. Çünkü tüketici sa-
dece mal veya hizmeti değil, değeri de satın 
almaktadır. Bu nedenle de işletmeler markası 
için ne kadar güçlü bir imaj yaratırsa, tüketici 
de toplum içinde kendini o derecede değerli 
hissedecektir. Dolayısıyla tüketici kendi duy-
guları doğrultusunda belirlediği değerlere uy-
gun olan ürünü tercih edecektir. 

İşte bu noktada tüketicilerin kendi duyguları 
doğrultusunda değerleri belirlemesinde işlet-

me ya da markasının toplum çıkarına yaptığı 
hizmetler de çok önemli bir belirleyici olmuş-
tur. İşletmeler Amaca Yönelik Pazarlama ile 
ürünlerini sosyal sorumluluk çalışmalarıyla 
ilişkilendirerek hedef kitlesinin işletmeye ve 
markalarına olan güvenini, inancını yükselt-
mekte bunun sonucu olarak da marka imajını 
kuvvetlendirmektedir. Bu nedenle Amaca Yö-
nelik Pazarlama; marka imajı oluşturmanın 
bir yöntemi, bir aracı olarak uygulanmaktadır.

Amaca Yönelik Pazarlama

Amaca Yönelik Pazarlama en hızlı büyüyen 
pazarlama stratejilerinden biridir. Küresel re-
kabetin giderek arttığı bu dönemde, işletme-
lerin tüketicileri tanıması ve müşteri sadakati 
oluşturmak için mücadele etmeleri gerekmek-
tedir. Sadece kaliteli mal veya hizmet sunmak 
21. yüzyılda başarıyı garanti etmez, işletme-
lerin kendilerini pazarda farklı kılmak için 
yeni yollar bulmaları gerekir. Bu noktadaki 
başarılı stratejilerden biri de Amaca Yönelik 
Pazarlamadır (Hebb, 2002: 3).

AYP bir işletmenin pazarlama çabaları içeri-
sindeki, hayırseverlik çalışması için kurduğu 
bir ittifak manasına gelmektedir. AYP karşı-
lıklı fayda sağlamak için işletme ya da mar-
kanın sosyal amaç ve konularla ilgili olduğu-
nu gösteren stratejik bir konumlandırma ve 
pazarlama aracıdır (Joo, Koo ve Fink, 2016: 
316).  Kapsamı ve tasarımı, kar amacı güden 
ile kar amacı gütmeyen kurumlar arasındaki 
ilişkinin doğası olarak kampanyadan kam-
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panyaya farklılık gösterebilir. Amaca Yöne-
lik Pazarlama çalışmalarının en yaygın türü 
olarak; bir işletme bir kuruma zamanın belli 
dönemlerinde bağış yapabilir (Nerkar, 2013: 
81). Örneğin Kay Kuyumculuk ve St. Jude 
Çocuk Araştırmaları Hastanesi ortaklığının 
bir parçası olarak, Kay Kuyumculuk sınırlı 
sayıda üretilen oyuncak ayıların bu hastaneye 
alınması için her bir oyuncak ayı başına 4 do-
lar bağışta bulunmuştur (Das, Guha, Biswas 
ve Krishnan, 2016: 296).

Amaca Yönelik Pazarlama; bir işletmenin, 
marka satışını sağlamak gibi pazarlama he-
deflerini gerçekleştirmek için, sosyal bir ama-
cı desteklemesine bağlı olarak tasarlanmış 
bir stratejidir. Dolayısıyla bu strateji, işletme 
ürünleri ile hedeflenen sosyal bir amacın des-
teklenmesi arasında doğrudan bir ilişki kur-
maya yardım etmektedir (Barone, Miyaziki, 
Taylor ve Kimberly, 2000: 252).

Amaca Yönelik Pazarlama sadece değerli 
bir amaç için yapılmaktadır. Böyle bir amaç 
doğrultusunda bir işletme yapacağı bir AYP 
kampanyası ittifakı ile kurumuna yönelik algı 
ve davranışları değiştirebilir. Buna ek olarak 
bu işbirlikleri satışları arttırmak, imajı güç-
lendirmek ve sadakati oluşturmak için kul-
lanılmaktadır (Anuar ve Omar, 2012: 2493). 
Kotler; AYP’ yi, bir işletmenin müşterileri-
ni doğrudan ya da dolaylı olarak kar odak-
lı işlemlere teşvik etmek amacıyla, belli bir 
amaca katkıda bulunmaları olarak tanımlar. 

Amaca Yönelik Pazarlama, kurumsal sosyal 
sorumluluğun bir parçası olmaktadır (Kotler, 
2009: 792). 

Amaca Yönelik Pazarlama terimi iyi bir 
amaçla yapılmış herhangi bir pazarlama ça-
lışmalarıyla aynı anlamda ve genellikle sos-
yal pazarlama terimiyle de birbirlerinin yeri-
ne kullanılmaktadır. Amaca Yönelik Pazarla-
ma iyi bir amaçla bir işletmenin bir kurumun 
ürününü satın alması veya işletmenin değerli 
bir amaç için sizin adınıza bağış yapmasıdır 
(Harris ve Whalen, 2006: 225). 

Özetle Amaca Yönelik Pazarlama; kar ama-
cı gütmeyen kuruluşlarla, kar amacı güden 
kuruluşlar arasındaki ilgili varlıkların birleş-
tirildiği karşılıklı yararın olduğu bir işbirliği-
dir ve şu üç unsuru yaratmaktadır (Carveth, 
2012: 2);

 1.Paylaşım ve sosyal değer yaratmak,

 2.Bir dizi paydaşlar ile (tüketiciler, çalışan-
lar, vb.) bağlantı yaratmak,

 3.Her iki örgütün ortak değerleri arasındaki 
iletişimi yaratmak.

American Express 1983 yılında Özgürlük 
Anıtı’nın yenilenmesine yardım etmek için bir 
kampanya başlattı ve kampanya sonucunda 
1,6 milyon dolarlık yardım yapıldı. Kampan-
yada işletme Amerika’nın bu ikon anıtı için, 
kendi kredi kartını kullanan her bir müşterisi 
için 1 sent, her yeni kart alan müşterisi için 
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ise 1 dolar bağışta bulunacağını kamuoyuna 
duyurdu. Kampanya sonucunda büyük bir 
başarı elde edildi. Kredi kartına sahip olan-
ların bu kartı kullanma oranı % 28 arttı, % 
17 yeni kredi kartı başvurusu yapıldı. Bu so-
nuçlar da, işletme için milyonlarca dolar kara 
dönüştü. Böylece American Express yaratıcı 
satış stratejisini tanımlamak için Amaca Yö-
nelik Pazarlama (Cause Related Marketing) 
terimini icat etti (Horne, 2013: 227). Bu tarih-
ten beri AYP kavramı, amacın desteklenmesi 
çalışmaları yapan işletmelerin performansla-
rını geliştirmesi sebebiyle, istikrarlı bir büyü-
me göstermiştir (Yuksel, McDonald ve Joo, 
2016: 59). IEG Sponsorship Report’ un 2013 
yılındaki yayınladığı rapora göre; ABD’de iş-
letmeler AYP kampanyaları için (bahsedilen 
yılda) yaklaşık olarak 1,8 milyar dolar harca-
mıştır (Vilela ve Nelson, 2016: 18).

Amaca Yönelik Pazarlama kampanyasının 
farklı amaçları olabilir. Böyle bir kampan-
yaya işletmeyi yönlendiren nedenler şöyle 
sıralanabilir (Luigi, Oana, Mihai ve Simona, 
2011: 82);

- İşletmenin bilinirliğini arttırmak,

- Marka çağrışımlarını ve duygularla ilgili 
güvenilirlik düzeyini yükseltmek,

- Toplam imajı geliştirmek, 

- Çalışanları elde tutmak ve motive etmek, 

- Bir içsel pazarlama çalışması gibi iç müş-
terilerin moralini yükseltmek, 

- Kurum itibarını arttırmak,  

- İşletmenin toplumdaki kabul edilirlik dü-
zeyini arttırmak,

- Müşteri güveni inşa etmek, 

- Marka sadakatini geliştirmek,  

- İşletmenin mal ve hizmetlerinin ayırt edil-
mesini sağlamak,

- Marka sadakatini geliştirmek, 

- Olumlu bir sosyal etki yaratmak,  

- Rekabet üstünlüğü kazandırmaktır.

Kar amacı gütmeyen kurumları yönlendiren 
nedenler ise; kurumun bilinirliğini arttırmak, 
farkındalık yaratmak, toplumun (hedef kit-
lelerin) ilgisini amaca çekebilmek, örgütün 
imajında olumlu bir değişiklik yaratmak, 
topluma fayda sağlamak, örgüte finansal kay-
nak yaratmak (Toplum, sosyal faaliyet yapan 
örgüte bağış yapar), örgütün toplumdaki et-
kinliğini geliştirmektir (Polonsky ve Wood, 
2001: 12).

Marka İmajı

Marka imajı ile ilgili ilk tanımlamalar 1993 
yılında Keller’ in tanımının benimsenme-
siyle gelişmiştir. Yazar bu tanımında marka 
imajını “tüketici belleğindeki markayla ilgili 
çağrışımların yansıması sonucu oluşan algı-
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lar” olarak açıklamıştır. Tüketiciler bir ürün 
ya da marka için kendi duygularını simgele-
yen ya da bu duyguların uzantısı olan tasvirler 
oluşturmaktadır ve buda markanın değerini 
arttırmaktadır. Kişinin benliği ile uyumlu bir 
markaya tüketicinin bağımlılığı ve markanın 
imajıyla ilgili algıları son derece yüksektir 
(Baumann, Hamin ve Chong, 2015: 23). 

Tüketiciler olumlu imaja sahip iyi bilinen mar-
ka ürünlerini satın alırlar, çünkü bu imaja sa-
hip olan markaların tüketiciler tarafından algı-
lanan riskleri daha azdır ya da algılanan değer 
daha fazladır (Wang ve Tsai, 2014: 27). Güçlü 
bir marka imajı sadık birer müşteri kalabalığı 
anlamına gelmektedir (Gherghina, 2014: 87). 
Bundan dolayı da nihai tüketici ile marka iliş-
kisinin inşasında marka imajının önemli bir 
faktör olduğu üzerinde durulmaktadır (Fianto, 
Hadiwidjojo, Aisjah ve Solimun, 2014: 60).

İmaj tüketicilerin bir markanın algılanmasına 
katkıda bulunan tüm unsurların oluşturduğu 
düşünce, anlam ve hislerin temsilidir. Bu yüz-
den de marka bir pazarlamacı için markaya ait 
bir isim, bir logo, renk kombinasyonu, bir slo-
gan ya da bir sembolden daha fazlası olarak 
kabul edilmektedir. Bu psikolojik farklılaşma 
ile tüketici üzerinde marka için açık bir kimlik 
sağlamaktadır (Foltean ve Ladar, 2007: 114). 

Marka imajı, müşterinin sahip olduğu marka 
hakkında kendisine sunulan mesajları nasıl 
yorumladığının bir sonucudur. İşletmelerin 
görevi, istenilen geribildirimi sağlayacak, sa-

tın alma ve marka sadakati şeklinde tepkilere 
dönüşecek bir mesajla marka imajını bütün-
leştirmektir (Doyle, 2003: 411). Marka ima-
jı planlaması süreci doğrultusunda, etkin bir 
marka imajının üç işlevinin bulunduğu ileri 
sürülebilir (Kotler, 2009: 292): 

1.Marka vaadini ve ürün karakterini oluşturan 
tek bir mesaj iletilmesi, 

2.Rakiplerin benzer mesajlarıyla karışmasını 
önleyici şekilde bu mesajın iletilmesi, 

3.Tüketicilerin zihinlerine olduğu kadar hisle-
rine de hitap eden duygusal etkinin aktarılma-
sıdır.

Amaca Yönelik Pazarlama ve Marka İmajı 
İlişkisi

Berger ve diğerleri gerçekleştirdikleri araş-
tırma sonucunda Amaca Yönelik Pazarlama 
kampanyalarının reklamlardan daha ikna edi-
ci olduğunu belirlemişlerdir. Araştırmacılar 
amaca yönelik basılı ilanlar ile amaca yönelik 
içerikte olmayan ilanları kıyaslamışlar ve bu 
kıyas sonucu amaca yönelik içerikli reklama 
olan ilginin daha fazla olduğunu, bunun da 
olumlu yönde marka imajına dönüşebilece-
ğine yönelik bulgular sunmuşlardır (Berger, 
Cunnigham ve Kozinets, 1999: 491-497).

İş dünyasında sürdürülebilirlik ile ilgili araş-
tırmalar yapan “İş ve Sürdürülebilir Gelişim’ 
in 2006 yılında yaptığı bir araştırmaya göre 
ise Amerika’daki tüketicilerin % 43’ü; Av-
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rupa’daki tüketicilerin % 20’si; Latin Ame-
rika’daki tüketicilerin % 23’ü ve Asya’daki 
tüketicilerin % 8’i, Amaca Yönelik Pazarlama 
etkinliklerine göre marka değişikliği yapabi-
leceklerini belirtmişlerdir. Yapılan bu araş-
tırmalarda göstermektedir ki Amaca Yönelik 
Pazarlama, marka imajına yaptığı katkı ile 
tüketicilerin marka tercihlerini de belirli bir 
oranda etkilemektedir (Polonsky ve Jevons, 
2006: 341). Her ne kadar Amaca Yönelik Pa-
zarlamayı uygulayan markaların bunu yap-
maktaki nedeni markaya yönelik sadakati ve 
satışları arttırmak olsa da toplum tarafından 
bu durum bir sosyal amaçlı etkinlik olarak gö-
rüldüğünden markaya yönelik algıyı olumlu 
yöne çevirmekte ve marka imajını kuvvetlen-
dirmektedir.

Amaca Yönelik Pazarlama stratejisini uygula-
yan işletmelerin en önemli amaçlarından biri, 
kurumsal imajı ya da marka imajını düzelt-
mekle ilgilidir (File ve Prince, 1998: 1533). 
Esasen; marka bilincinin yüksek seviyeleri ve 
olumlu marka imajı, markanın seçilmesi ola-
sılığını arttırır ve daha fazla tüketici sadakati 
yaratırken, rekabetçi pazarlama eylemlerinde 
savunmasız kalmayı da azaltır (Keller, 1993: 
8). Pazarlama yöneticileri için amaç markaya 
sadakati arttırmak ve böylece satışları arttır-
mak olduğuna göre Amaca Yönelik Pazarla-
ma ile markaya yönelik tavrı olumlu yönde ve 
markayı satın alma yönünde bir davranış hali-
ne dönüştürmek gerçekleşebilir.

Opet’i ele alacak olursak; amaca yönelik ve 
sosyal sorumluluk kampanyaları bakımından 
diğer akaryakıt markalarına oranla bir adım 
önde olduğunu söylemek yanlış olmaz, bunu 
sonucu olarak da yapılan bazı tüketici davra-
nışları araştırmalarında Opet’ in çevreye, top-
luma olan duyarlılığı sayesinde marka imajı 
rakiplerinden daha iyidir. Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurumu 2016 yılı Nisan ayı raporuna 
göre 1941 yılında kurulan PO %21,7 pay ile 
pazar lideriyken; 1992 yılında kurulan Opet 
%17,7’lik pay ile ikinci sıradadır ve Shell, BP, 
Total gibi küresel akaryakıt devleri işletme-
lerin önündedir. Bu imaja, paralel olarak da 
Opet’ in satış oranları her yıl daha da artmakta 
ve ülkemizde yer alan küresel markalar karşı-
sında bile rekabet avantajı yaratabilmektedir. 

Araştırma Yöntemi

Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Veri Top-
lama Aracı 

Araştırmayla, kimyasal temizlik ürünleri sek-
töründe faaliyet yürüten “Domestos” marka-
sının Amaca Yönelik Pazarlamayı kullanarak 
yarattığı imajının ne derece başarılı olduğu 
öğrenilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla da “veri 
toplama yöntemi” olarak bir anket formu ha-
zırlanmış ve uygulanmıştır. Uygulama ülke-
mizde de yaygın olarak kullanılan araştırma 
web sitesine1 soruların yüklenmesiyle elde 
edilen linkin, yine internet üzerinden anket 

1  www.surveey.com
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katılımcılarına yönlendirilmesiyle gerçekleş-
miştir.  Ankette, “Kolayda Örnekleme Yönte-
mi” uygulanmış ve 6 Temmuz 2016 tarihinde 
başlayıp, 13 Temmuz 2016 tarihinde sona er-
miştir. 

Anket formunda, öncelikle markanın ger-
çekleştirdiği Amaca Yönelik Kampanyaya 
ilişkin tüketici algılarını tespit etmek için 5’li 
Likert ölçeğinden (Kesinlikle Katılıyorum - 
Kesinlikle Katılmıyorum) yararlanılmıştır. 
Sonrasında ise marka imajının belirlenmesi-
ne yönelik olarak yine 5’li Likert ölçeğinden 
faydalanılmıştır. Ankette son olarak tüketi-
cinin demografik özelliklerine ilişkin soru-
lar sorulmuştur. Araştırma için dağıtılan link 
sonucu 311 adet değerlendirmeye uygun veri 
elde edilmiş ve bu verilerin analiz edilmesi 
için SPSS 21 paket programı kullanılmıştır.

AYP ölçeği için Savaş’ın 2014 yılındaki ça-
lışmasında kullandığı ölçek seçilirken, Marka 
imajı ölçeği J. Aaker’ın 1997 yılında yaptığı 
çalışma ile Aksoy ve Özsümer’in 2007 yılın-
da gerçekleştirdiği araştırmada kullanılan öl-
çeklerden seçilmiştir. AYP ölçeği için toplam 
4 faktör (Kampanyaya Yönelik Tutum, Kam-
panyanın Güvenilirliği, Kampanya - Marka 
Uyumu, Tüketici Davranışları) ve bu faktör-
lere ilişkin 24 değişken bulunmaktadır. Mar-
ka imajı ölçeğinde ise; 5 faktör (Samimiyet, 
Coşkunluk, Yetenek, Çok Yönlülük, Ayırt 
Edilme) ve bu 5 faktöre ilişkin 24 ifadeye yer 
verilmiştir. Ön araştırmada katılımcılara her 

iki ölçeğe ait toplamda 53 ifade yöneltilmiş; 
ancak anlaşılamayan ifadelerin çıkartılması 
sonrasında ifade sayısı 48’ e düşürülmüştür. 
Bu ifadeler sorulurken kontrol sorusu yerine 
geçmesi için 3 ifade tersinden sorulmuştur. 

Araştırmanın Güvenirliliği

AYP için oluşturulan ölçekte 24 ifadeye 
yer verilmiştir ve AYP ölçeği için gelişti-
rilen ifadelere yönelik güvenilirlik düzeyi 
(Cronbach’s Alpha Katsayısı); 0,937’dir. 
0,80-1,00 arasına denk geldiği için AYP öl-
çeği yüksek düzeyde güvenilirliğe sahiptir. 
Bundan dolayı da AYP ölçeğindeki 24 ifade 
araştırmada diğer analizlere de tabi tutulmuş-
tur.

Tablo 1. AYP Ölçeği İçin Güvenilirlik İs-
tatistiği

Cronbach’s Alpha Katsayısı Madde Sayısı

,937 24

Marka imajı için oluşturulan ölçekte 24 ifa-
deye yer verilmiş ve bu ifadeler için güve-
nilirlik düzeyi ise 0,959 çıkmıştır. Yine aynı 
şekilde bu ölçeğinde güvenirlik düzeyi yük-
sektir. Bunun sonucu olarak da araştırmada 
bu 24 ifadenin tümüne yer verilmiştir.

Tablo 2. Marka İmajı Ölçeği İçin Güveni-
lirlik İstatistiği

Cronbach’s Alpha Katsayısı Madde Sayısı

,959 24
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Araştırmanın Geçerliliği

Ölçeğin geçerliliğinin gösterilmesi için 
Bartlet’in küresellik testi ve KMO (Kaise-
Meyer-Olkin) testi yapılmıştır.  AYP ölçeği 
için KMO değeri 0,943; Bartlett’in küresel-
lik katsayısı 5006,291 bulunmuştur ve 0,000 
düzeyinde anlamlıdır. Marka imajı ölçeği için 
ise; KMO değeri 0,960, Bartlett’in küresellik 
katsayısı 5982,216 bulunmuştur ve 0,000 dü-
zeyinde anlamlıdır. Bir başka ifade ile AYP ve 
marka imajı için geliştirilen ölçeklerdeki ifa-
deler Bartlett’in küresellik testine göre birbi-
riyle ilişkilidir ve KMO testine göre örneklem 
büyüklüğü yeterlidir.  

Bulgular 

Araştırmaya İlişkin Demografik Bulgular

Tablo 3.’e göre katılımcıların % 65,6’sı ka-
dın, % 34,4’ ü erkektir. % 55,9’u 21-30 yaş 
aralığındadır. Katılımcıların % 21,5’i evli, % 
78,5’i bekardır. Eğitim durumuna bakıldığın-
da katılımcıların % 78,1’i üniversite, % 7,1’i 
lisansüstü mezunudur. Mesleklerine bakıldı-
ğında % 45,7’si öğrenci,  % 7,8’i uzmanlık 
gerektiren mesleklerdendir (Doktor, mühen-
dis, avukat vs.). Hane gelir durumu açısından 
katılımcıların % 17,4’ü 1000 TL altı, %  19’u 
4001 TL ve üstü gelire sahiptir.

Tablo 3. Örneklemin Demografik Özellikleri

N %

CİNSİYET KADIN 204 65,6

ERKEK  107 34,4

TOPLAM 311 100,0

YAŞ 20 VE ALTI 48 15,4

21-30 174 55,9

31-40 66 21,2

41-50 23 7,4

50 VE ÜSTÜ 0 0

TOPLAM 311 100,0

MEDENİ HAL BEKAR 244  78,5

EVLİ 67 21,5

TOPLAM 311 100,0
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 
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made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

EĞİTİM DURUMU İLKOKUL 0 0

ORTAOKUL 2 0,6

LİSE 44 14,2

ÜNİVERSİTE 243 78,1

LÜSANSÜSTÜ 22 7,1

TOPLAM 311 100,0

MESLEK MEMUR 37 11,9

EV HANIM 9 2,9

ÖĞRENCİ 142 45,7

İŞÇİ 20 6,4

UZMANLIK GEREKTİREN İŞLER 28  9

YÖNETİCİ 20 6,4

DİĞER 55 17,7

TOPLAM 311 100,0

HANE GELİR DURUMU 1000 TL VE ALTI 54 17,4

1001-2000 TL 72 23,2

2001-3000 69 22,2

3001-4000 57 18,3

4001 TL VE ÜSTÜ 59 19

TOPLAM 311 100,0

Araştırmaya İlişkin Tek Örneklem T Test 
Sonuçları

Amaca Yönelik Pazarlama ve marka imajı öl-
çeklerine ait faktörlerin ortalamasını görmek 
için tek örneklem t testi yapılmıştır. Sonucun 
3’ten büyük çıkması; araştırma önermelerinin 
marka lehine olduğu anlamına gelmektedir.

Hipotezler:

H0: µ=3

H1: µ>3

Amaca Yönelik Pazarlama ve marka imajı öl-
çeklerine ilişkin faktörlerin tümünde p değeri 
0,000’dır. Bu değer p<0,05 olduğu için H0 hi-
potezimiz reddedilebilir. Aşağıdaki Tablo 4’e 
ait analizlerden çıkarabileceğimiz sonuçları 
özetleyecek olursak; AYP ve marka imajı öl-
çeklerine yönelik faktörler için katılımcıların 
verdikleri yanıtların genel ortalamasının 0,05 
anlamlılık düzeyinde 3 değerinden büyük olup 
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olmadığına bakılmıştır ve H0 hipotezimiz red-
dedilebilir; diğer bir ifade ile H1 hipotezimiz 
reddedilemez sonucu çıkmıştır. Tablo 4’ de 

görüldüğü gibi genel ortalamalar 3 değerinden 

büyüktür.

Tablo 4. AYP Ve Marka İmajı Faktörüne İlişkin Ortalama Ve Standart Sapmalar

                   Faktörler N Ortalama P Değeri

Kampanyaya Yönelik Tutum 311 4,0058 ,000

Kampanyanın Güvenilirliği 311  4,0788 ,000

Kampanya-Marka Uyumu 311 4,0981 ,000

Tüketici Davranışları 311 3,8965 ,000

Samimiyet 311 3,9196 ,000

Coşkunluk 311 4,0024 ,000

Yetenek 311 4,1210 ,000

Çok Yönlülük 311 3,8376 ,000

Ayırt Edilme 311 3,8183 ,000

Araştırmaya İlişkin Bağımsız Örneklem T 
Test Sonuçları

Bu bölümde AYP ve marka imajı faktörlerinin 
demografik değişkenlerle olan ilişkisi incele-
necektir. Katılımcıların cinsiyet ve medeni hal 
açısından grup ortalamaları arasında anlamlı 
bir farklılık olup olmadığını görmek için Ba-
ğımsız Örneklem T testi yapılmıştır. Grup or-
talamaları arasında farklılık olup olmadığına 
dair hipotezler ise şöyledir;

H0: µ1= µ2

H1: µ1≠ µ2

Levene test istatistiğine bakıldığında tüm fak-
törler için p değeri 0,05’ten büyüktür. Bu so-
nuca göre tüm faktörler için grup varyansları 

birbirine eşittir.  Cinsiyet açısından ortalama-
ların farklılığı için; Tablo 5’de görüldüğü gibi 
faktörlere ait p değerlerinin marka imajına ait 
Yetenek ve Ayırt Edilme faktörleri hariç tümü 
0,05’ ten büyüktür. P değeri 0,05’ten küçük 
ya da eşit ise (P ≤ 0,05) ortalamalar arasın-
daki farklılığın 0,05 (%5) düzeyinde önemli 
olduğu anlaşılır (Mendeş, Subaşı ve Başpınar, 
2005: 360). Yapılan sınamada AYP ölçeği-
ne ait tüm faktörler için p değerleri 0,05’ten 
büyük olduğuna göre bu ölçeğe ait faktörlere 
ilişkin yapılan test sonucu H0 hipotezi redde-
dilemez, AYP faktörleri grup ortalamaları ara-
sında (erkekler ve kadınlar arasında) anlamlı 
bir farklılığın olmadığı sonucu elde edilmiştir. 
Marka imajı ölçeklerine ait faktörlere ilişkin 
yapılan t test sonucundaysa Samimiyet, Coş-
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kunluk ve Çok Yönlülük faktörleri için H0 
hipotezi reddedilemezken; Yetenek ve Ayırt 
Edilme faktörleri için H0 hipotezimiz redde-
dilebilmektedir. Marka imajına ait Yetenek ve 

Ayırt Edilme faktörleri açısından grup ortala-
maları arasında (erkekler ve kadınlar arasın-
da) anlamlı bir farklılığın olduğu sonucu elde 
edilmiştir.

Tablo 5. AYP Ve Marka İmajı Uygulamalarının Cinsiyet Açısından Farklılık Gösterip 
Göstermediğine Dair Bağımsız Örneklem T Test

Faktörler Levene Testi T testi

F Sig. T Sig.(2-tailed) Ortalama Farklılık

AYP Tutum E. v. a ,373 ,542 ,253 ,800 ,01798

E. v. n. a. ,248 ,805 ,01798

AYP Güvenilirlik E.v.a
E.v.n.a

1,665 ,198 1,123
1,067

,262
,287

,09160
,09160

AYP Marka Uyumu E.v.a
E.v.n.a

1,128 ,289 ,357
,347

,722
,728

,03197
,03197

AYP Tüketici Davranış-
ları

E.v.a
E.v.n.a

1,652 ,200 1,122
1,094

,263
,275

,08152
,08152

Samimiyet E.v.a
E.v.n.a

,604 ,438 ,844
,855

,400
,394

,07122
,07122

Coşkunluk E.v.a
E.v.n.a

,719 ,397 1,532
1,556

,127
,121

,13903
,13903

Yetenek E.v.a
E.v.n.a

,723 ,396 2,326
2,299

,021
,023

,19868
,19868

Çok Yönlülük E.v.a
E.v.n.a

,187 ,666 ,893
,891

,373
,374

,07659
,07659

Ayırt Edilme E.v.a
E.v.n.a

1,467 ,227 2,230
2,144

,026
,033

,23121
,23221

E.v.a. : Equal variances assumed; E.v.n.a.: 

Equal variances not assumed

Medeni hal açısından aşağıdaki Tablo 6’da 

varyansların eşi olup olmadığını görmek için 

Levene test istatistiğine bakıldığında tüm p 

değerlerinin 0,05’ten büyük olduğu yani tüm 
grup varyanslarının birbirine eşit olduğu gö-
rülmektedir. Medeni hal açısından ortalamala-
rın farklı olup olmadığı testi için yine tüm p 
değerleri 0,05’ten büyüktür. Bu durumda H0 
hipotezimiz reddedilemez.
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Tablo 6. AYP ve Marka İmajı Uygulamalarının Medeni Hal Açısından Farklılık Gösterip 
Göstermediğine Dair Bağımsız Örneklem T Test

 Faktörler
Levene Testi                          T testi

   F Sig.   T  Sig.(2-tai-
led)

Ortalama Farklılık

AYP Tutum E. v. a ,191 ,663 ,238 ,812 ,01956

E. v. n. a. ,233 ,816 ,01956

AYP Güvenilirlik E.v.a
E.v.n.a

1,019 ,314 1,014
1,038

,311
,302

,09565
,09565

AYP Marka Uyumu E.v.a
E.v.n.a

,007 ,934 -,079
-,079

,937
,937

-,00817
-,00817

AYP Tüketici Davranışları E.v.a
E.v.n.a

,000 ,984 -1,028
-1,012

,305
,314

-,08631
-,08631

Samimiyet E.v.a
E.v.n.a

2,329 ,128 ,705
,733

,482
,465

,06875
,06875

Coşkunluk E.v.a
E.v.n.a

1,334 ,249 -,016
-,017

,987
,986

-,00168
-,00168

Yetenek E.v.a
E.v.n.a

1,949 ,164 ,450
,476

,653
,635

,04481
,04481

Çok Yönlülük E.v.a
E.v.n.a

1,571 ,211 ,839
,904

,402
,368

,08314
,08314

Ayırt Edilme E.v.a
E.v.n.a

,230 ,632 ,446
,459

,656
,647

,05380
,05380

Araştırmaya İlişkin Tek Yönlü Varyans 
Analizi (One Way Anova) Sonuçları

Amaca Yönelik Pazarlama ve marka imajı 
ölçeğine yönelik önermelerin katılımcıların 
yaş, eğitim, meslek ve hane halkı gelir du-
rumu değişkelerine ait gruplar açısından an-
lamlı bir farklılık olup olmadığını test etmek 
için tek yönlü varyans (ONE WAY ANOVA) 
analizi yapılmıştır. Bu test için hipotezlerimiz 
ise;

H0: µ1= µ2= µ3= µ4= µ5

H1: µj’lerden ez biri diğerlerinden farklıdır

Tablo 7’de eğitim değişkenindeki gruplar 
arasında AYP ve marka imajı ölçeğine ilişkin 
ifadeler için anlamlı bir fark olup olmadığına 
bakılmış ve yapılan testte Yetenek faktörü ha-
riç diğer tüm faktörler için p>α (p>0,05) so-
nucu çıkmıştır. Bu sonuca göre Yetenek fak-
törü hariç diğer tüm faktörler için H0 hipotezi 
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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 

reddedilemez. Yetenek faktörü için p=0,044 
(p<0,05) sonucu çıktığı için bu faktör için H0 
hipotezimiz reddedilebilir. Eğitim değişke-
nine ait Yetenek faktöründe gruplar arasında 
anlamlı bir farklılık var iken; Kampanyaya 
Yönelik Tutum, Kampanyanın Güvenilirliği, 
Kampanya-Marka Uyumu, Tüketici Davra-
nışları, Samimiyet, Coşkunluk, Çok Yönlülük 
ve Ayırt Edilme faktörlerine bakış açısında 

gruplar arasında anlamlı bir farklılık yoktur.  
Yetenek faktöründeki bu anlamlı farklılığın 
hangi gruplar arasında olduğunu görmek için 
PostHoc testi yapılmıştır. Varyanslar homojen 
olduğu için Tukey HSD testi yapılmış ve or-
taokul mezunları ile lise, üniversite ve lisan-
süstü mezunları arasında bu farklılığın olduğu 
görülmüştür.
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Tablo 7. AYP ve Marka İmajı Ölçeğine Ait Faktörlerin Eğitim Durumu Açısından Fark-
lılık Gösterip Göstermediğine Dair ANOVA Testi Sonuçları

Faktörler Kareler 
Toplamı

Df Ortalama
 Kare

F Sig.

AYP Tutum
Gruplar Arasında
Gruplar İçerisinde
 Toplam

,300
  108,995  
109,295

3
 307             
310

,100
,355

,282 ,839

AYP Güvenilirlik Gruplar Arasında
Gruplar İçerisinde
 Toplam

1,073
143,872
144,945

3
307          
310

,358
,469

,763 ,516

AYP-Marka Uyu-
mu

Gruplar Arasında
Gruplar İçerisinde
 Toplam

1,939
172,320
     174,259

3
307           
310

,646
,561

1,151 ,329

AYP Tüketici Dav-
ranışları

Gruplar Arasında
Gruplar İçerisinde
 Toplam

1,233
113,714
114,946

3
307
310

,411
,370

1,109 ,346

Samimiyet
Gruplar Arasında
Gruplar İçerisinde
 Toplam

1,990
152,920
154,910

3
307
310

,663
,498

1,332 ,264

Coşkunluk
Gruplar Arasında
Gruplar İçerisinde
 Toplam

2,360
177,576
179,936

3
307
310

,787
,578

1,360 ,255

Yetenek
Gruplar Arasında
Gruplar İçerisinde
Toplam

4,180
156,815
160,995

3
307
310

1,393
,511

2,728 ,044

Çok Yönlülük Gruplar Arasında
Gruplar İçerisinde
 Toplam

3,123
156,927
160,050

3
307
310

1,041
,511

2,036 ,109

Ayırt Edilme Gruplar Arasında
Gruplar İçerisinde
 Toplam

3,220
233,599
236,819

3
307
310

1,073
,761

  1,411  ,240

Hane halkı gelir durumu değişkeni bakımın-
dan tüm faktörler için p değeri 0,05’ten bü-
yük çıkmıştır. Bu durumda H0 hipotezi red-

dedilemez. Yaş değişkeni açısından bakıldı-
ğında; Kampanyaya Yönelik Tutum faktörü 
için p=0,004’tür, Kampanyanın Güvenilirliği 
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faktörü için p=0,038’dir, Kampanya-Mar-
ka Uyumu faktörü için p=0,092’dir, Tüketici 
Davranışları için p=0,209’dur, Samimiyet fak-
törü için p=0,002’dir, Coşkunluk faktörü için 
p=0,091’dir, Yetenek faktörü için p=0,036’ 
dır,  Çok Yönlülük faktörü için p=0,007’ dir 
ve Ayırt Edilme faktörü için p=0,001’dir. Bu 
sonuçlara göre Kampanyaya Yönelik Tutum, 
Kampanyanın Güvenilirliği, Samimiyet, Ye-
tenek, Çok Yönlülük, Ayırt Edilme faktörleri 
için H0 hipotezimiz reddedilebilirken; Kam-
panya-Marka Uyumu, Tüketici Davranışları, 
Coşkunluk faktörleri için H0 hipotezimiz red-
dedilemez. Meslek değişkenine bakıldığında 
sadece Kampanyanın Güvenilirliği faktöründe 
p=0,005’dir. Diğer tüm faktörlerde p>0,05’dir. 
Kampanyanın Güvenilirliği faktörü için H0 
hipotezimiz reddedilebilir, diğer faktörler için 
H0 hipotezimiz reddedilemez.

Araştırmaya İlişkin Regresyon Analizi So-
nuçları

Bağımlı değişken ile bağımsız değişken ara-
sında ilişki olup olmadığı, bağımsız değişken-
deki nispi artışın bağımlı değişkende nasıl bir 
değişime yol açtığını görebilmek amacıyla 
regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Teste 
ilişkin hipotezler;

H1: Kampanyaya Yönelik Tutum faktörünün 
Samimiyet faktörü üzerinde olumlu yönde bir 
etkisi vardır.

H2: Kampanyaya Yönelik Tutum faktörünün 
Coşkunluk faktörü üzerinde olumlu yönde bir 
etkisi vardır.

H3: Kampanyaya Yönelik Tutum faktörünün 
Yetenek faktörü üzerinde olumlu yönde bir et-
kisi vardır.

H4: Kampanyaya Yönelik Tutum faktörünün 
Çok Yönlülük faktörü üzerinde olumlu yönde 
bir etkisi vardır.

H5: Kampanyaya Yönelik Tutum faktörünün 
Ayırt Edilebilme faktörü üzerinde olumlu 
yönde bir etkisi vardır.

H6: Kampanyanın Güvenilirliği faktörünün 
Samimiyet faktörü üzerinde olumlu yönde bir 
etkisi vardır.

H7: Kampanyanın Güvenilirliği faktörünün 
Coşkunluk faktörü üzerinde olumlu yönde bir 
etkisi vardır.

H8: Kampanyanın Güvenilirliği faktörünün 
Yetenek faktörü üzerinde olumlu yönde bir et-
kisi vardır.

H9: Kampanyanın Güvenilirliği faktörünün 
Çok Yönlülük faktörü üzerinde olumlu yönde 
bir etkisi vardır.

H10: Kampanyanın Güvenilirliği faktörünün 
Ayırt Edilebilme faktörü üzerinde olumlu 
yönde bir etkisi vardır.
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H11: Kampanya-Marka Uyumu faktörünün 
Samimiyet faktörü üzerinde olumlu yönde bir 
etkisi vardır.

H12: Kampanya-Marka Uyumu faktörünün 
Coşkunluk faktörü üzerinde olumlu yönde bir 
etkisi vardır.

H13: Kampanya-Marka Uyumu faktörünün 
Yetenek faktörü üzerinde olumlu yönde bir et-
kisi vardır.

H14: Kampanya-Marka Uyumu faktörünün 
Çok Yönlülük faktörü üzerinde olumlu yönde 
bir etkisi vardır.

H15: Kampanya-Marka Uyumu faktörünün 
Ayırt Edilebilme faktörü üzerinde olumlu 
yönde bir etkisi vardır.

H16: Tüketici Davranışları faktörünün Sami-
miyet faktörü üzerinde olumlu yönde bir etkisi 
vardır.

H17: Tüketici Davranışları faktörünün Coş-
kunluk faktörü üzerinde olumlu yönde bir et-
kisi vardır.

H18: Tüketici Davranışları faktörünün Yete-
nek faktörü üzerinde olumlu yönde bir etkisi 
vardır.

H19: Tüketici Davranışları faktörünün Çok 
Yönlülük faktörü üzerinde olumlu yönde bir 
etkisi vardır.

H20: Tüketici Davranışları faktörünün Ayırt 
Edilebilme faktörü üzerinde olumlu yönde bir 
etkisi vardır.

F testi için (Modelin bütünüyle anlamlılığı 
için) hipotezler;

H0: R2=0

H1: R2>0

Katsayılar (t test) testi için (Ortalamaların an-
lamlılığı için) hipotezler;

H0:β=0

H1:β≠0
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Tablo 8. Regresyon Analizi Sonuçları

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken R2 B.O.A. İçin 
P Değeri

β T O.A. İçin
P Değeri

1 AYP Tutum Samimiyet ,381 ,000 ,735 13,789 ,000

2 AYP Tutum Coşkunluk ,276 ,000 ,677 10,910 ,000

3 AYP Tutum Yetenek ,340 ,000 ,707 12,608 ,000

4 AYP Tutum Çok Yönlülük ,363 ,000 ,729 13,275 ,000

5 AYP Tutum Ayırt Edilme ,331 ,000 ,847 12,376 ,000

6 AYP Güvenilirlik Samimiyet ,271 ,000 ,539 10,730 ,000

7 AYP Güvenilirlik Coşkunluk ,230 ,000 ,535 9,616 ,000

8 AYP Güvenilirlik Yetenek ,281 ,000 ,558 10,977 ,000

9 AYP Güvenilirlik Çok Yönlülük ,324 ,000 ,598 12,163 ,000

10 AYP Güvenilirlik Ayırt Edilme ,260 ,000 ,652 10,423 ,000

11 AYP-Marka Uyumu Samimiyet ,349 ,000 ,557 12,879 ,000

12 AYP-Marka Uyumu Coşkunluk ,254 ,000 ,512 10,257 ,000

13 AYP-Marka Uyumu Yetenek ,366 ,000 ,581 13,345 ,000

14 AYP-Marka Uyumu Çok Yönlülük ,314 ,000 ,537 11,880 ,000

15 AYP-Marka Uyumu Ayırt Edilme ,331 ,000 ,670 12,351 ,000

16 AYP Tüketici Davra-
nışları

Samimiyet ,399 ,000 ,733 14,312 ,000

17 AYP Tüketici Davra-
nışları

Coşkunluk ,297 ,000 ,682 11,436 ,000

18 AYP Tüketici davra-
nışları

Yetenek ,345 ,000 ,695 12,750 ,000

19 AYP Tüketici Davra-
nışları

Çok Yönlülük ,311 ,000 ,658 11,817 ,000

20 AYP Tüketici Davra-
nışları

Ayırt Edilme ,275 ,000 ,752 10,814 ,000

B.O.A: Bütün Ortalamaların Anlamlılığı

O.A: Ortalamaların Anlamlılığı

Tablo 8 incelendiğinde anlaşılmaktadır ki, 
Amaca Yönelik Pazarlama kampanyasının 
marka imajı üzerinde etkisi vardır. Tüm test-
ler p=0,000 değerini vermektedir. Bu sonuca 
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göre yukarıdaki regresyon analizine ilişkin 20 
hipotezin tümü desteklenmektedir. Tablo 8’de 
görülmektedir ki; en fazla Kampanyaya Yöne-
lik Tutum faktörünün Ayırt Edilebilme faktörü 
üzerinde etkisi vardır (β=0,847), en az etki ise; 
Kampanya-Marka Uyumu faktörü ile Coşkun-
luk faktörü arasındadır (β=0,512).

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Toplumsal bilincin yükselmesiyle kurumsal 
sosyal sorumluluk kavramı da önemini art-
tırmaktadır. İletişim teknolojilerinin gelişme-
si dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanan 
bir olumsuzluğu gündeme getirmekte ve ka-
muoyunun ilgisini çekmektedir. Sel felaketi, 
deprem, kadına şiddet, kanser vakaları, do-
ğanın kirlenmesi, eğitimsizlik gibi konularda 
işletmelerin, kurum ya da kuruluşların tepki-
siz kalmaları artık neredeyse imkânsızdır. Bu 
durumun en önemli nedeni sosyal farkındalık 
seviyesinin artmış olmasıdır(Onaran, Uyar ve 
Avan, 2013: 152).

American Express’in 1983 yılında Özgürlük 
Anıtı’nın yenilenmesi için başlattığı yardım 
kampanyası ile Amaca Yönelik Pazarlama 
(Cause Related Marketing) terimi ortaya çık-
mış, bu andan itibaren Amaca Yönelik Pazar-
lama çalışmaları için işletmeler bütçe ayırma-
ya başlamıştır ve günümüze kadar bu konuda 
işletmelerin ayırdığı kaynaklar gittikçe artış 
göstermiş, artmaya da devam etmektedir. İş-
letmeler günümüzde tek başına Amaca Yö-
nelik Pazarlama çalışmaları yapabildiği gibi, 

kar amacı gütmeyen bir kuruluşla da ortaklık 
yaparak bu alandaki pazarlama projelerini 
gerçekleştirebilmektedir. Ancak günümüzde 
genel olarak bakıldığında markaların ikincisi 
tercih ettikleri, bir sivil toplum örgütü ya da 
belediyeler ile ortak kampanyalar düzenledik-
leri görülmektedir.

Amaca Yönelik Pazarlama faaliyetleri işletme-
lerin gerçekleştirmesi gereken uygulamalardır. 
Bu uygulamalar sayesinde hem işletmeler kar-
lı çıkmaktadır hem de toplum kazanmaktadır. 
Çünkü tüketiciler Amaca Yönelik Pazarlama 
faaliyetleri yapan markalara ilgi duymakta ve 
belli noktalarda bu unsur bir tercih nedeni ola-
bilmektedir. Tüketiciler, topluma duyarlı olan 
işletmelerin mal ve hizmetlerini satın almakta, 
o markalara daha fazla saygı ve sempati duy-
makta, marka ve işletmelere ilişkin imajları 
daha güçlü olmaktadır. 

Çalışmada özellikle, Amaca Yönelik Pazarla-
ma çalışmalarının markanın tüketicide yarattı-
ğı imajı değiştirip değiştirmediği, tüketicinin 
o markayı anımsamasında ve fark etmesinde 
etkili olup olmadığı üzerinde durulmuştur. 
Araştırma örneği olarak Domestos markası-
nın tüketici nezdindeki imajı seçilmiştir. Araş-
tırmanın giriş bölümü ve araştırma yöntemi 
bölümünde de belirtildiği gibi amaç AYP’nin 
marka imajına olan etkisini görmeye yönelik 
bir çalışma yapmaktır. Domestos markasının 
imajına ve AYP faaliyetlerine yönelik 5’li 
Likert ölçeği ile yapılan tüketici düşüncele-
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rini belirlemeye yönelik çalışma sonuçlarına 
bakıldığında; katılımcıların hem AYP hem 
de marka imajı ölçeğine yönelik bakış açıla-
rı olumludur. Yapılan tek örneklem t testinde 
elde edilen verilere bakıldığında AYP ölçe-
ğine ait faktörlerden Kampanyaya Yönelik 
Tutum için ortalama: 4,0058, Kampanyanın 
Güvenilirliği için: 4,0788, Kampanya-Marka 
Uyumu için: 4,0981, Tüketici Davranışları 
için: 3,8965’dir. Marka imajı ölçeğine yönelik 
faktörlerden Samimiyet faktörü için ortalama: 
3,9196, Coşkunluk faktörü için: 4,0024, Yete-
nek faktörü için: 4,1210, Çok Yönlülük faktö-
rü için: 3,8376 ve Ayırt Edilme faktörü için: 
3,8183’dür.

Domestos’un gerçekleştirmiş olduğu AYP 
kampanyasına ilişkin önermelere bakıldığın-
da; “AYP kampanyasından hoşlandım” öner-
mesine tamamen katılanların oranı % 41,8 ve 
katılıyorum diyenlerin oranı %47,26’dır. Bu 
durumda katılımcıların %88,26’sı kampanya-
dan hoşlandığını belirtmektedir. “AYP kam-
panyasına karşı tutumum olumludur” önerme-
sine ise tamamen katılıyorum ve katılıyorum 
seçeneğini tercih edenlerin oranı %91,96’dır. 
“AYP kampanyası marka ile duygusal bağ 
kurmama neden olur” önermesine ise katılan-
ların oranı % 47,58’dir. Bu sonuca göre katı-
lımcıların yarıdan fazlası marka ile duygusal 
bağ kuramamaktadır. “AYP yapan bu markaya 
daha fazla ödeyebilirim” önermesine katılım-
cıların % 56,26’sı olumlu görüş bildirmiştir 
ki bu durum katılımcıların yarıdan fazlasının 

AYP yapan markaya daha fazla bedel ödeme 
eğiliminde olduğunu işaret etmektedir.

Marka imajı ölçeğine ilişkin ifadelerden dik-
kat çekici olanlar ise; “Alanında akla gelen ilk 
markadır” önermesine katılımcıların % 85,2’si 
olumlu görüş bildirmiştir. “Marka kişiliğimi 
yansıtmaktadır” önermesine ise katılımcıların 
%43,2 si olumlu görüş bildirmiş, bir başka ifa-
de ile katılımcıların yarıdan azı bu önermeye 
katılmaktadır. “Sıradan bir markadır” öner-
mesine ise katılımcıların sadece % 14,78’i 
katılmakta, markayı tüketiciler sıradan gör-
memektedir. Katılımcıların % 89,5’i “Başarılı 
bir markadır”, %87,5’i “Kaliteli bir markadır” 
önermesine katılmaktadır. Sonuçlar için bir 
değerlendirme yapıldığında Domestos marka-
sının tüketici zihninde genel olarak olumlu bir 
imaja sahip olduğu söylenebilmektedir.

Katılımcıların cinsiyete göre ölçeklere yöne-
lik önermeler için gruplar açısından farklılık 
gösterip göstermediği noktasında Medeni Hal 
değişkeni açısından farklılık göstermezken, 
Cinsiyet değişkeni açısından Yetenek ve Ayırt 
Edilme faktörlerine yönelik gruplar arasında 
anlamlı bir farklılık olduğu sonucu ortaya çık-
mıştır. 

Eğitim, meslek, yaş ve hane halkı gelir duru-
mu değişkenlerine ait gruplar arasında anlamlı 
bir farklılık olup olmadığına ilişkin yapılan sı-
namalardaysa; eğitim değişkeni için Yetenek 
faktöründe gruplar arasında anlamlı bir fark-
lılık olduğu, hane halkı gelir durumu değişke-
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nine ait gruplar arasında anlamlı bir farklılık 
olmadığı sonucu çıkmıştır. Yaş değişkenine 
ait gruplar arasında, “Kampanya-Marka Uyu-
mu”, “Tüketici Davranışları”, Samimiyet”, 
“Coşkunluk”, “Yetenek”, “Çok Yönlülük”, 
“Ayırt Edilme” faktörleri için anlamlı bir fark-
lılık olduğu, meslek değişkenine ait gruplarda  
“Kampanyanın Güvenilirliği” faktöründe an-
lamlı bir farklılık olduğu sonucu görülmekte-
dir.

AYP kampanyasının marka imajı faktörleri-
ne olan etkisi incelendiğinde; en fazla etki-
yi Kampanyaya Yönelik Tutum faktörünün 
Ayırt Edilebilme faktörü üzerinde yaptığı 
görülmektedir. Kampanyaya Yönelik Tutum 
faktöründeki 1 birimlik değişim Ayırt Edilme 
faktörü üzerinde 0,847 birimlik değişime yol 
açmaktadır. Kampanya-Marka Uyumu faktö-
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Özetle Amaca Yönelik Pazarlama ile kurum 
ve markalar imajlarını güçlendirmekte, tüke-
tici tarafından daha kolay fark edilmekte ve 
hatta marka sadakati yaratabilmektedir. Tüke-
ticilerin satın alma tercihlerinde bu faaliyetler 
önemli bir unsur haline gelmekte, tüketici-
lerin tercihlerini olumlu yönde etkilemekte-
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yaratarak rekabet koşullarında bir üstünlük 

elde etmektedir. Unilever, Mc Donalds, Avon, 
Ben&Jerry’s, American Express gibi dünyaca 
ünlü işletmeler, sosyal girişimler yolu ile mar-
ka değerlerini ve dolayısıyla da marka imaj-
larını geliştirmişlerdir (Kotler ve Lee, 2005: 
52-53).
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                                           EXTENDED ABSTRACT

Meaning and Significance: Nowadays, costumer desires companies to direct their activities 
to answer their expectations. These companies are in the effort to fulfill their social responsi-
bilities. Cause Related Marketing is one of the fastest developing marketing strategies. Cause 
Related Marketing is a kind of social responsibility. In this strategy, a for-profit company makes 
a donation to a non-profit organization each time a consumer purchases a certain product in the 
name of a particular cause like health, education, environmental problems etc. Companies serve 
to a cause and contribute positively to the society. Cause Related Marketing is a marketing com-
munication activity which has been applied in many western countries since 1980’s. In Turkey, 
there are a lot of practice of CRM. Brand image is the sum of thoughts and impressions of the 
costumer about the brand. CRM activities which are necessary for this image are strategically 
carried out by marketing communication experts. Most of the brands aim to be different them-
selves and these brands apply “Cause Related Marketing” known as Corporate Social Responsi-
bility (CSR) brands as a tool for increasing the brand’s image, awareness and loyalty. Purpose: 
In this study, the role of CRM in the creation of brand image has been discussed. We argued that 
the impact of CRM on brand image. In the praxis part of the research, brand “Domestos” has 
been chosen as a brand. Because Domestos has already carried out a CRM campaign. Scope: 
In the study, questionnaire method was used as a research method and the scale was conducted 
with convenience sampling method. For this method, www.surveey.com research web site was 
used. This site is widely used in our country. Approximately 1000 links were sent through this 
site by researchers and 458 participant replied them. After evaluation, we determined 311 ques-
tionnaires which were appropriate data for measurement. This survey was conducted between 
6-13 of July in 2016. Limitations: The Limitation of this research is related to the sample. 
Participants were selected by sampling method though an web site and they were sent the link 
via on this site. The primary target subjects of Domestos are women. Therefore, while posting 
this link, this target was given priority. Thus, the majority of participants are from this group. 
Method: As already mentioned, quantitavie research method was used and the questionnaire 
was conducted with convenience sampling method. The Questionnaire was made up of 3 parts 
and these were CRM scale, Brand Image scale and finally, the last part of the questionnaire 
included demographic characteristics, such as gender, age, income, education and occupation. 
For scale of CRM and scale of Brand Image 5-point Likert scale statements were prepared. 
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Reliability coefficient (Cronbach’s alpha) of the questionnaire applied was found 0,937 (For 
scale of CRM) and 0,959 (For scale of Brand Image). Data obtained from the research were 
analyzed with SPSS 21 statistics program and descriptive, reliability, factor, one sample t test, 
independent sample t test, one way ANOVA, and simple linear regression tests were conducted 
in the analysis.  Findings: When we examined the mean values of factors, mean scores of scale 
of CRM was found for Attitude toward the Campaign 4,0058, The Reliability of the Campa-
ign 4,0788, Campaign-Brand Compatibility  4,0981 and Consumer Behaviors 3.8965. As for 
mean scores of the factors for the Brand Image, mean values was found for Sincerity 3,9196, 
Excitement 4.0024, Competency 4.1210, Sophistication 3.8376 and Distinguishing 3.8183. As 
shown, the means of all the factors were greater than 3, and this result was in favor of the brand. 
When demographic variables were examined, females accounted for 65,4 percent, males 34,6 
percent of the sample. 78,5 percent not married. Majority of the respondents were the age range 
of 21-30. This rate was 55,9 percent. Most of the respondents with graduate degree (78,1 per-
cent) and higher education degree accounted for only 7,1 percent of the sample. 17,4 percent of 
the participants had low income, while 19 percent had high income.  Conclusion: As a result, 
increasing competitive struggles have required the companies to look for a different way of 
marketing. CRM is one of these new ways. Cause Related Marketing as a company’s marketing 
efforts to associate its products with a social problem. CRM is one of the elements of marketing 
communication and it is an essential tool to build brand image. Domestos is one of the brands 
that perform this application. The study results indicate that the image of brand “Domestos” 
applying Cause Related Marketing activities is generally positive in the eyes of the consumer.
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Öz: Yavaş şehir belediye hizmetlerinde kentsel yaşam 
kalitesine yönelik yapılan bu araştırmada Seferihisar ör-
neği uygulamalı olarak incelenmiştir. Bu araştırmada nicel 
yöntem kullanılmıştır. Yavaş şehir olma özelliği taşıması 
ve gözlenebilir olma özelliği nedeniyle Seferihisar İlçesi 
uygulamanın temelini oluşturmaktadır. Araştırmada ölçekli 
bir anket kullanılmıştır. Bu anket uygulamasına toplam 480 
katılımcı basit rassal yöntem kullanılarak dâhil edilmiştir. 
Araştırmada kullanılan anket 5’li likert ölçekten oluşmakta 
olup; katılımcıların “Kentsel Yaşam Kalitesi Beklentleri”nin 
belirlenmesi ve ölçülmesine yönelik 27’şer sorudan oluşan 
ve 7 faktör altında değerlendirilen bir ölçüm aracı şeklin-
dedir. Hiçbir katılımcıya ait kimlik ve şahsi tanınmalarına 
temel oluşturacak bilgi anket formlarında kullanılmamıştır. 
Araştırmanın amacı belediyeler tarafından uygulanan yavaş 
şehir kriterlerinin kent sakinlerinin kentsel yaşam kalitesi 
beklenti ve deneyimleme düzeyinde meydana getirdiği 
farklılığı ortaya koymak şeklindedir.  Araştırma ve uygu-
lama sonunda katılımcılardan elde edilen bulgular SPSS 20 
istatistik programı ile analiz edilmiş ve elde edilen sayısal 
verilere göre yavaş şehir uygulamalarının beklentiyi karşıla-
mamakla birlikte kentsel yaşam kalitesini arttırdığı sonucu 
elde edilmiştir. Araştırmanın elde edilen sonuçlarına göre 
literatüre ve diğer bu alanda araştırma yapan araştırmacılara 
yavaş şehir ve kentsel yaşam kalitesi ile ilgili çalışmalara 
alan yazında ve sonraki araştırmalarda ölçeğin kullanılması 
konularında katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Yaşam Kalitesi, Yavaş Şehir, 
Belediye Hizmetleri

Abstract: In this study, which is done with the aim of 
showing quality of urban life of the slow city municipal 
services, sample of Seferihisar is examined in practice. 
Quantitative method was used in this study. Since Seferi-
hisar has a feature both slow city and observable district, 
it became the centre of the research. Scaled survey is used 
in the research. A total of 480 participants were included in 
the survey using simple random method. The questionnaire 
used in this study is a likert scale 5; It is composed of 27 
questions, determining and measuring the quality of urban 
life expectations, and a measure form evaluating under 
7 factor. None of participants’ personal information was 
determined in the research. The purpose of the research is 
that revealing the differences occurred in the way of the 
residents’ expectations and experimentations caused by 
slow city criteria applied by the municipalities. After the 
research and application, the findings obtained from the 
participants analyzed with the help of SPSS 20 program 
and according to the statistics it is concluded that slow 
city applications can’t meet the expectations as well as it 
improves the quality of urban life. According to the results 
obtained from the research; it is believed that this research 
will be useful for literature and for those making research 
in the field of slow city and the quality of urban life and it 
will provide information about the scale.  

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

GİRİŞ

Küreselleşme süreci 1980’li yılların ortala-
rından itibaren yaşamın merkezine oturmuş; 
ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal birçok 
alanda hızlı dönüşümleri içinde barındıran bir 
olgu olmuştur. Bu süreç içerisinde özellikle 
kentlerin fonksiyonları ve taşıdıkları anlamlar 
küreselleşmenin homojenleştirici etkisi ile sü-
rekli olarak değişim/dönüşüme uğramıştır. Bu 
durum ekonomik çerçevede, standartlaştırıl-
mış bir tüketim kültürünün gereklerine uyul-
ması ve her yerin görünüşte birbirine benze-
mesini içermektedir (Tomlinson, 2004:141). 
Bu benzerlik kentlerde aynı tip yapılaşma 
olarak kendini göstermektedir. Küreselleşme, 
aynı tip yapılarla dünya kentlerini birbirine 
yakınlaştırırken yerel özgünlüklerin belirledi-
ği kent kimliklerini yok etmektedir. Böylece 
dünya küçülürken aynı zamanda kimliksizleş-
mektedir (Kiper, 2004: 17; Radstorm, 2011: 
91). Küreselleşmenin kentler üzerindeki et-
kisini kentsel yaşam üzerinde de görmek 
mümkündür.  Bu etki kendisini zengin-yoksul 
arasındaki uçurumun artması, toplumlar ara-
sındaki ayırt edici farkların giderek azalma-
sı, tüketim kültürünün yaygınlaşması, tek tip 
kültür ve yaşam tarzının oluşması şeklinde 
göstermektedir (Yaylı, 2012: 341).

Öte yandan küreselleşme sonucu ulaşım ve 
iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle 
zaman-mekân algısı da dönüşüme uğramıştır. 
Zaman-mekân algısının ortadan kalkmasıyla 

kentler,  hem ülke içi hem de ülke dışından 
gelen yoğun insan akınına uğramıştır (Par-
lak, 2004: 109). Küreselleşmenin gölgesinde 
yoğun insan akını sonucu nüfusu artan kent-
lerde kentsel yaşam kalitesi azaltmıştır. Yani 
küreselleşmenin sonucu olarak kentsel ya-
şam kalitesi azalırken, teknolojik gelişmeler 
ile birlikte kentlilerin ihtiyaç ve beklentileri 
çeşitlenmekte ve artmaktadır. Görevleri yerel 
halkın ihtiyaçlarını karşılamak için politikalar 
geliştirmek ve uygulamak olan belediyeler, 
bu gelişmeler karşısında yetersiz kalmaktadır. 
Bu sebeple belediyeler, mevcut uygulamalar 
yanında artan görev ve sorumluluklarını yeri-
ne getirmek ve yerel halkın beklentisini karşı-
lamak amacıyla alternatif yönetim modelleri 
uygulamaktadırlar. 

Bu yönetim modellerinden biri olan yavaş 
şehir hareketini, kentlerde yaşayan bireyle-
rin yaşam kalitesini arttırmak üzerine kurulu 
felsefesiyle, sürdürülebilir kentsel kalkınma 
için günlük hayatı etkileyen küreselleşme-
nin, tekdüzeliğin, standartlaşmanın ve ku-
rumsallaşmanın olumsuz etkilerini ortadan 
kaldıran alternatif bir yaklaşım olarak tanım-
lamak mümkündür (Mayer ve Knox, 2006: 
322; Pink, 2009: 453; Grzelak-Kostulska vd., 
2011: 187). Temel felsefesi kent sakinleri için 
yaşadıkları şehri daha yaşanılır bir mekâna 
dönüştürmek olan yavaş şehir hareketi, pro-
jeleri, uygulamaları ve etkinlikleri ile yerel 
yönetimlere kentsel yaşam kalitesini arttır-
mak için çözümler sunan bir yerel yönetim 
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modeli niteliği taşımaktadır. Aynı zamanda 
kültürel mirası, mimariyi ve kentlerdeki di-
ğer geleneksel değerleri muhafaza etmeye ve 
geliştirmeye yaptığı vurguyla mekân algısını 
yeniden yaratarak fiziksel çevreyle ve toplum 
hayatı için esas olan yerel tarihi bağlarla yeni 
bir ilişki kurmayı teşvik etmektedir (Rads-
trom, 2011: 92). Yaşanılan zamanı “hızlı” ve  
“homojenleşen” olarak algılayan düşüncenin 
aksine, yavaş şehir yerel farklılığı vurgula-
maya ve yerelde yaşam kalitesini geliştirme-
ye odaklanmaktadır (Pink, 2008b: 97; Mayer 
ve Knox, 2006: 327; Radstrom, The Univer-
sity of Monitaba,  2005: 64). Özetle hareket, 
ortaya çıktığından bu yana küreselleşmeyle 
birlikte tehdit oluşturan homojenleşmenin et-
kisini azaltmak için çabalamaktadır (Nilsson 
vd., 2011: 375).

1999 yılında İtalya’da ortaya çıkan bu hare-
ketin bugün yalnızca İtalya’da değil yaşam 
kalitesinin iyileştirilmesine dayalı felsefesiy-
le tüm dünyaya yayılan geniş bir yelpazede 
kabul gördüğü söylenebilir. Yavaş şehir ağı-
nın, 2016 Haziran Ayı itibariyle 30 ülkede 
225 üyesi bulunmaktadır. Türkiye’den yavaş 
şehir ağına ilk olarak 2009 yılında Seferihisar 
İlçesi dâhil olmuştur. Türkiye’de ağa girmiş 
olan toplam 11 kent bulunmaktadır. Bunlar 
sırasıyla Muğla’nın Akyaka, Aydın’ın Yeni-
pazar, Çanakkale’nin Gökçeada, Sakarya’nın 
Taraklı, Isparta’nın Yalvaç, Kırklareli’nin 
Vize, Ordu’nun Perşembe, Şanlıurfa’nın Hal-

feti, Artvin’in Şavşat ve Erzurum’un Uzun-
dere İlçe’leridir (cittaslow.org, 2016).

Yavaş şehir ağına dahil olmak için başvu-
ran her kentin ele alması gereken “Mükem-
meliyet Koşulları” adı altında yer alan 70’in 
üzerinde kriter vardır (Bkz Ek Tablo 1.). Ya-
vaş şehir tüzüğünde yer alan “Mükemmeli-
yet Koşulları”, Enerji Ve Çevre Politikaları 
(12 Madde), Altyapı Politikaları (9 Madde), 
Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları, (17 Mad-
de), Tarımsal, Turistik Ve Esnafa Yönelik Po-
litikalar  (10 Madde), Konukseverlik, Farkın-
dalık Ve Eğitim İçin Politikalar  (10 Madde), 
Sosyal Uyum  (11 Madde) Ve Ortaklıklar  (3 
Madde) olmak üzere toplam 7 ana başlık ve 
72 maddeden oluşmaktadır (cittaslow.org, 
2015, Ek: C). Her kategorideki en az bir pa-
rametre ile uyumlu olarak toplam yükümlü-
lüklerin %50’sini sağlayan kentler ağa dâhil 
olmaktadır. “Uluslararası Yavaş Şehirler 
Ağı”na kentler, belediyeleri aracılığıyla üye 
olabilmektedir. Ancak yavaş şehir üyeliği nü-
fusu 50.000’in altında olan kent yönetim bi-
rimlerine açıktır (cittaslow.org, 2015, Ek: B,  
Madde 1-11). Yavaş şehir kriterleri, küresel 
kültürün sonucu olarak ortaya çıkan tekdüze-
liğin aksine; özgünlüğü ve yaratıcılığı yerel 
seviyede vurgulamak için çözümcü yaklaşım-
lar sunmaktadır (Parkins ve Craig, 2006: 31). 
Diğer bir ifadeyle yavaş şehir ilkeleri, kentle-
re kendi kimliğini ve ruhunu bulmak için fır-
sat vermektedir (Radstrom, 2011: 69-70). Be-
lirlenen kriterlerin yerine getirilmesi ile hava 
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kirliliğinin kontrolü, atık yönetiminin sağlan-
ması, alternatif enerji kaynakları gibi çevresel 
önlemlerle kentin çevresel değerlerinin koru-
ması amaçlanırken (Mayer and Knox, 2006: 
328), diğer taraftan yerli üretimi ve üreticiyi 
koruyan toplumsal işbirliğini ve gastronomik 
gelenekleri ve yerel estetiği teşvik eden tek-
noloji desteklenmektedir (Pink, 2008a:164). 
Kriterler kapsamında alınan çeşitli önlemler-
le, trafiğin azaltması, yaya alanları ve bisik-
let yollarının arttırılması,  parkların ve yeşil 
alanların oluşturulması, kentin tarihi ve kül-
türel değerdeki varlıklarının restore edilmesi, 
çevre dostu mimarinin desteklemesi, gürültü, 
görüntü ve hava kirliliğinin azaltılması he-
deflenmektedir (Knox, 2005: 7). 

“Uluslararası Yavaş Şehirler Ağı”na üye olan 
kentlerde yavaş şehir kriterleri belediyeler 
aracılığıyla uygulanmaktadır. Mükemmeliyet 
koşulları altında yer alan kriterlerin yerine 
getirilmesinin hızlı kentleşme süreci ile kent-
te yaşayan sakinlerin azalan kentsel yaşam 
kalitesini arttırdığını ve aynı zamanda yerel 
yönetimlerin kendilerinden beklenen görev-
leri yerine getirdiklerinin bir ölçüsü olarak 
görülebilecek vatandaş memnuniyetinin sağ-
lanmasına katkı sağladığı söylenebilir. Yerel 
yönetimlerce sosyal belediyecilik, vatandaş 
odaklı yönetim ve katılımcı belediyecilik 
gibi vatandaş memnuniyetini ön plana çıka-
ran yönetim anlayışının sağlanması ve vatan-
daşların istek ve ihtiyaçlarının karşılanması 
şüphesiz belediyelerin pazarlama anlayışla 

hareket etmesiyle mümkün olacaktır. Böyle-
ce belediyeler, pazarlama anlayışla hareket 
ederek rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü 
kazanmış olacaktır. 

Zira genel olarak ele alındığında yerel yöne-
timlerin seçimlerle belirlendiği demokratik 
ülkelerde siyasi rakipler, yerel yönetimler 
aracılığıyla rekabet etmektedir. Çünkü se-
çilen adayların bir sonraki seçimde tekrar 
seçilmeleri yalnızca yerel yönetim hizmet-
lerinin pazarlanması yoluyla halk tarafından 
yeniden onay almalarına bağlıdır. Pazarlama 
uygulamaları yoluyla halkın yapılan hizmet-
ten haberdar edilmesi, hizmetin tanıtılması ve 
kararlara katılımının sağlanması halkın mem-
nuniyet düzeyini ve yaşam kalitesini arttır-
makta (Özel Ve Polat, 2013: 58-59; Güler Ve 
Gürer, 2014: 129-130) ve yönetimlere yerel 
seçimlerde fırsat üstünlüğü sağlamaktadır.

Bir belediyenin yavaş şehir ağına dâhil olma-
sı süreci başlı başlına pazarlama faaliyetidir. 
Bu durumda belediyelerin ağa dâhil olmadan 
önce ve sonrasında yavaş şehir olmaya yöne-
lik pazarlama stratejileri geliştirip uygulama-
sı zorunluluk olarak görülmektedir.

LİTERATÜR TARAMASI

 “Kentsel Yaşam Kalitesi, dar anlamıyla, top-
lumsal, ekonomik ve mekânsal öğeler açı-
sından kent tanımına giren yerlerde, kentsel 
alt yapı, iletişim, ulaşım, konut ve benzeri 
olanakların sunulma düzeyinin önceden be-
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lirlenen ölçülerin üstünde olması durumudur.  
Geniş anlamıyla, “kentsel yaşam kalitesi” 
kavramı, toplumsal, kültürel, siyasal öğe ve 
süreçleri de içerir. Kentin sunduğu olanak ve 
fırsatlardan örgütler, katmanlar içinde yaşayan 
bireylerin eşit, dengeli, gereksinimleri oranın-
da yararlanması, eğitsel, sanatsal, kültürel, 
siyasal etkinliklere, süreçlere etkin biçimde 
katılabilme olanaklarına sahip olabilmesi söz 
konusudur.” (Geray, 1998: 327).

Üzerinde önemle durulan bir konu olan kent-
sel yaşam kalitesini ölçmek amacıyla 1930’lu 
yıllardan bu yana ulusal ve uluslararası kuru-
luşlar ile birlikte farklı disiplinlerdeki araş-
tırmacılar çalışmalar yapmaktadır. Ulusal ve 
uluslararası literatürde kentsel yaşam kalitesi-
ni ölçmek üzere pek çok değişken kullanıldığı 
tespit edilmiş; genel olarak yapılan çalışmalar, 
kent ve mahalle düzeyinde yaşam kalitesini 
yansıtan göstergeleri tespit etmeye yönelik ol-
duğu görülmüştür. Bu araştırmada da araştır-
manın amacına uygun olarak mükemmeliyet 
koşullarının ana başlıkları, kentsel yaşam ka-
litesini ölçen göstergeler olarak belirlenmiştir. 
Dünyada ve ülkemizde kentsel yaşam kalite-
sini tanımlamak ve ölçmek amacıyla yapılan 
araştırmalardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

(Ülengin, 2001: 366-373), halkın öncelik, bek-
lenti ve ihtiyaçları belirlemek için 4 ana kate-
gori altında 17 gösterge belirleyerek yapılan 
kentsel yaşam kalitesi ölçümünde tatmin edici 
iş bulma fırsatı bulmak, yeterli altyapı ve bele-

diye hizmeti, akıcı trafik ve düşük konaklama 
maliyeti gibi faktörlerin bir şehrin yaşamak 
için tercih edilmesinde önemli rol oynadığını 
tespit etmiştir. Türkoğlu ve diğerleri (2008: 
103-113), İstanbul’da yaşam kalitesi boyutla-
rını ve yaşam kalitesini değerlendirmek için 
gerekli göstergeleri saptamak amacıyla konut, 
toplu taşıma ve ulaşım, konut çevresi, makro 
ve mikro çevreden memnuniyet,  rekreasyo-
nel yürüyüş, fiziksel aktivite ve sağlık başlık-
ları altında kentsel yaşam kalitesi araştırması 
yapmış; kentin planlı gelişmiş orta yoğunluk-
lu bölgelerinde hem konut hem de makro ve 
mikro konut çevresinden memnuniyet düze-
yinin göreli olarak yüksek olduğu; kamu ula-
şımının etkin olmakla birlikte aynı zamanda 
etkin olarak kullanıldığını saptamıştır.

Ayataç ve Türk (2009: 88), İstanbul Metro-
politen Alanı’nda, 26 ilçenin yaşam kalitesini 
ölçmek için konut ve yakın çevre göstergeleri 
ve sosyoekonomik değişkenler olmak üzere 
iki boyut kullanmıştır. Toplam 2 boyut ve 48 
gösterge kullanılarak yapılan araştırma sonu-
cuna göre kentteki bir mekânda geçirilen süre, 
kentte ikamet edilen sürenin eğitim durumu 
ve gelir ile ilgili olduğu görülmüş; kentsel yer 
tercihlerin de ise eğitim durumu yerine ge-
lir durumu daha etkili olduğu tespit edilmiş-
tir. Şeker (2011: 34),  İstanbul Metropoliten 
Alanı’nda, 39 ilçenin yaşam kalitesini ölçmek 
ve ilçeler arası karşılaştırmalar yapmak için; 
demografik yapı, eğitim, sağlık, ekonomi, ula-
şım, çevre,  sosyal yaşamdan oluşan 7 ana alan 
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ve 54 gösterge belirlemiş ve ölçmüştür. Araş-
tırma sonucunda, ilçelerde yaşam kalitesini 
etkileyen en önemli unsurun ekonomik yapı 
olduğu; eğitim düzeyinin yaşam kalitesinin 
önemli belirleyicisi olduğu tespit edilmiştir.

Marans (2003:73-83), Amerika’nın Detroit 
Metropolitan Alanında yaptığı araştırmada 
kent sakinlerinin yaşam kalitesini ölçmek için 
öznel ve nesnel göstergeler kullanmış; araş-
tırma sonucunda, bir mekânın veya coğrafi 
birimin (şehir, mahalle veya konut alanı) ka-
litesinin sübjektif bir olgu olduğu ve kişilerin 
bireysel niteliklerine göre farklılık gösterdiği; 
çevresel ve kentsel durumlar ile ilgili bireyle-
rin algısı ve farkındalığının bireylerin değer-
lendirmelerini etkilediğini  saptamıştır.

 Liu (1975: 15), metropoliten kentlerde yaşam 
kalitesini, sosyal bileşenler, ekonomik bileşen-
ler, politik bileşenler, çevresel bileşenler, sağ-
lık ve eğitim bileşenleri ve sosyal bileşenler ol-
mak üzere 5 ana kategori ve 123 değişken kul-
lanarak ölçmüştür. Araştırma sonucunda, gelir 
seviyesi, teknolojik çıktılar, yerleşim alanları, 
göç ve ekonomik büyümenin yaşam kalitesine 
etki ettiği görülmüştür. Findlay, Morris ve Ro-
gerson (1988: 269), yaptıkları yaşam kalitesi 
araştırmalarında; suç oranı, sağlık imkânları, 
hayat pahalılığı, alışveriş imkânları, kirlilik 
düzeyi, eğitim olanakları, iş bulma düzeyi, 
maaş kademeleri, manzara durumu, işsizlik 
düzeyi, ev sahipliği düzeyi, iklim, sosyal ko-
nutların durumu, işe geliş gidiş süresi, sportif 

faaliyetler, boş vakit değerlendirme olanakları 
ve ırksal uyum başlıklarından oluşan 17 ana 
kategori ve 33 gösterge kullanmışlardır. Asıl 
amaç karşılaştırma yapmak için bir dizi gös-
terge belirlemektir. Böylece kent sakinlerinin 
yaşam kalitesini arttırmak için bazı temel öne-
riler geliştirilmiştir.

Oktay ve diğerleri (2009:6-20), mahallenin 
güvenliği ile mahallede rahatça yürüme tatmi-
ni, rekreasyonel alanlar ile parklar, mahallede-
ki evlerin bakımı, açık alanlar ve sokakların 
bakımı, ağaçların varlığı, araç sirkülasyonu, 
ortak kamusal alanlara ulaşa bilirlik ve oto-
parkların varlığı, trafik yoğunluğu, gürültü 
düzeyi, nüfusun yoğunluğu, yaşanılan süre 
ile mahalleden duyulan memnuniyet gibi bazı 
sosyal-mekânsal faktörlerin etkilerini incele-
miştir. Konut durumu, çalışma durumu ve ika-
met edilen süre gibi bazı subjektif ve objektif 
faktörlerin yaşanılan yerle kurulan duygusal 
bağ üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir. 
Yaşanılan mahalleden duyulan memnuniyetin 
trafik yoğunluğu, güvenlik, sokakların bakı-
mı gibi etkin tedbirler ile ilişkili olduğu an-
cak yaş, ikamet süresi, gürültü seviyesi, araç 
sirkülasyonu, yeşil alanların varlığı ile ilişkili 
olmadığı görülmüştür. Pacione (2003: 19-30) 
çalışmasında, yaşam kalitesi ve kentsel çevre 
kalitesini sosyal coğrafi yaklaşımla ele almak-
tadır. Glasgow’da yaşam kalitesini coğrafi 
yaklaşımla ele aldığı araştırmada, yaşanabilir 
bir kent hedefine ulaşmak için, sosyal, ekono-
mik ve çevresel ihtiyaçların tatmin edilmiş ol-
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ması gerekmediğine vurgu yapmaktadır. Di-
ğer bir çalışmasında, yerel düzeyde (mahalle 
ölçeğinde) cinsiyete göre bireyler arasındaki 
suçun korku niteliği ve kapsamını ölçmüştür. 
Araştırmalar teknolojik gelişmeler ve gelir 
düzeyindeki artış ve maddi zenginlikle birlik-
te çevresel, toplumsal ve siyasal faktörlerin 
yaşam kalitesinde etkili olduğunu göstermek-
tedir.

ARAŞTIRMANIN AMACI ve ÖNEMİ

Araştırmanın temel amacı, belediyeler tara-
fından uygulanan yavaş şehir kriterlerinin 
kent sakinlerinin kentsel yaşam kalitesi bek-
lenti ve deneyimleme düzeyinde meydana 
getirdiği farklılığı ortaya koymaktır. Bu amaç 
doğrultusunda, yavaş şehir olduktan sonra 
belediye hizmetleri kapsamında uygulanan 
kriterlerin kentsel yaşam kalitesi algısında 
yarattığı farklılığın uygulamalar aracılığıyla 
sınanması çalışmanın temel hedefi olmuş-
tur. Bu farklılık, yavaş şehir olma kriterlerine 
odaklanarak açıklanmaktadır. Yerel kalkınma 
modeli olarak da ifade edilen ve kriterleri 
belediye yönetimleri tarafından uygulamaya 
konan yavaş şehirlerin temel felsefesi, yaşam 
kalitesini arttırmaktır. Bu yönüyle çalışma, 
yerleşim yerinde yaşayan sakinlerin yaşam 
kalitelerinin yükseltilmesi ve korunması id-
diasında olan yavaş şehir akımının hedef 
kitlenin kentsel yaşam kalitesi algısında ne 
düzeyde değişiklik meydana getirdiğinin tes-
pit edilmesi ve yavaş şehir olma kriterlerinin, 

kentsel yaşam kalitesine sağladığı katkılar 
doğrultusunda geliştirilmesine yönelik unsur-
ların belirlenmesi açısından önem taşımakta-
dır.

ARAŞTIRMANIN EVRENİ ve ÖRNEK-
LEMİ

Araştırmanın evreni, Seferihisar İlçesi sınır-
ları içine giren 6 merkez mahallede ikamet 
eden, yaşları 18 ve üzeri olan toplam 21.254 
kişiden oluşmaktadır. % 95 güven düzeyinde 
farklı ana kütle büyüklükleri için örnek ha-
cimleri tablosu esas alınarak araştırma için 
gerekli olan ana kütle sayısına % 5 hata pa-
yıyla karşılık gelen ana kütle büyüklüğü doğ-
rultusunda örneklem çerçevesi belirlenmiştir. 
Evren birim sayısının 10.000’nin üzerinde ol-
duğu durumlarda %95 güven düzeyinde %5 
hata payıyla karşılık gelen örnek büyüklü-
ğünün 370 olması yeterli görülmektedir (Ya-
zıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 50). Araştırma, 
Türkiye’deki ilk yavaş şehir olma özelliği 
taşıyan Seferihisar İlçe’ne bağlı, uygulama-
ların yoğun olarak görüldüğü Hıdırlık, Sığa-
cık, Turabiye, Tepecik, Ulamış ve Camikebir 
merkez mahalleleri ile sınırlandırılmıştır.  

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştırmada birincil veri toplama yöntemle-
rinden yüz yüze anket tekniği kullanılmıştır. 
Anket formu, demografik bilgiler, kentsel 
yaşam kalitesi beklentisi ve deneyimlenen 
kentsel yaşam kalitesine ilişkin ifadelerin 
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yer aldığı 3 bölümden oluşmaktadır. “Kent-
sel Yaşam Kalitesi Beklentisi” bölümünde 
kentte yaşayan sakinlerin yaşadıkları kentin 
kentsel yaşam kalitesine ilişkin beklentisini 
belirlemek amacıyla Seferihisar’ın yavaş şe-
hir olması için gereken mükemmeliyet koşul-
ları temelinde oluşturulan ve kent sakinlerinin 
kentsel yaşam kalitesi beklentisini ölçen 5’li 
Likert ölçek tipinin (1= Hiç Önemli Değil, 
2= Önemsiz, 3= Ne Önemli Ne Önemsiz, 4= 
Önemli, 5= Çok Önemli,) uygulandığı 7 ana 
başlık altında 27 adet sorudan oluşmaktadır. 
“Deneyimlenen Kentsel Yaşam Kalitesi”  bö-
lümünde yaşanılan çevre ile ilgili gerek objek-
tif gerekse de algısal verilerin elde edilmesi 
amaçlanmıştır. Algısal verilerin elde edilme-
sine yönelik sorular, katılımcının yaşadığı 
çevreye ilişkin algılamalarını ve değerlen-
dirme düzeylerini sorgulamaktadır. Objektif 
verilerin elde edilmesine yönelik sorular ise 
katılımcının gözlem yaparak kolaylıkla elde 
edeceği değerlendirmeleri içermektedir. Kent 
sakinlerin deneyimlenen kentsel yaşam kalite-
si algısında meydana gelen değişimleri ölçen 
faktörleri belirlemeye yönelik 5’li likert ölçek 

tipinin (1= Kesinlikle Katılmıyorum, 2= Ka-
tılmıyorum, 3= Ne Katılıyorum Ne Katılmı-
yorum, 4= Katılıyorum, 5= Kesinlikle Katı-
lıyorum) uygulandığı 7 ana başlık altında 27 
adet sorudan oluşmaktadır. Literatürde yavaş 
şehir ve Seferihisar İlçesi ile ilgili benzer bir 
çalışmaya rastlanmamış; bu nedenle bölüm-
lere ilişkin ölçekler bu araştırma kapsamında 
hazırlanmıştır. Anket formalarının dağıtılma-
sında olasılıklı örnekleme yöntemlerinden kü-
melere göre örnekleme yöntemi kullanılmış-
tır. Her mahalleden tesadüfi olarak birer sokak 
seçilmiş ve anketi cevaplamayı kabul eden 18 
yaş üzeri katılımcılara uygulanmıştır. Anket 
formunun katılımcıların bizzat kendileri tara-
fından doldurmaları sağlanarak 480 adet kul-
lanılabilir anket elde edilmiştir. Örnek büyük-
lüğü 370’in üzerinde olduğundan, örneğin ana 
kütleyi temsil ettiği kanısına varılmıştır. Araş-
tırma sonuçları, bilgisayar destekli SPSS (Sta-
tististical Package For Social Sciences) 20.0 
paket programında analiz edilerek yorumlan-
mıştır. Her bir ölçeğe ilişkin güvenilirlik ana-
lizleri yapılmıştır. Tablo 1.’de bu analizlere 
yönelik sonuçlar yer almaktadır.

Tablo 1. Cronbach α Testi ile Elde Edilen Güvenilirlik Değerleri

Tüm Anket Cronbach α katsayısı Madde Sayısı (N)

Beklenti 0,82 27

Deneyimleme 0,87 27

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilir-
lik analizleri sonucu hesaplanan Cronbach’s 

Alpha değerleri 27 ifadeden oluşan beklenti 
ölçeği için 0,82; 27 ifadeden oluşan deneyim-
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leme ölçeği için 0,87 düzeyinde hesaplanmış-
tır. Ankette yer alan ifadeler için elde edilen 
Cronbach’s Alpha değerleri 0,70 olan kritik 
değerin üzerinde olduğu için kullanılan ölçek-
lerin yeterli güvenilirlik düzeyine sahip olduk-
ları kabul edilmekte ve ölçeğin tutarlı ve güve-
nilir bir ölçek olduğu varsayılmaktadır (Ural 
ve Kılıç, 2005: 258).

ARAŞTIRMANIN MODELİ ve HİPO-
TEZLERİ

Araştırmada tanımlayıcı araştırma modeli 
kullanılmıştır. Şekil 1.’de gösterilen araştırma 
modelinde kullanılan tanımlayıcı araştırma 
yaklaşımı; yavaş şehir uygulamaları (belediye 
hizmetleri/mükemmeliyet koşulları) ile yerle-
şimci özellikleri değişkenlerinin kent sakinle-
rinin deneyimlenen kentsel yaşam kalitesi ve 
beklenen kentsel yaşam kalitesinde meydana 

getirdiği farklılığı incelemek ve yavaş şehir 
uygulamalarının kentsel yaşam kalitesi algısı-
na katkısını tespit etmek amacıyla kullanılmış-
tır. Modelde, “Kentsel Yaşam Kalitesi Algısı”, 
“Beklenen Kentsel Yaşam Kalitesi” ile “Dene-
yimlenen Kentsel Yaşam Kalitesi” arasındaki 
farkı ifade etmektedir. Marans’ın (2012: 15)  
“Objektif Koşullar Ve Sübjektif Tepkiler İle 
Konut Memnuniyeti Arasındaki İlişki”yi gös-
teren modeli, araştırma amacına uygun olarak 
yorumlanarak son halini almıştır. Araştırma 
modeli doğrultusunda İzmir İli, Seferihisar 
İlçesi merkez mahallelerinde ikamet eden bi-
reylerin İlçe’nin yavaş şehir olmasından sonra 
kentsel yaşam kalitesinde meydana gelen de-
ğişimi objektif ve algısal kriterlere göre değer-
lendirme ve algılama düzeylerini açıklamaya 
yönelik olarak aşağıdaki hipotezler oluşturul-
muş ve test edilmiştir.
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H1:   Yavaş şehir uygulamaları, kentsel yaşam 
kalitesini arttırmıştır. 

H2: Kent sakinlerinin deneyimledikleri kent-
sel yaşam kalitesi ile bekledikleri kentsel ya-
şam kalitesi arasında farklılık vardır. 

H2.1: ‘Enerji Ve Çevre Politikaları’ göstergesi 
ile ilgili olarak kent sakinlerinin beklenti ve de-
neyimleme düzeyleri arasında farklılık vardır.

H2.2: ‘Altyapı Politikaları’ göstergesi ile ilgili 
olarak kent sakinlerinin beklenti ve deneyim-
leme düzeyleri arasında farklılık vardır.

H2.3: ‘Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları’ 
göstergesi ile ilgili olarak kent sakinlerinin 
beklenti ve deneyimleme düzeyleri arasında 
farklılık vardır.

H2.4: ‘Tarımsal, Turistik, Esnaf Ve Sanat-
kârlara Yönelik Politikalar’ göstergesi ile ilgili 
olarak kent sakinlerinin beklenti ve deneyim-
leme düzeyleri arasında farklılık vardır.

H2.5: ‘Konukseverlik, Farkındalık Ve Eğitim 
İçin Politikalar’ göstergesi ile ilgili olarak kent 
sakinlerinin beklenti ve deneyimleme düzey-
leri arasında farklılık vardır.
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H2.6: ‘Sosyal Uyum’ göstergesi ile ilgili ola-
rak kent sakinlerinin beklenti ve deneyimleme 
düzeyleri arasında farklılık vardır.

H2.7: ‘Ortaklıklar’ göstergesi ile ilgili olarak 
kent sakinlerinin beklenti ve deneyimleme dü-
zeyleri arasında farklılık vardır.

H3: Beklenen kentsel yaşam kalitesi, kent sa-
kinlerinin demografik özelliklerine göre fark-
lılık göstermektedir. 

H3.1 Beklenen kentsel yaşam kalitesi, kent 
sakinlerinin cinsiyetine göre farklılık göster-
mektedir.

H3.2:  Beklenen kentsel yaşam kalitesi, kent 
sakinlerinin gelirine göre farklılık göstermek-
tedir.

H3.3: Beklenen kentsel yaşam kalitesi, kent 
sakinlerinin yaşına göre farklılık göstermek-
tedir.

H3.4: Beklenen kentsel yaşam kalitesi, kent 
sakinlerinin eğitim durumuna göre farklılık 
göstermektedir.

H4: Deneyimlenen kentsel yaşam kalitesi, 
kent sakinlerinin demografik özelliklerine 
göre farklılık göstermektedir. 

H4.1: Deneyimlenen kentsel yaşam kalite-
si, kent sakinlerinin cinsiyetine göre farklılık 
göstermektedir.

H4.2:  Deneyimlenen kentsel yaşam kalitesi, 
kent sakinlerinin gelirine göre farklılık göster-
mektedir.

H4.3: Deneyimlenen kentsel yaşam kalitesi, 
kent sakinlerinin yaşına göre farklılık göster-
mektedir.

H4.4: Deneyimlenen kentsel yaşam kalitesi, 
kent sakinlerinin eğitim durumuna göre farklı-
lık göstermektedir.

BULGULAR

Araştırma örneklemini yukarıda da ifade edil-
diği gibi Seferihisar İlçesine bağlı 6 merkez 
mahallede ikamet eden kent sakinleri oluş-
turmaktadır. Aşağıda araştırmaya katılan kent 
sakinlerine yönelik tanımlayıcı bulgular yer 
almaktadır.
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Tablo 2. Katılımcılara Yönelik Tanımlayıcı İstatistiki Bulgular

F %

Yaş

Cinsiyet

Medeni Durum

Eğitim Durumu

Çalışma Şekli

Gelir Düzeyi

18-24  
25-31  
32-38  
39-45  
46-52  
53-59  
60 Yaş ve Üzeri
Erkek 
Kadın 
Bekâr 
Evli
İlköğretim
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Çalışan
Çalışmayan
2000 TL’den az
2000-3000 TL arası
3001-4000 TL arası
4001-5000 TL arası
5001 TL ve üzeri

64
85
75
74
71
52
59
278
202
134
346
186
154
84
56
175
305
183
147
77 
44
29
210

13,3
17,7
15,6
15,4
14,8
10,8
12,4
57,9
42,1
27,9
72,1
38,8
32,1
17,5
11,6
36,5
63,5
38,1
30,6
16,0
  9,3
  6,0
43,8

Araştırmaya katılanların %58’i erkeklerden 
oluşmakta; %18’i 25-31 yaş aralığında bu-
lunmaktadır. %72’si evli, %39’u ilköğretim 
mezunudur. %63’ü çalışmayanlardan oluşur-
ken, %38’inin geliri 2000 TL’den azdır. 

Tablo 3’de yavaş şehir olduktan sonra uygu-
lamaya konulan kriterlerin kent sakinlerinin 
deneyimledikleri kentsel yaşam kalitesine 
katkısının ortaya konması amacıyla yapılmış 
olan hipotez testlerinin sonuçları verilmiştir.
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Tablo 3. Yavaş Şehir Uygulamalarına İlişkin Göstergelerin Deneyimleme Düzeyine  
İlişkin Analizi

 

Kentsel Yaşam Kalitesi 
Göstergeleri( Şehir kriterleri 
boyutları)

Test Değeri=3 t df P

Ort. Std. 
Sap.

Std. 
Hata

Farklılıklar
95% Güven 
Aralığı

Düşük Yüksek

Enerji ve Çevre Politikaları 2,6576 ,88947 -,34236 -,4221 -,2626 -8,433 479 ,000**

Altyapı Politikaları 3,3076 ,96856 ,30764 ,2208 ,3945 6,959 479 ,000**

Kentsel Yaşam Kalitesi Poli-
tikaları

3,4006 ,63966 ,40060 ,3432 ,4580
13,721

479 ,000**

Tarımsal, Turistik, Esnaf ve 
Sanatkârlara Yönelik Politi-
kalar

3,3438 ,87236 ,34375 ,2655 ,4220 8,633 479 ,000**

Konukseverlik, Farkındalık Ve 
Eğitim İçin Politikalar

3,6285 ,84863 ,62847 ,5524 ,7046 16,225 479 ,000**

Sosyal Uyum 3,4806 ,66079 ,48056 ,4213 ,5398 15,933 479 ,000**

Ortaklıklar 3,2903 ,94625 ,29028 ,2054 ,3751 6,721 479 ,000**

 **p<0,01

H1:   Yavaş şehir uygulamaları, kentsel yaşam 
kalitesini arttırmıştır.

Tablo 3’de yer alan her bir gösterge, t değeri 3 
alınarak ayrı ayrı test edildiğinde (one-samp-
le test) katılımcıların kentsel yaşam kalitesini 
deneyimleme düzeyleri arasında p<0,01 dü-
zeyinde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 
Buna göre; katılımcıların yavaş şehir kriterle-
rinden “Enerji Ve Çevre Politikaları “ile ilgili 
kriterlerin kentsel yaşam kalitelerini arttırdığı-
na ilişkin deneyiminin olumsuz yönde olduğu 
söylenebilir. Ancak Tablo 4’de yer alan bek-
lenti ve deneyimleme karşılaştırmasına iliş-

kin analizde beklenen kentsel yaşam kalitesi 
düzeyi deneyimlenen kentsel yaşam kalitesi 
düzeyinin üzerinde gerçekleştiği görülmek-
tedir. Kişilerin sunulan hizmetten beklentile-
ri her zaman maksimum düzeydedir. Her ne 
kadar katılımcıların deneyimleme düzeyleri 
beklenti düzeylerinin altında kalsa da; dene-
yimleme ortalamaları t=3’ün üzerinde ger-
çekleştiğinden yavaş şehir uygulamalarının 
kentsel yaşam kalitesini arttırdığı söylenebilir. 
Araştırma sonuçlarına göre, H1 hipotezi kabul 
edilmiştir.
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Tablo 4. Deneyimlenen ve Beklenen Kentsel Yaşam Kalitesi Karşılaştırmalı Analizi

Test Değeri=3 t df P

Ort. Std. 
Sap.

Std. 
Hata

Farklılıklar
95% Güven Aralığı

Düşük Yüksek

Deneyimleme 3,3191 ,42456 ,31914 ,2811 ,3572 16,468 479 ,000**

Beklenti 4,2657 ,34524 ,34524 1,2347 1,2966 80,319 479 ,000**

   **p<0,01

Tablo 5’de kent sakinlerinin yaşadıkları kent-
ten bekledikleri kentsel yaşam kalitesi ve 
yavaş şehir olduktan sonra deneyimledikleri 

kentsel yaşam kalitesine ait karşılaştırma du-
rumunun ortaya konması amacıyla yapılmış 
olan hipotez testlerinin sonuçları yer almakta-
dır.

Tablo 5. Beklenen Ve Deneyimlenen Kentsel Yaşam Kalitesini Karşılaştırmaya İlişkin 
Analiz

Kentsel Yaşam Kalitesi 
Göstergeleri (Cittaslow 
kriterleri boyutları)

Eşli Karşılaştırma Farklılıkları t df P
(iki 
yönlü)

Ort. Std. Sap. Std. 
Hata

Farklılıklar
95% Güven Aralığı

Düşük Yüksek

Enerji Ve Çevre Politi-
kaları

-1,86181 1,07808 ,04921 -1,95849 -1,76512 -37,836 479 ,000**

Altyapı Politikaları -1,31250 1,08939 ,04972 -1,41020 -1,21480 -26,396 479 ,000**

Kentsel Yaşam Kalitesi 
Politikaları

-,75030 ,85282 ,03893 -,82678 -,67381 -19,275 479 ,000**

Tarımsal, Turistik, Esnaf 
Ve Sanatkârlara Yönelik 
Politikalar

-,80583 1,00386 ,04582 -,89587 -,71580 -17,587 479 ,000**

Konukseverlik, Farkın-
dalık Ve Eğitim İçin 
Politikalar

-,77014 1,01425 ,04629 -,86110 -,67917 -16,636 479 ,000**

Sosyal Uyum Politikaları -,90417 ,86751 ,03960 -,98197 -,82636 -22,835 479 ,000**

Ortaklıklar -,57639 1,30082 ,05937 -,69305 -,45972 -9,708 479 ,000**

   **p<0,01
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H2: Kent sakinlerinin deneyimledikleri kent-
sel yaşam kalitesi ile bekledikleri kentsel ya-
şam kalitesi arasında farklılık vardır. 

Araştırmaya katılan kent sakinlerinin bekle-
dikleri kentsel yaşam kalitesi ile deneyim-
ledikleri kentsel yaşam kalitesi arasındaki 
değişimin anlamlı bir farklılık gösterip gös-
termediğini belirlemek amacıyla t-testi (Pai-
red Sample t-test) yapılmıştır. Deneyimleme 
ve beklenti arasındaki karşılaştırmaya ilişkin 
sonuçlar dikkate alındığında, elde edilen so-
nuçların negatif olması, yavaş şehir belediye 
hizmetlerinin kent sakinlerinin beklentilerini 
beklenen düzeyde karşılayamadığını göster-
mektedir. Buna göre en yüksek fark “Enerji Ve 
Çevre Politikaları” göstergesinde, en az fark 
ise “Konukseverlik, Farkındalık Ve Eğitim 
İçin Politikalar” göstergesinde gözlenmiştir. 
Seferihisar İlçesi’nde belediyenin yerine ge-
tirdiği yavaş şehir uygulamalarına katılımcıla-
rın verdiği cevapların beklenti ile deneyimle-
me arasındaki istatistiksel farka bakıldığında 

mevcut çevresel koşulların kent sakinlerinin 
beklentilerini karşılamadığı görülmektedir. 
Bu durumun uygulama sonuçlarının uzun 
vadede gözlemlenebilir nitelikte olmasından 
kaynaklandığı söylenebilir. Test sonuçları dik-
kate alındığında H2 temel hipotezi ile alt hi-
potezleri olan H2.1, H2.2, H2.3, H2.4, H2.5, 
H2.6 ve H2.7 hipotezlerinin kabul edildiği gö-
rülmektedir. 

Araştırmaya katılan bireylerin demografik 
özellikle ri (cinsiyet, gelir durumu, yaş ve eği-
tim durumu) ile beklenen ve deneyimlenen 
kentsel yaşam kalitesi göstergeleri arasında 
istatistikî açıdan fark olup olmadığını tespit 
etmek amacıyla t testi ve Anova testi yapılmış 
ve analizlere ilişkin sonuçlar aşağıda göste-
rilmiştir. Ortalamalardaki farklılığın nereden 
kaynaklandığı ve hangi gruplar arasında oldu-
ğu Post Hoc testi ile analiz edilmiştir. Varyans 
homojenliği sağlandığından Post Hoc “Schef-
fe” yöntemi kullanılmıştır.
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Tablo 6. Beklenen ve Deneyimlenen Kentsel Yaşam Kalitesi Göstergelerine İlişkin Boyut-
ların Cinsiyete Göre Dağılımının Analizi

Göstergeler Grup N  Ort. 
(Bek.)

t 
(Bek.)

P 
(Bek.)

Ort. 
(Den.)

t 
(Den.)

P 
(Den.)

Enerji Ve Çevre Poli-
tikaları

Kadın  202 4,51 0,381 ,070*** 2,57 -1,789 ,074***

Erkek 278 2,72 2,72

Altyapı Politikaları Kadın  202 4,65 1,122 ,263 3,15 -3,011 ,003* 

Erkek 278 4,59 3,42

Kentsel Yaşam Kalite-
si Politikaları

Kadın  202 4,16 ,273 ,085*** 3,40 -,050 ,960

Erkek 278 4,15 3,40

Tarımsal, Turistik, 
Esnaf Ve Sanatkârlara 
Yönelik Politikalar

Kadın  202 4,14 -,524 ,060*** 3,36 ,271 ,786

Erkek 278 4,16 3,33

Konukseverlik, Far-
kındalık Ve Eğitim 
İçin Politikalar

Kadın  202 4,39 -,375 ,713 3,62 -,249 ,804

Erkek 278 4,41 3,64

Sosyal Uyum Kadın  202 4,41 ,763 ,446 3,42 -1,645 ,101

Erkek 278 4,37 3,52

Ortaklıklar Kadın  202 3,76 -,2168 ,061*** 4,04 20,959 ,000** 

Erkek 278 3,94 2,74

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

H3.1: Beklenen kentsel yaşam kalitesi, kent 
sakinlerinin cinsiyetine göre farklılık göster-
mektedir.

H4.1: Deneyimlenen kentsel yaşam kalite-
si, kent sakinlerinin cinsiyetine göre farklılık 
göstermektedir.

Tablo 6.’da görüldüğü üzere araştırmaya katı-
lan bireylerin kentsel yaşam kalitesi gösterge-
lerinin beklenti boyutuna yönelik olarak Ener-
ji Ve Çevre Politikaları (p<0,001), Kentsel Ya-

şam Kalitesi Politikaları (p<0,001),Tarımsal, 
Turistik, Esnaf Ve Sanatkârlara Yönelik Po-
litikalar (p<0,001) ve Ortaklıklar (p<0,001) 
göstergesine ilişkin değerlendirme ortalama-
ları ile deneyimleme boyutuna yönelik ola-
rak Enerji Ve Çevre Politikaları (p<0,001), 
Altyapı Politikaları (p<0,05) ve Ortaklıklar 
(p<0,01) göstergelerine ilişkin değerlendirme 
ortalamaları, cinsiyete göre anlamlı farklılık 
gösterdiği görülmektedir. Göstergelerin içer-
diği ifadeler çerçevesinde kadınlar, yerel ve 
geleneksel kültürel değerlerin sahiplenildi-
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ği, doğal ve yerel yiyeceklerin korunduğu ve 
yönetimsel kararlara katılımın önemli olduğu 
bir kentte yaşamayı erkeklere oranla daha faz-
la önemli bulmaktadır. Yavaş şehir olduktan 
sonra uygulamaya geçirilen kriterlerin kentsel 
yaşam kalitesi beklentilerini karşılamasa bile 

kentsel yaşam kalitelerine katkı sağladığı an-
cak “Enerji Ve Çevre Politikaları” açısından 
uygulamaların hem kadınlar hem de erkekler 
için beklentilerin çok altında kaldığı söylene-
bilir. Araştırma sonuçlarına göre H3.1 hipotezi 
kabul edilirken; H4.1 hipotezi reddedilmiştir.

Tablo 7. Beklenen ve Deneyimlenen Kentsel Yaşam Kalitesi Göstergelerine İlişkin Boyut-
ların Gelir Durumuna Göre Dağılımının Analizi

Göstergeler Grup N  Ort. 
(Bek.)

F 
(Bek.)

P 
(Bek.)

Ort. 
(Den.)

F 
(Den.)

P 
(Den.)

Enerji Ve 
Çevre Politi-
kaları

2000 TL’den az 183 4,55 2,59 ,036* 4,55 4,95 ,001**

2000-3000 TL 147 4,54 4,54

3001-4000 TL 77 4,56 4,56

4001-5000 TL 44 4,47 4,47

5001 TL ve üzeri 29 4,19 4,20

Altyapı 
Politikaları

2000 TL’den az 183 4,52 1,508 ,199 4,58 212,275 ,000**

2000-3000 TL 147 4,58 4,68

3001-4000 TL 77 4,68 4,69

4001-5000 TL 44 4,69 4,53

5001 TL ve üzeri 29 4,53 4,56

Kentsel Ya-
şam Kalitesi 
Politikaları

2000 TL’den az 183 4,12 1,548 ,187 4,12 ,155 ,961

2000-3000 TL 147 4,22 4,23

3001-4000 TL 77 4,19 4,19

4001-5000 TL 44 4,07 4,07

5001 TL ve üzeri 29 4,00 4,00

Tarımsal, 
Turistik, 
Esnaf Ve 
Sanatkârlara 
Yönelik 
Politikalar

2000 TL’den az 183 4,15 1,175 ,321 4,15 1,003 ,405

2000-3000 TL 147 4,19 4,19

3001-4000 TL 77 4,16 4,16

4001-5000 TL 44 4,06 4,06

5001 TL ve üzeri 29 4,02 4,02
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Konukse-
verlik, Far-
kındalık Ve 
Eğitim İçin 
Politikalar

2000 TL’den az 183 4,38 4,071 ,003* 4,40 17,271 ,000**

2000-3000 TL 147 4,39 4,44

3001-4000 TL 77 4,44 4,53

4001-5000 TL 44 4,53 4,19

5001 TL ve üzeri 29 4,19 4,18

Sosyal 
Uyum

2000 TL’den az 183 4,35 2,963 ,019* 4,35 3,309 ,011*

2000-3000 TL 147 4,47 4,47

3001-4000 TL 77 4,47 4,47

4001-5000 TL 44 4,20 4,20

5001 TL ve üzeri 29 4,26 4,26

Ortaklıklar 2000 TL’den az 183 3,88 3,049 ,017* 3,88 3,098 ,016*

2000-3000 TL 147 4,02 4,02

3001-4000 TL 77 3,80 3,80

4001-5000 TL 44 3,51 3,51

5001 TL ve üzeri 29 3,68 3,68

*p<0,05, **p<0,01

H3.2: Beklenen kentsel yaşam kalitesi, kent 
sakinlerinin gelirine göre farklılık göstermek-
tedir.

H4.2: Deneyimlenen kentsel yaşam kalitesi, 
kent sakinlerinin gelirine göre farklılık göster-
mektedir

Katılımcıların beklenen ve deneyimlenen 
kentsel yaşam kalitesinin gelir durumuna göre 
anlamlı farklılık gösterip göstermediği belir-
lemek için yapılan tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) sonuçları Tablo 7.’ de verilmiştir. 
Araştırma katılan bireylerin beklenen kentsel 
yaşam kalitesinin gelir aralıkları açısından 
Enerji Ve Çevre Politikaları  (p<0.05), Ko-

nukseverlik, Farkındalık Ve Eğitim İçin Po-
litikalar  (p<0.05),  Sosyal Uyum  (p<0.05),  
ve Ortaklıklar  (p<0.05) göstergelerine ilişkin 
değerlendirme ortalamalarında anlamlı fark-
lılık tespit edilmiştir. Gelir durumu arttıkça 
bireylerin yaşadıkları kentten bekledikleri 
kentsel yaşam kalitesi artmaktadır. Katılım-
cıların deneyimlenen kentsel yaşam kalitesi 
değerlendirme ortalamaları açısından “Ener-
ji Ve Çevre Politikaları” (p <0.01), “Altyapı 
Politikaları” (p<0.01), “Konukseverlik, Far-
kındalık Ve Eğitim İçin Politikalar” (p <0.01), 
“Sosyal Uyum” (p <0.05) ve “Ortaklıklar” (p 
<0.05) göstergeleri ile gelir durumu arasında 
istatistiki olarak anlamlı düzeyde farklılık tes-
pit edilmiştir. Buna göre gelir düzeyi arttıkça 
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deneyimlenen kentsel yaşam kalitesini olumlu 
değerlendirme düzeyi azalmaktadır. Test so-

nuçlarına göre H3.2 ve H4.2 hipotezleri kabul 
edilmiştir.

Tablo 8. Beklenen ve Deneyimlenen Kentsel Yaşam Kalitesi Göstergelerine İlişkin Gös-
tergelerin Yaşa Göre Dağılımının Analizi

Göstergeler Grup N  Ort. 
(Bek.)

F 
(Bek.)

P 
(Bek.)

Ort. 
(Den.)

F 
(Den.)

P 
(Den.)

Enerji Ve Çevre 
Politikaları

18-24 64 4,58  
 
 
,604

 
 
 
,613

2,90 1,096 ,364

25-31 85 4,49 2,66

32-38 75 4,55 2,61

39-45 74 4,52 2,62

46-52 71 4,56 2,54

53-59 52 4,37 2,61

60 yaş ve üstü 59 4,54 2,68

Altyapı Politikaları 18-24 64 4,62 3,027 ,069*** 3,61 3,299 ,003*

25-31 85 4,56 3,46

32-38 75 4,61 3,10

39-45 74 4,67 3,10

46-52 71 4,63 3,19

53-59 52 4,58 3,53

60 yaş ve üstü 59 4,69 3,23

Kentsel Yaşam Kali-
tesi Politikaları

18-24 64 4,14 1,225 ,300 3,54 1,228 ,290

25-31 85 4,12 3,47

32-38 75 4,09 3,42

39-45 74 4,11 3,36

46-52 71 4,18 3,35

53-59 52 4,09 3,27

60 yaş ve üstü 59 4,35 3,35
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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 

Tarımsal, Turis-
tik, Esnaf Ve 
Sanatkârlara Yöne-
lik Politikalar

18-24 64 4,12 1,857 ,096*** 3,38 ,431 ,858

25-31 85 4,06 3,29

32-38 75 4,10 3,29

39-45 74 4,22 3,31

46-52 71 4,21 3,32

53-59 52 4,23 3,36

60 yaş ve üstü 59 4,15 3,49

Konukseverlik, Far-
kındalık Ve Eğitim 
İçin Politikalar

18-24 64 4,36 2,142 ,094*** 3,91 2,613 ,057***

25-31 85 4,34 3,71

32-38 75 4,38 3,47

39-45 74 4,31 3,45

46-52 71 4,43 3,58

53-59 52 4,38 3,76

60 yaş ve üstü 59 4,62 3,59

Sosyal Uyum 18-24 64 4,34 4,855 ,072*** 3,47 ,881 ,509

25-31 85 4,31 3,47

32-38 75 4,41 3,42

39-45 74 4,39 3,49

46-52 71 4,25 3,44

53-59 52 4,43 3,44

60 yaş ve üstü 59 4,61 3,65

Ortaklıklar 18-24 64 3,79 ,768 ,512 3,45 2,996 ,067***

25-31 85 3,74 3,43

32-38 75 3,86 3,38

39-45 74 3,81 3,40

46-52 71 3,93 3,22

53-59 52 3,93 3,07

60 yaş ve üstü 59 4,06 2,93

*p<0,05, ***p<0,001
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H3.3: Beklenen kentsel yaşam kalitesi, kent 
sakinlerinin yaşına göre farklılık göstermek-
tedir.

H4.3: Deneyimlenen kentsel yaşam kalitesi, 
kent sakinlerinin yaşına göre farklılık göster-
mektedir.

Kent sakinlerinin yaş değişkenine göre bek-
lenen ve deneyimlenen kentsel yaşam kalitesi 
algılarında anlamlı bir farklılık olup olmadı-
ğını belirlemek için yapılan tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 8.’de ve-
rilmiştir. Test sonucunda araştırmaya katılan 
bireylerin yaş değişkeni ile beklenti değerlen-
dirme ortalamalarına göre; Altyapı Politikala-
rı (p<0.001), Konukseverlik, Farkındalık Ve 
Eğitim İçin Politikalar (p<0.001), Tarımsal, 
Turistik, Esnaf Ve Sanatkârlara Yönelik Poli-

tikalar (p<0.001) ve Sosyal Uyum (p<0.001) 
göstergeleri arasında istatistiki olarak anlamlı 
farklılık bulunmuştur. Deneyimleme sonuç-
larına göre; Altyapı Politikaları göstergesi ile 
yaş değişkeni arasında p<0.05, Konuksever-
lik, Farkındalık Ve Eğitim İçin Politikalar’ı 
ve Ortaklıklar göstergeleri ile yaş değişkeni 
arasında p<0.001 düzeyinde istatistiki olarak 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Test sonu-
cunda yaş değişkenine göre 18-24 yaş grubun-
daki katılımcıların kentsel yaşam kalitesi bek-
lentilerinin daha yüksek olduğu; yine 18-24 
yaş grubundaki katılımcıların kentsel yaşam 
kalitesi algılarının daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre H3.3 
hipotezi kabul edilmiş;  H4.3 hipotezi redde-
dilmiştir.
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Tablo 9. Beklenen ve Deneyimlenen Kentsel Yaşam Kalitesi Göstergelerine İlişkin  
Boyutların Eğitim Durumuna Göre Dağılımının Analizi

Göstergeler Grup N  Ort. 
(Bek.)

F 
(Bek.)

P 
(Bek.)

Ort. 
(Den.)

F 
(Den.)

P 
(Den.)

Enerji Ve Çevre 
Politikaları

İlköğretim 186 4,55 ,604 ,613 3,04 78,190 ,000**

Lise 154 4,54 2,91

Üniversite 84 4,56 1,88

Lisans Üstü 56 4,47 1,84

Altyapı Politika-
ları

İlköğretim 186 4,19 3,027 ,029* 3,60 27,466 ,000**

Lise 154 4,52 3,47

Üniversite 84 4,58 2,82

Lisans Üstü 56 4,68 2,62

Kentsel Yaşam 
Kalitesi Politika-
ları

İlköğretim 186 4,69 1,225 ,300 3,38 ,096 ,962

Lise 154 4,53 3,40

Üniversite 84 4,12 3,41

Lisans Üstü 56 4,22 3,43

Tarımsal, Turis-
tik, Esnaf Ve 
Sanatkârlara Yö-
nelik Politikalar

İlköğretim 186 4,19  
 
1,857

 
 
,136

3,38  
 
,203

 
 
,894

Lise 154 4,07 3,33

Üniversite 84 4,00 3,30

Lisans Üstü 56 4,15 3,31

Konukseverlik, 
Farkındalık Ve 
Eğitim İçin Poli-
tikalar

İlköğretim 186 4,19 2,142 ,094*** 4,03 161,951 ,000**

Lise 154 4,16 3,99

Üniversite 84 4,06 2,77

Lisans Üstü 56 4,02 2,58

Sosyal Uyum İlköğretim 186 4,38 4,855 ,002* 3,39 4,106 ,007*

Lise 154 4,39 3,45

Üniversite 84 4,44 3,62

Lisans Üstü 56 4,53 3,67

Ortaklıklar İlköğretim 186 4,19 ,768 ,512 3,19 1,837 ,140

Lise 154 4,35 3,27

Üniversite 84 4,47 3,47

Lisans Üstü 56 4,47 3,39

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001
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H3.4: Beklenen kentsel yaşam kalitesi, kent 
sakinlerinin eğitim durumuna göre farklılık 
göstermektedir.

H4.4: Deneyimlenen kentsel yaşam kalitesi, 
kent sakinlerinin eğitim durumuna göre fark-
lılık göstermektedir.

Katılımcıların beklenen ve deneyimlenen 
kentsel yaşam kalitesinin eğitim durumuna 
göre anlamlı farklılık gösterip göstermedi-
ği belirlemek için yapılan tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 9.’da veril-
miştir. Test sonucunda eğitim durumu değiş-
kenine göre beklenti göstergelerinden Altyapı 
Politikaları, Konukseverlik, Farkındalık Ve 
Eğitim İçin Politikalar ve Sosyal Uyum gös-
tergeleri ile eğitim durumu değişkeni arasında 
anlamlı bir farlılık tespit edilmiştir. Deneyim-
lenen kentsel yaşam kalitesi göstergelerinden 
Enerji Ve Çevre Politikaları, Altyapı Politi-
kaları, Konukseverlik, Farkındalık Ve Eğitim 
İçin Politikalar ve Sosyal Uyum ile gelir du-
rumu değişkeni arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur. Test sonuçlarına göre; ilköğ-
retim mezunu katılımcıların kentsel yaşam 
kalitesi beklentileri üniversite ve lisansüstü 
mezunu katılımcılara göre daha düşüktür. 
Üniversite ve lisansüstü mezunu katılımcıla-
rın yavaş şehir uygulamaları sonrası kentsel 
yaşam kalitesinde meydana gelen değişimi 
algılama düzeyleri ilköğretim mezunlarına 
göre daha düşüktür. Katılımcıların göster-
gelere ilişkin değerlendirme ortalamalarına 

göre bireylerin eğitim durumu yükseldikçe 
kentsel yaşam kalitesi beklentisi yükselirken, 
yavaş şehir uygulamaları sonucu deneyimle-
nen kentsel yaşam kalitesi algısı düşmekte-
dir. Araştırma sonuçlarına göre H3.4 hipotezi 
reddedilirken H4.4 hipotezi kabul edilmiştir.

SONUÇ

Belediyeler tarafından uygulamaya geçiri-
len yavaş şehir kriterlerinin kent sakinlerinin 
kentsel yaşam kalitesi beklenti ve deneyim-
leme düzeyinde meydana getirdiği farklılığı 
ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu 
araştırmada elde edilen bulgular yorumlan-
mış ve yavaş şehir mükemmeliyet koşulla-
rının ana başlıklarına göre belirlenen 7 grup 
göstergenin beklenti ve deneyimleme soruları 
değerlendirmelerine göre aşağıdaki sonuçlar 
elde edilmiştir.

Araştırmada test edilmiş olan H1, H2, H3 ve 
H4 hipotezlerinin anlamlı çıkması araştırma 
modelinde yer alan kentsel yaşam kalitesi 
göstergelerinin yavaş şehir uygulamalarına 
göre anlamlı bir farklılık gösterdiğini ve bu 
farklılığın deneyimlenen ve beklenen kentsel 
yaşam kalitesini etkilediğini doğrulamakta-
dır. Diğer taraftan yerleşimci özellikleri ve 
yavaş şehir uygulamalarının araştırma mo-
delinde yer alan beklenen ve deneyimlenen 
hizmeti etkilediğini desteklemektedir.

Deneyimlenen kentsel yaşam kalitesi gös-
tergelerini “t” değeri 3 alınarak ayrı ayrı test 
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edildiğinde katılımcıların kentsel yaşam ka-
litesini deneyimleme düzeyinde anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur. En yüksek fark “Enerji 
Ve Çevre Politikaları” göstergesinde, en az 
fark ise “Konukseverlik, Farkındalık Ve Eği-
tim İçin Politikalar” göstergesinde gözlen-
miştir. “Enerji ve Çevre Politikaları” ilişkin 
değerlendirmenin ortalamanın altında kalma-
sı bu gösterge altında yer alan uygulamaların 
yeteri düzeyde olmadığını göstermektedir. 
Genel itibariyle deneyimlenen kentsel ya-
şam kalitesinin ortalamanın üzerinde çıkması 
yavaş şehir uygulamalarının kentsel yaşam 
kalitesini arttırdığının göstermektedir. Buna 
göre; katılımcıların yavaş şehir kriterlerinden 
yalnızca “Enerji Ve Çevre Politikaları “ile il-
gili kriterlerin kentsel yaşam kalitelerini art-
tırdığına ilişkin deneyimi olumsuz yöndedir.

Seferihisar İlçesi’nde belediyenin yerine ge-
tirdiği yavaş şehir uygulamalarına katılım-
cıların verdiği cevapların beklenti ile dene-
yimleme arasındaki karşılaştırmaya ilişkin 
istatistiksel farka bakıldığında elde edilen so-
nuçların negatif olması mevcut çevresel ko-
şulların kent sakinlerinin beklentilerini kar-
şılamadığını göstermektedir. Sonuçlara göre 
deneyimlenen ve beklenen  “Enerji Ve Çevre 
Politikaları” arasındaki fark-1,86181, “Alt-
yapı Politikaları” arasındaki fark, -1,31250, 
“Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları” arasın-
daki fark -,75030, “Tarımsal, Turistik, Esnaf 
Ve Sanatkârlara Yönelik Politikalar” arasın-
daki fark -,80583, “Konukseverlik, Farkında-

lık Ve Eğitim İçin Politikalar” arasındaki fark 
-,77014, “Sosyal Uyum Politikaları” arasın-
daki fark  -,90417, “Ortaklıklar” arasındaki 
fark,-,57639’dur.

Araştırmaya katılan bireylerin yavaş şehir 
kriterleri kapsamında uygulamaya konulan 
kriterlere yönelik değerlendirmeleri ince-
lendiğinde “Enerji Ve Çevre Politikaları” 
göstergesine ilişkin kent sakinlerinin dene-
yimleri; cinsiyet, gelir ve eğitim durumu 
değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık göstermektedir. Kent sakinlerinin 
beklentileri ise; cinsiyet ve gelir durumu 
değişkenlerine göre istatistiksel olarak an-
lamlı bir farklılık göstermektedir. 

Araştırmaya katılan kent sakinlerinin “Alt-
yapı Politikaları” göstergesine ilişkin değer-
lendirmelerinde deneyimleri cinsiyet, gelir, 
yaş ve eğitim durumu değişkenlerine göre 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık göster-
mektedir. Kent sakinlerinin beklentileri ise 
yaş ve eğitim durumu değişkenine göre is-
tatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göster-
mektedir.

Kent sakinlerinin “Kentsel Yaşam Kalitesi 
Politikaları” göstergesine ilişkin deneyim-
leri ve beklentileri hiçbir sosyo-demografik 
değişkene göre istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık göstermemektedir. 

Araştırmaya katılan bireylerin yavaş şehir 
kriterleri kapsamında uygulamaya konulan 
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kriterlere yönelik  değerlendirmeleri ince-
lendiğinde “Tarımsal, Turistik, Esnaf Ve 
Sanatkârlara Yönelik Politikalar”ı herhan-
gi bir değişkene bağlı olarak farklılık göster-
mezken; beklentileri ise yalnızca yaş değiş-
kenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık göstermektedir. 

Araştırmaya katılan kent sakinlerinin yavaş 
şehir kriterleri kapsamında uygulamaya ko-
nulan kriterlere yönelik değerlendirmeleri-
ne göre;  “Konukseverlik, Farkındalık Ve 
Eğitim İçin Politikalar”ı göstergesine iliş-
kin deneyim ve beklentilerinde gelir, yaş, 
eğitim durumuna göre istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 

Katılımcıların “Sosyal Uyum Politikaları” 
göstergesine ilişkin deneyimleri gelir ve 
eğitim durumuna göre; beklentileri ise yaş, 
eğitim ve gelir durumu değişkenine göre is-
tatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göster-
mektedir.  

Araştırma katılan kent sakinlerinin yavaş 
şehir kriterleri kapsamında uygulamaya ko-
nulan kriterlere yönelik değerlendirmeleri-
ne göre “Ortaklıklar” göstergesine ilişkin 
kent sakinlerinin deneyimleri, cinsiyet, yaş 
ve gelir durumuna göre istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık gösterirken; beklentileri 
sadece cinsiyet ve gelir durumu değişkenle-
rine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark-
lılık göstermektedir.

Yavaş şehir kriterlerine bakıldığında; sonuç-
larının uzun vadede alınacak uygulamaları 
içerdiği görülmektedir. Dolayısıyla, Seferihi-
sar Belediyesi’nin kentin yedi senelik üyeli-
ği içerisinde gerçekleştirdiği projelerin kent 
sakinlerinin beklentilerini karşılamaması do-
ğal bir sonuç olarak görülebilir. Yavaş şehir 
mükemmeliyet koşullarının ana başlıklarına 
göre belirlenen 7 grup göstergenin kent sa-
kinlerinin beklenti ve deneyimleme kriterle-
rine ait analizler sonucunda tüm kriterleri için 
sakinlerin beklentileri ve deneyimleri arasın-
da anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Elde edi-
len sonuçlar, sakinlerin kentsel yaşam kalitesi 
beklentilerinin yüksek olmasına karşın yavaş 
şehir olduktan sonra belediye tarafından uy-
gulanan yavaş şehir kriterleri sonucunda de-
neyimlenen kentsel yaşam kalitesi algılarının 
aynı paralellikte olmadığını göstermektedir. 

Modern pazarlama anlayışına göre belediye-
ler, yerleşimcilerin istek ve ihtiyaçlarını kar-
şılayabildikleri ölçüde başarılı sayılır; amaç 
ve fonksiyonlarını yerine getirmiş olurlar. 
Yavaş şehir kriterleri, belediyelere bu imkânı 
vermektedir. Yerel yönetimlerin yerel bir ba-
kış açısı oluşturması açısından yaşam kali-
tesini ölçmek önemlidir. Diğer taraftan, ağa 
dâhil olmanın belediyelere kazandırdığı “ya-
vaş imajı”, bu imajın gerek hizmet pazarla-
ması gerekse de turizm pazarlama stratejile-
rine sağlayacağı katkı; kentlerin bu katkı ile 
elde ettikleri kazanımların diğer aday kentle-
re kılavuzluk etmesi ve her kentin bir “yavaş 
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şehir”i olması ilkesiyle diğer tüm belediye-
lere öncülük etmesi açısından da önemlidir. 
Deneyimlenen kentsel yaşam kalitesi algısı-
nın attırılması ancak belediye hizmetlerinin 
pazarlama anlayışına göre yerine getirilmesi 
ile mümkün olacağı söylenebilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Meaning and Significance: The fundamental philosophy of cittaslow’s, which is also known 
as the local development model and of which criteria are applied by municipal management, 
is to increase the quality of urban life. The study is of importance, since it determines how the 
cittaslow movements make difference on the sense of life quality of the target group and, incre-
ase and protect the life quality of city-dwellers and to determine to develop the cittaslow’s cri-
terias with regard to  the components in the direction of providing contribution.  Purpose: The 
primary aim of the research is to reveal the difference of the cittaslow criterias which are put 
into practice by municipality on the level of city-dwellers’ quality of urban life expectation and 
experience. In accordance with this purpose, the difference created with the sense of quality 
of urban life which is applied vıa testing by municipality after being cittaslow has become the 
main aim of the research. Scope: Research has involved 21.254 people over the age of 18 who 
dwell in six central neighbourhood in the border of Seferihisar. In this research scope, to measu-
re the contribution of the newly application, that is cittaslow, to the quality of urban life, the sur-
vey was applied to 480 people who dwell in six central neighbourhood of Seferihisar, in which 
the criterias are intensely applied. Limitations: Taking into consideration the time and cost, 
the research was limited only with the first cittaslow example,Seferihisar, which is connected 
to city of  İzmir. Method: With the purpose of determining the opinions of the participants, a 
likert scale 5 was applied. The cluster sampling technique was used. Descriptive research model 
was used in the research. Hypoteses were formed and tested for explaining the city-dwellers 
level of assessment and perception of quality of urban life according to the criteria of cittaslow. 
The research results were analyzed and commented with the help of computer supported pac-
kage program SPSS 20.0. To determine whether there is a significant difference on the level of 
city-dwellers’ who took part in the research, quality of life, after their district Seferihisar beca-
me a cittaslow independent samples test, paired sample t-test, one sample t-test and one-way 
analysis of variance were done. Findings: 58% participants of the sample consists of men and 
18% of them are between the age of 25 and 31. 72% are married, and 39% of them graduated 
from primary school. While 63% of the sample are non-employed, the income of 38% is under 
TL 2000. The hypotheses of H1, H2, H3, H4 tested in the research which are meaningful verifi-
ed that the quality of urban life indicators show a significant difference comparing with the cit-
taslow applications. The finding supported that the characteristic of city-dwellers and cittaslow 
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applications affect the expected and experienced the quality of urban life which takes part in the 
research model. On the other hand, when assessed generally, in terms of services provided by 
municipalities, the big differences can be seen on the indicators of “Energy and Environment 
Policy”, and “associations”. However, the least difference in tremens of awareness can be seen 
on the indicator of “Policies for Hospitality”, “Awareness and Education”. Conclusion:  The 
condition of excellence, which determines the quality of urban life must be handled as a who-
le. Municipalities have to develop their weak services, provide quality services protect their 
strong field, by this way they can increase the overall the quality of urban life. It is important 
for the municipalities to make necessary introduction and explanatory information to make the 
results of excellence conditions more observable in long term. On the other hand, according to 
the sense of modern marketing, the municipalities can be seen successful if they can meet the 
needs and desire of the dwellers. The criteria of cittaslow give this chance to the municipalities. 
It is possible to say that the municipalities should take their decisions according to marketing 
approach to minimize the difference between the expected and experienced the quality of urban 
life which are obtained from the research result. 

Ek Tablo 1. Mükemmeliyet Koşulları

Enerji Ve Çevre Politikaları
•	 Hava temizliğinin yasa tarafından belirtilen 

parametrelerde olduğunun belgelenmesi
•	 Su temizliğinin yasa tarafından belirtilen 

parametrelerde olduğunun belgelenmesi 
•	 Halkın içme suyu tüketimi
•	 Kentsel katı atıkların toplanması
•	 Endüstriyel ve evsel kompostlamanın 

desteklenmesi
•	 Kanalizasyon atıklarının arıtılması
•	 Binalarda ve kamusal kullanım alanlarında 

enerji tasarrufu
•	 Yenilenebilir kaynaklardan kamusal enerji 

üretimi
•	 Görsel kirliliğin, trafik gürültüsünün 

azaltılması
•	 Kamusal ışık kirliliğinin azaltılması 
•	 Hane başına düşen elektrik enerjisi tüketimi
•	 Biyoçeşitliliğin muhafazası

Altyapı Politikaları
•	 Kamu binalarına bağlı olan etkili bisiklet 

yolları
•	 Oluşturulan kentsel bisiklet yolları 

uzunluğunun araç yollarının toplam 
uzunluğuna oranı 

•	 Metro ve otobüs durakları gibi aktarma 
noktalarında bisiklet parkı yerleri

•	 Şahsi araba kullanıma alternatif olarak 
ekomobilitenin planlanması

•	 Mimari engellerin kaldırılması
•	 Aile hayatı ve hamile kadınlar için 

girişimler
•	 Sağlık hizmetlerine onaylanmış erişim
•	 Kent merkezlerinde ticari ürünlerin 

“sürdürülebilir” dağıtımı

•	 Başka şehirlere günlük olarak çalışmaya 
giden sakinlerin yüzdesi
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Ortaklıklar
•	 Yavaş Şehir kampanyaları ve aktiviteleri için 

destek
•	 Doğal ve geleneksel yiyecekleri tanıtarak 

diğer organizasyonlarla işbirliği (Slowfood 
gibi)

•	 Eşleştirme projelerini desteklemek ve 
gelişmekte olan ülkelerin gelişimi için, yavaş 
şehir felsefesinin yayılımını sağlayacak 
şekilde işbirliği yapmak

Sosyal Uyum
•	 Azınlıklara yönelik ayrımcılığa karşı 

çalışmalar
•	 Farklı etnik kökene sahip insanların aynı 

mahallede yaşaması
•	  Engelli insanların entegrasyonu 
•	  Çocuk bakımının teşviki
•	  Gençliğin istihdam durumu 
•	 Yoksulluk
•	 Toplumsal ortaklıklar/sivil toplum 

kuruluşların mevcudiyeti
•	 Çok kültürlü katılım
•	  Politik katılım 
•	  Kamu konutları 
•	 Gençlik aktivite alanlarının ve gençlik 

merkezinin varlığı

Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları
•	 Kentsel esnekliğin planlaması
•	 Kente ait değerlerin iyileştirilmesi ve kent 

merkezlerin değerinin arttırılması (sokak 
mobilyaları, turizm levhaları, antenler, 
kentsel peyzaj ve koruması)

•	 Verimli bitki ve/veya meyve ağaçlarıyla 
sosyal yeşil alanların iyileştirilmesi/
oluşturulması

•	 Kentsel yaşanabilirliğin arttırılması (kreş, 
çalışma saatleri vb.)

•	 Kullanılmayan alanların değerlendirilmesi ve 
yeniden kullanımı 

•	 Vatandaşlar ve turistler için interaktif 
hizmetlerin gelişiminde bilgi ve iletişim 
teknolojinin kullanımı

•	 Sürdürülebilir mimari için yardım masası 
(biyolojik mimari)

•	 Kablolu ağa sahip kent (fiber optik, kablosuz 
sistemler)

•	  Kirletici maddelerin denetlenmesi ve 
azaltılması (gürültü, elektrik sistemleri vb.)

•	 Tele-çalışmanın geliştirilmesi ( Bilgisayar 
bağlantısıyla evden çalışma)

•	 Sürdürülebilir kişisel kent planlamasının 
teşviki (Pasif ev, inşaat vb.)

Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları
•	 Sosyal altyapının teşvik edilmesi (ücretsiz 

bisiklet projesi vb.)
•	 Sürdürülebilir kamusal kent planlamasının 

teşviki (Pasif ev, inşaat vb.)
•	 Kent çevresinde verimli bitki ve/veya 

meyve ağaçları kullanılarak sosyal yeşil 
alanların iyileştirilmesi/oluşturulması

•	 Yerel ürünlerin ticareti için alanların 
oluşturulması

•	 Atölyeleri koruma/ değerini arttırma- doğal 
alışveriş merkezlerinin  oluşturulması

•	 Yeşil kent alanlarında kullanılan 
çimentonun miktarı (metreküp olarak)



56

UHPAD 
www.uhpadergisi.com

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi 
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos – Yaz Dönemi Sayı: 8 Yıl:2016

International Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches
May / June / July / August - Summer Number: 8 Year: 2016

JEL CODE: M11-M19-M21-M30-M31-M39  ID:77 K:99
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 
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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 
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Konukseverlik, Farkındalık Ve Eğitim İçin 
Politikalar

•	 İyi bir karşılama (sorumluların eğitimi, 
yönlendirme levhaları, ziyaretçilere uygun 
altyapı olanakları ve tanıtım ofisleri gibi bu 
alanda çalışan noktaların mesai saatlerinin 
düzenlenmesi)

•	 Esnafın ve işletmecilerin artan farkındalığı 
(uygulanan fiyat ve tarifelerin şeffaflığı)

•	 “Yavaş” güzergâhların varlığı  (yazılı, 
internet vb.)

•	 Önemli yönetim karar alma sürecine katılımı 
aşağıdan yukarıya katılımı sağlamak için 
aktif tekniklerin benimsenmesi

•	 Eğitimcilerin/yöneticilerin ve çalışanların 
Yavaş Şehir’de Yavaşlık hakkında sürekli 
eğitim görmeleri

•	 Sağlık eğitimi (obeziteye, diyabetle mücadele 
vb.)

•	 Yavaş şehir sakinlerine Yavaş Şehir’in 
anlamını hakkında sistematik ve kalıcı eğitim 
vermek (öncelikle bağlılıkta)

•	 Yavaş Şehir ile ilgili yerel yönetim ile çalışan 
derneklerin aktif varlığı

•	 Yavaş şehir kampanyalarının
•	  desteklenmesi
•	 Yavaş Şehir logosunun antetli kağıt ve web 

sitelerinde kullanımı/eklenmesi

Tarımsal, Turistik Ve Esnafa Yönelik Politikalar
•	 Agroekolojik tarımın gelişimi
•	 El yapımı ve/veya esnaf/zanaatkâr ürünü 

olarak adlandırılan ürünlerin korunması 
(sertifikalı, kültür müzeleri vb.)

•	 Çalışma tekniklerinin ve geleneksel el 
sanatlarının değerinin arttırılması

•	  Kırsal alanların değerinin arttırılması 
(bölgede yaşayanların hizmetlerine erişim)

•	  Kamuya ait restoranlarda yerel ürünlerin, 
mümkünse organiklerin kullanımı (okul 
kantinleri vb.)

•	 Tat eğitimi verilmesi ve yerli ürün 
kullanımına teşvik etme, mümkünse yeme 
içme endüstrisinde ve özel tüketimde yerel 
ürünlerinin kullanımın teşviki

•	 Yerel kültürel etkinliklerin değerinin 
korunması ve arttırılması

•	 Otel kapasitesinin arttırılması  (yataklar/ 
yıllık konaklayanlar)

•	 GDO’nun tarımda kullanımının 
yasaklanması

•	 Önceden tarım amaçlı kullanılan alanlar 
için yeni planlar uygulama
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SISTEMATIK LITERATURE ANALIZI (1)

CHANGING TRENDS IN ADVERTISING AND ONLINE STRATEGIES: A 
SYSTEMATIC REVIEW OF ONLINE ADVERTISING

Ibrahim Salim ERDUR
Universidade Beira Interior, Faculty of Human and Social Sciences, Covilhã / Portugal 

Öz: Online reklamcılık endüstisi takip edilmesi 
zor bir gelişim ve değişim göstermektedir. Mobil 
araçlar, sosyal ağlar, data brokerların bilgi toplama 
kabiliyetleri, gerçek-zamanlı teklifler, müşteri dav-
ranışlarına bağlı hedefleme bunların yanısıra online 
güvenlik, kişi hakları, metrik aldatmacalar teknolojik 
gelişim ve değişimde yer almıştır. Bilinen bir gerçek 
varki; online reklamcılık ekonomisi, yüzde 13’le 
büyümekte ve reklamcılık ekonomisinin bu büyük 
oranlı büyümesinde, mobil reklamcılık çok etkili. 
Çalışmanın amacı, geniş bir sistematik taramayla, 
teknolojiye bağlı sosyal ve ekonomik değişimleri, 
tüketici ve reklamcı açılarından ele almaktır. Titizlikle 
literatureden seçilen, konu ile birebir ilgili 82 makale 
ve raporlar incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Online Reklam, Sosyal Ağlar, 
Veri Broker, Gerçek Zamanlı Teklif, Davranışsal 
Hedefleme, Gizlilik

Abstract: The online advertising industry is going 
through enormous growth and transformation. The 
technological transformation and boundless changes 
took place due to the rise of mobile devices, social 
networks, data broker’s data gathering capabilities, 
real-time bidding, and behavioral targeting. This tech-
nological transformation has also raised concerns about 
consumer privacy, security, advertising effectiveness 
and metrics fraud. Also, a reality that global internet ad 
spending is growing at an average rate of 13 percent 
a year, driven by mobile internet advertising. The 
objective of this work is to conduct a comprehensive 
literature review of the main technological issues that 
are changing the advertising industry with profound 
social and economic consequences respectively for 
both consumers and advertisers. A thematic analysis 
was performed to synthesize the data and determine 
current trends. A total of 82 papers and reports were 
selected for analysis.

Key Words: Online Advertising, Social Networks, 
Data Brokers, Real-Time Bidding, Behavioral Tar-
geting, Privacy
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
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Introduction

Online advertising can be considered the 
foundation of the web economy (Pishva, 
2013). According to Ratliff & Rubinfeld, 
(2010) companies advertise to inform, per-
suade, remind or to build brand awareness or 
brand loyalty. The authors further believe that 
if the advertising is successful, it will lead to 
increased sales and a reduction in the price 
elasticity of consumers´ demands for the ad-
vertised product. 

Online advertising is becoming an increasing 
large fraction of the total advertising market 
with Google and Facebook, relying on adver-
tising through the internet to generate revenue 
(Avi Goldfarb, 2014).

For Chen & Hsieh, (2012) the traditional 
form of advertising media are static, while ra-
dio broadcasting and TV are dynamic and can 
deliver voice and video advertising to con-
sumers. With the internet, advertising is now 
interactive and personalized.

The rapid growth of multimedia content on 
the web is creating huge opportunities, and  
it’s changing from push based advertising to 
trust based advertising (Dehghani & Tumer, 
2015).

The mobile communications technology has 
brought new business opportunities espe-
cially advertisement (Chen, Hsieh, Cheng, 
& Lin, 2009). Advertisers now have the ca-

pability to provide personalized advertising 
messages to consumers at the right time and 
place due to the global position system (GPS) 
location services, bandwidth availability, and 
smartphones (Chen & Hsieh, 2012; Li, & Du, 
2012).

The global internet ad spending is undergo-
ing rapid growth – it´s growing at an average 
rate of 13% a year to 2018. The main driver 
of this growth is mobile internet advertising. 
Barnard, (2016) believes that internet adver-
tising will move into first place as the largest 
global advertising medium next year.

The objective of this work is to conduct a 
comprehensive literature review of the main 
technological issues that are changing the 
advertising industry with profound conse-
quences for both consumers and advertisers. 
A thematic analysis was performed to synthe-
size the data and determine current trends. A 
total of 82 papers and reports were selected 
for analysis.

Methodology

This systematic literature review questions 
“what is the nature of online advertising re-
ality” which show problematic unpredictabil-
ity. For instance, its future spot, effectiveness, 
customer behavioral perceptions, auction 
price equilibrium, governmental directives 
and privacy. 
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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 
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
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This systematic review is conducted to iden-
tify the main themes and concepts of the 
online advertising literature. The process 
followed the guidelines of the Prisma 2009 
checklist (Moher et al. 2009). The intention 
of this review is to gain a comprehensive un-
derstanding of the current trends taking place 
in online advertising. 

Selected articles for our examination from 
the year of 2000 to 2016. We state relevant 
selected articles and reports accordance with 
thematic theme (see table 1). Due to eligibil-
ity criteria and risk of bias, existing online 
advertising studies were carefully scrutinized 
and many of these studies excluded except 
relevants which bear its trend valid currency 
(see figure 1).

1.1 Data sources

The Web of Science database was selected 
to explore for articles from the year 2000 to 
May 2016. The papers were searched in the 
database by the following keywords: “online 
advertising”. Papers were included if they 
were published in the English language and 
contained the search terms in the title and ab-
stract. Books were excluded but proceedings 
and reports were included. The records were 

scrutinized to eliminate duplicates and errors. 
Additional papers were identified by reading 
some review papers. A paper was excluded if 
it did not address the topic, regardless if the 
search keywords appeared in the title or ab-
stract. 

Next, the thematic analysis was carried out 
to extract out the main concepts. An Excel 
spreadsheet was utilized to collect and group 
the data. The data was gathered and grouped 
into a number of themes. They are: online 
advertising; advertising growth and expen-
diture; data brokers; auctions, also known as 
real-time bidding or programmatic buying; 
behavioral targeting or personalization and 
privacy.

1.2 Results

A database search was carried out and 1391 
records were identified. After reading some 
of the papers, a further 42 papers were added. 
Then, by excluding 1029 papers, 396 were 
assessed for eligibility. Finally, by excluding 
some more papers, 82 were included in the 
thematic analysis. Figure 1 shows the flow 
diagram of the process according to Moher 
et al. (2009).  
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Figure 1. Selection Process Flow Diagram (Moher et al. 2009)

2.1 Descriptive Analysis

According to Figure 2, the author with the 
most publications is Goldfarb with 10 pub-
lications.
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ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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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 

Figure 2. Authors With More Than one Publication

The journal of advertising research has the 
most publications – see Figure 3.
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Figure 3. Journals With More Than Two Publications

Benjamin Edelman has the paper with the 
most citations, followed by Hal Varian. Both 
are on the current hot theme of auctions, also 

known as real-time bidding, or programmatic 
bidding.
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Figure 6. Top Ten Most Cited Articles

2.2. Results The findings were organized and categorized 
into a table according to a thematic theme. 
See Table 1. 
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Table 1. Analysis of Papers According to Themes

Authors Theme contributions

(Breuer & Brettel, 2012)
(Buchanan, 2015)
(Campbell, Cohen, & Ma, 2014)
(Celebi, 2015)
(Chakraborty et al., 2010)
(Chaubey, Sharma, & Pant, 2013)
(Chen & Hsieh, 2012)
(Chen, Hsieh, Cheng, & Lin, 2009)
(Li, K., & Du, T. C., 2012)
(Dehghani & Tumer, 2015)
(Evans, 2009)
(Ghose & Yang, 2009)
(Goldfarb, 2014)
(Knoll & Schramm, 2015)
(Rappaport, 2007)
(Ratliff & Rubinfeld, 2010)
(Thomaidou, Liakopoulos, & Vazirgiannis, 2014)
(Tucker, 2014)
(Watters, Watters, & Ziegler, 2015)
(Yang, Kim, & Yoo, 2013)

Online advertising: priming, mobile adver-
tising, search engine advertising, sponsored 
search advertising, display advertising, social 
networks, automated online advertising campa-
igns, illicit online advertising

(Alnahdi and Alkayid, 2014)
(Edelman, 2014)
(Galeotti & Moraga-González, 2008)
(Goldfarb & Tucker, 2011)
(Iyer et al., 2005)
(Kim, Kwon, & Chang, 2011)
(Oentaryo et al., 2014)
(Petrovici, 2014)
(Pishva, 2013)
(Shimp, 2010)

Advertising effectiveness: segmentation, prices, 
click fraud, malicious advertising

(Barnard, 2016)
(eMarketer 2016)
(Evans, 2008)
(Evans, 2009)

Advertising growth and expenditure
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(Adikari & Dutta, 2015)
(Chakraborty et al., 2010)
(Chen & He, 2011)
(Edelman & Ostrovsky, 2007)
(Edelman, Ostrovsky, & Schwarz, 2007a)
(Goldfarb, 2014)
(Varian, 2007)
(Yuan, Wang, Li, & Qin, 2014)

Auctions: real-time bidding, programmatic bid-
ding, paid placement auction, position auction

(Aguirre, Mahr, Grewal, de Ruyter, & Wetzels, 2015)
(Athey, Calvano, & Gans, 2014)
(Alnahdi & Ali, 2014)
(Awad & Krishnan, 2006)
(Bergemann, & Bonatti, 2010)
(Bleier & Eisenbeiss, 2015)
(Chen & Stallaert, 2014)
(Goldfarb & Tucker, 2011a)
(Goldfarb, 2014)
(Iyer, Soberman, & Villas-Boas, 2005)
(Johnson, 2013)
(Lambrecht & Tucker, 2013)
(Li & Du, 2012)
(Miceli, Ricotta, & Costabile, 2007)
(Montgomery & Smith, 2009)
(Dalessandro, B., Hook, R., & Perlich, C. 2012)
(Schumann, von Wangenheim, & Groene, 2014)
(Tam and Ho, 2006)
(Taylor, 2004)
(van Doorn & Hoekstra, 2013)
(Xu, Luo, Carroll, & Rosson, 2011)
(Yan, Liu, Wang, & Zhang, 2009)

Behavioral targeting: personalization, targeted 
ads, retargeting, obtrusiveness, customization, 
targeted mobile advertising system, perso-
nalized prices, intrusiveness, location-aware 
marketing, tailored advertising

(Anthes, 2014)
(Federal Trade Commission, 2014)
(Otto, Anton, & Baumer, 2007)
(Stone & Woodcock, 2015)
(Tang, Zhang, & Wu, 2015)
(United States Government Accountability Office, 2013)
(U.S. Senate Committee on Commerce, Science, 2013)

Data brokers: data breaches, business intelli-
gence, customer insight, interactive marketing, 
customer behavior
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(Bergemann & Bonatti, 2015)
(Bleier & Eisenbeiss, 2015)
(Cai & Zhao, 2013)
(de Corniere & de Nijs, 2016)
(European Parliament & Council of the European Union, 
2009)
(Federal Trade Commission, 1998)
(Federal Trade Commision, 2012)
(Goldfarb & Tucker, 2011)
(Herps, Watters, & Pineda-Villavicencio, 2013)
(Li, Sarathy, & Xu, 2011)
(Jai & King, 2015)
(Johnson, 2013)
(Legge, 2015)
(Martin, 2015)
(Miyazaki, 2008)
(PCAST, 2014)
(Pishva, 2013)
(United States Government Accountability Office, 2013)
(Verhoef et al. 2010)
(Wu, Huang, Yen, & Popova, 2012)

Consumer privacy: cookie tracking, loyalty 
programs, advert blocking, Online information 
disclosure decision, security

Online Advertising, Social Networks, Mo-

bile Devices

It’s an exciting time to be working in market-

ing (Campbell et al., 2014). The Internet has 

changed the way users generate and obtain 

information, creating a paradigm shift in con-

sumer search and purchase patterns (Ghose & 

Yang, 2009). 

In the past, the newspaper, magazine, TV, and 

radio communicated in one direction. With 

the wide spread use of the internet, advertis-

ing has entered into an interactive communi-

cations mode. (Chen & Hsieh, 2012)

For Celebi, (2015) online advertising has 

reached a turning point for two reasons: (1) 

the majority of people have internet access; 

and (2) the internet audience is larger than tra-

ditional media audience.

Companies use online advertising as opposed 

to just offline advertising because it provides: 

(1) a substantial reduction in the cost of target-

ing (Goldfarb, 2014); (2) increases efficiency; 

(3) provides more flexibility; and (4) it’s a 

global medium (Chaubey et al., 2013).

Online advertising can be divided into three 

general categories (Goldfarb, 2014): 



67

UHPAD 
www.uhpadergisi.com

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi 
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos – Yaz Dönemi Sayı: 8 Yıl:2016

International Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches
May / June / July / August - Summer Number: 8 Year: 2016

JEL CODE:M00-M19- M30-M31 ID:73 K:82
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 

(1) Search advertising: Also known as search 
engine marketing (SEM) is the advertising 
that appears along with the algorithmic results 
on search engines such as Google, Yahoo or 
Bing. The search engines are used daily by al-
most 90 percent of internet users and accounts 
for 47 percent of online advertising revenues 
(Breuer & Brettel, 2012). Sponsored search 
advertising are based on customers own que-
ries and are considered less intrusive than on-
line banner ads or pop-up ads (Ghose & Yang, 
2009). 

(2) Classified advertising: is advertising that 
appears on websites that do not provide other 
media content or algorithmic search. Exam-
ples are Craigslist, online jog sites, and dating 
sites. 

(3) Display advertising: is the main revenue 
generator for online media that are not search 
engines. Includes banner advertising, plain 
text advertising like Google´s AdSense, media 
rich advertising, video advertising, price com-
parison advertising (PCA), coupon/loyalty 
advertising (CLA) (Breuer & Brettel, 2012; 
Chakraborty et al., 2010).

Online advertising is becoming an increasing 
large fraction of the total advertising market 
with Google and Facebook, relying on adver-
tising through the Internet to generate revenue 
(Goldfarb, 2014; Evans, 2009). 

The social media trend is causing a paradigm 
shift to the marketing approach as it establish-
es a connection between marketers and con-
sumers creating the opportunity of increasing 
consumer brand awareness (Dehghani & Tu-
mer, 2015). Also Dehghani & Tumer (2015) 
emphasize that, especially Facebook advertis-
ing offers consumers the opportunity to inter-
act actively with the adverts on their page al-
lowing them to ‘‘like’’ and ‘‘share’’ and also 
view who else or which friends liked or shared 
the same adverts. Hence, Dehghani & Tumer 
(2015) discovered that customers’ decision to 
buy a product (purchasing intention) depends 
on the product’s value and recommendations 
that other consumers have shared (auto-ori-
entation). Thus social media advertising pro-
vides a whole new dimension to advertising 
especially when leveraged by word of mouth 
and viral marketing.

It is not yet clear whether online advertising 
leads to an immediate purchase or has an effect 
only in the long run (Breuer & Brettel, 2012). 
However, Buchanan, (2015) reminds us that 
adverts can be annoying as we are exposed to 
numerous stimuli that simultaneously compete 
for our attention. Chen & Hsieh,(2012) alerts 
us to personalized mobile advertising as its be-
comes integrated in people’s daily activities. 
Smartphones, location-based services, (GPS) 
location services and bandwidth availability 
(Chen & Hsieh, 2012) provide a service plat-
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form for mobile devices to link advertisers 
and consumers (Li & Du, 2012)

Mobile devices like smartphones are personal 
and very interactive, and so are considered a 
key medium to marketing promotion to de-
liver services and target customers (Yang et 
al., 2013). Designing personalized mobile 
adverts is scholarly becoming a very impor-
tant topic (Chen & Hsieh, 2012).

Advertising Effectiveness

The European Union´s Privacy directive 
has reduced the effectiveness of advertising. 
Goldfarb & Tucker (2011) reveal that banner 
ads have experienced an average reduction of 
65 percent in terms of changing the custom-
ers purchase intent. 

The effectiveness of advertising format stan-
dards was also studied by Goldfarb and Tuck-
er (2011b). Their findings show a significant 
increase in memorability of 44 percent when 
compared to the standard format of exposing 
larger format adverts. 

Likewise, Alnahdi & Alkayid (2014) assert 
that advertisements with good eye-catching 
(Shimp, 2010) formats increased the targeted 
visible ads effectiveness (Iyer et al., 2005). 
They found the ads effectiveness to be a con-
sequence of behavioral consumer perception. 
To increase ads effectiveness Goldfarb and 
Tucker, (2011) suggest more visually arrest-

ing types of advertising in order to compen-
sate for their inability to target.

An original image featured with expressive 
and pertinent symbolic elements, gives visual 
identity to online advertising. Through visual 
identity, online advertising is made memora-
ble (Goldfarb and Tucker, 2011), unique and 
easy to distinguish from the other competing 
and available advertising (Petrovici, 2014). 

To fulfill a purpose, the online advertisement 
image must have the following character-
istics (Petrovici, 2014): (1) coherence, the 
visual elements used must form a represen-
tative entirety of the advertised subject; (2) 
semantic and emotional elements that to cap-
ture the audience’s attention and to facilitate 
the ability to recognize the brand of the coded 
visual messages; (3) aesthetic expressiveness 
that has to present a coherent, consistent and 
attractive graphic, adaptability in order to be 
visible regardless of the font or text’s struc-
ture and size; and (4) reproductivity  to be 
visible after such activities as downsizing the 
image or photocopying it.

Metrics Measurement and Click Fraud

Search engines are a door to all websites, 
hence they provide a crucial advertising ven-
ue. ‘Search ads’ are the ads that appear along-
side search results after typing a search term 
(Purcell et al., 2012; Goldfarb and Tucker, 
2010). 
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The ads are displayed only when a customer 
uses a certain search term and the price paid 
depends on an auction for that specific search 
term. This means that search engine advertis-
ing is a particularly effective channel for tar-
geted ads (Purcell et al., 2012; Goldfarb and 
Tucker, 2009; Iyer et al., 2005). Google, Ya-
hoo, and Bing search engines measure and 
classify click-through target of the expected 
customers interest. This feature of search en-
gines will generate higher revenues for the 
advertising platform (Goldfarb and Tucker, 
2010; Edelman et al., 2007). 

As a consequence of the targeting feature and 
the current of search engine mechanism, adver-
tisers pay according to the number of visitors 
or clicks or impressions (Purcell et al., 2012; 
Moe, 2011; Goldfarb and Tucker, 2010). All 
ads are a marketing and economic concern. 
Search engines advertising imply auction pric-
ing. According to auction pricing, first-price 
auction (first advertiser) pay the amount that 
they bid. After this, the first advertiser would 
benefit by continuously updating their bids to 
be one penny higher than their competitors 
(Adikari & Dutta, 2015; Goldfarb and Tucker, 
2010). So Goldfarb and Tucker (2009) show 
that targeting plays an important role in gener-
ating the final prices of the auctions (Edelman 
et al., 2007; Varian, 2007).

Click fraud is a scam where a malicious party 
uses a network of human clickers and/or soft-

ware like “Clickbot” to deceive the system for 
monetary gain (Pishva, 2013; Watters et al., 
2015). The author believes the percentage of 
false clicks may be as high as 15 percent.

Advertises face a number of challenges re-
garding metrics or click fraud (Edelman, 
2014). They are: (1) the perpetrators inten-
tionally drain the advertiser’s budgets; (2) the 
measurement systems are not as reliable as 
they seem; (3) the advertising brokers and net-
works have mixed incentives; (4) the standard 
methods of accountability and dispute resolu-
tion have not been effective.

Online Growth and Expenditure

Online advertising has become a significant 
source of revenue for web-based businesses, 
blogs and the e-commerce economy, and is 
expected to grow with social media, smart-
phones and internet TV (Evans, 2009).

Barnard, (2016) affirms that global internet 
ad spending is undergoing rapid growth “it´s 
growing at an average rate of 13% a year to 
2018”. The main driver of this growth is mo-
bile internet advertising (PricewaterhouseC-
oopers, 2015), as indicated that internet adver-
tising will move into first place as the largest 
global advertising medium by 2016.

Barnard, (2016) also highlights the fact that 
display advertising is the fastest growing in-
ternet sub-category – which includes banner, 
video and social media, with 15% annual 
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growth forecast to 2018. A breakdown of this 
figure is as follows: Traditional banner will 
only grow 6%, online video will grow 21%, 
and social media will grow 23%. Also, paid 
search advertising is expected to grow at an 
average rate of 12%, and online classified at 
8%. Another highlight is the 17% growth rate 
per year that consumers spend watching on-
line videos.

These growth forecasts are due to the transi-
tion to programmatic buying which allows 
agencies to target audiences more efficiently 
and more effectively with personalized ad-
verts. 

As regards to expenditure, Barnard, (2016) 
forecasts total global internet advertising ex-

penditure to reach 86,8 billion dollars in 2016, 
99,7 billion dollars in 2017, and 112,4 billion 
dollars in 2018. 

The eMarketer (2016) report also provides an 
interesting US forecast, namely that display 
ad spending will surpass search ad spending 
in 2016. Display ads will edge out search ads 
in 2016 with 32,2 billion dollars to search´s 
29,2 billion dollars. Similar to the global re-
port by Barnard, video will have a 14,3% in-
crease in 2016, up from 12,8% in 2015. The 
spending growth till 2019 for rich media and 
video is forecast to reach 36,4% and 28,5% 
respectively due to the growing adoption of 
“out-stream” and “in-feed video ad formats. 
See Table 2 for more detail.
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Table 2. US Digital Ad Spending (Source: eMarketer, 2016)

US Digital Ad Spending by Format, 2014-2019 (billions)

 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Search $23.44 $26.53 $29.24 $32.32 $36.41 $40.60

Display $21.07 $26.15 $32.17 $37.20 $41.87 $46.69

  -Banner and other* $10.53 $11.57 $13.39 $14.74 $16.17 $17.68

  -Video $5.24 $7.46 $9.59 $11.43 $13.05 $14.77

  -Rich Media $3.71 $5.44 $7.42 $9.17 $10.69 $12.19

  -Sponsorship $1.58 $1.68 $1.77 $1.86 $1.96 $2.06

Classifieds and direc-
tories

$2.82 $2.94 $3.07 $3.20 $3.33 $3.47

Lead generation $1.88 $1.97 $2.06 $2.15 $2.25 $2.35

Email $0.25 $0.27 $0.29 $0.31 $0.33 $0.35

Mobile messaging $0.24 $026 $0.27 $0.26 $0.24 $0.23

Total $49.69 $58.12 $67.09 $75.44 $84.44 $93.70

Note: includes advertising that appears on desktop and laptop computers as well as mobile 
phones, tablets and other internet-connected devices on all formats mentioned; numbers man 
not add up to total due to rounding;                                     *includes ads such as Facebook’s 
News Feed Ads and Twitter’s Promoted Tweets

Source: eMarketer, Sep 2015 www.emarketer.com

The desktop will remain the biggest benefi-
ciary of US digital video ad dollars in 2016, 
garnering 57,5% of the expected 9,59 billion 
dollars in spending. Display advertising ex-
penditure on banners, rich media, sponsor-
ships, etc. directed to smartphones and tablets 
will represent 17,5 billion dollars for 2016.

Both the global and US reports reveal a vibrant 
market of mobile device usage and increased 
video consumption.

Data Brokers

The United States Government Accountability 
Office, (2013) has defined data brokers also 
known as information resellers, to include 
“companies that collect information, includ-
ing personal information about consumers, 
from a wide variety of sources for the purpose 
of reselling such information to their custom-
ers for various purposes, including verifying 
an individual’s identity, differentiating re-
cords, marketing products, and preventing fi-
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nancial fraud”. With awareness of consumers’ 
lack of control over, data brokers’ collection 
and use of consumer information The Federal 
Trade Commission, (2012) identify that, data 
brokers compile data for marketing purposes.

Data brokers compile information about indi-
viduals from a wide variety of online and of-
fline sources, including email, personal web-
sites, social media posts, U.S. Census records, 
retailers’ systems, Department of Motor Ve-
hicles records, and real property records (An-
thes, 2014).

The data is often collected without the consent 
or knowledge of the individuals involved, in-
tegrated and synthesized using advanced ana-
lytic tools, then sold to other data brokers and 
businesses for a variety of purposes (Anthes, 
2014; U.S. Senate Committee on Commerce, 
Science, 2013), with many of the brokers’ 
customers using the information for targeted 
marketing (Federal Trade Commission, 2014).

In onboarding, a data broker will add offline 
information—data from manual sources or 
from other systems such as loyalty cards, war-
ranty registrations, and stores’ point-of-sale 
terminals into the cookies of computers used 
by individuals to access websites monitored 
by the broker. Once in place, the cookies can 
track the Web activity of the person from place 
to place, serving up targeted ads at each site 
(Anthes, 2014).

Because these companies generally never in-
teract with consumers, consumers are often 
unaware of their existence, much less the va-
riety of practices in which they engage (Fed-
eral Trade Commission, 2014). Also Anthes, 
(2014) asserts that Through data brokers, there 
so much information coming from so many 
sources. Therefore, inevitably often errors 
arise in digital dossiers. 

The Federal Trade Commission, (2014) has 
called for legislation that would give consum-
ers greater access to data brokerage practices 
and more control over their own information, 
however in practice this seldom occurs.

There are a number of benefits that derive 
from data-driven marketing, such as: (1) data 
broker products help to prevent fraud; (2) pro-
vide credit risk assessment; (3) they improve 
product offerings, and deliver tailored adver-
tisements to consumers; (4) the brokers also 
foster competition by enabling small business-
es to pitch innovative products to consum-
ers they could not otherwise reach.  (Federal 
Trade Commission, 2014; U.S. Senate Com-
mittee on Commerce, Science, 2013)

The Federal Trade Commission, (2014), the 
U.S. Senate Committee on Commerce, Sci-
ence, (2013) and the United States Govern-
ment Accountability Office, (2013) also pro-
vide a list of potential risks from data brokers’ 
to consumers. They are: (1) data brokers sell 
products that identify financially vulnerable 
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consumers; (2) when marketers use consum-
ers’ data to engage in differential pricing; (3) 
storing data about consumers indefinitely may 
create security risks, as data breaches have 
repeatedly occurred in this industry; (4) the 
data broker industry is complex, with multiple 
Layers of data brokers providing data to each 
other; (5) no federal statute provides consum-
ers the right to learn what information is held 
about them and who holds it; (6) the con-
sumers do not have the legal right to control 
the collection or sharing with third parties of 
sensitive personal information (such as their 
shopping habits and health interests) for mar-
keting purposes.

Real-Time Bidding or Programmatic buy-
ing

The trend towards Real-Time Bidding (RTB) 
or programmatic buying, is bringing in a new 
era of online advertising (Adikari & Dutta, 
2015).

RTB has evolved from the traditional pattern 
of “media buying” and “ad-slot buying” to 
“targetted audience buying”, and is expected 
to be the standard business model for online 
advertising in the future (Yuan, Wang, Li, & 
Qin, 2014).

It enhances online advertising while providing 
higher opportunities for advertisers to publish 
their ads and increasing the publishers’ gain 

through competitive advantage (Adikari & 
Dutta, 2015) 

According to Goldfarb, (2014), auctions have 
become the dominant method for selling on-
line advertising for the following reasons: (1) 
as a result of reduced targeting costs online; (2) 
the need to price a large number of keywords 
in an efficient manner (targeting consumers); 
(3) a desire to price discriminate between ad-
vertisers (essentially targeting advertisers).

RTB identifies in real-time the characteristic 
and interest of the target audience in each ad 
impression, and then delivers the best-matched 
advert, and optimizes their prices via auction-
based programmatic buying scheme (Yuan, 
Wang, Li, & Qin, 2014).

The display adverts are sold through exchang-
es such as Right-Media, AdECN and Double-
Click Ad Exchange (Chakraborty et al., 2010).

Behavioral Targeting 

Behavioral targeting, also known as person-
alization, is a customer-oriented marketing 
strategy with the objective of delivering the 
right content to the right person at the right 
time, to maximize immediate and future busi-
ness accuracy (Tam and Ho, 2006). By tar-
getability, tracking of personal interests eas-
ily -most commonly via cookies (Miyazaki, 
2008) at an individual level and possibly en-
counter specific ads to specific user (Goldfarb 
and Tucker, 2010). 
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Online publishers and advertisers are show-
ing great interest in using behavioral targeted 
advertising because its effective in presenting 
adverts that match user behavior and interests 
(Chen & Stallaert, 2014). Also Yan et al., 2009 
asserted, that behavioral targeting fragments 
and spots between users who clicked the same 
ad, exhibit more similar than the users who 
clicked different ads. Hence, provide success-
ful behavioral segmentation of users for ads 
dart delivery (Yan et al., 2009).

Display advertising offers a variety of op-
portunities to target advertising like (Gold-
farb, 2014): (1) Demographic targeting: in 
the 1990’s online display advertising was 
mainly targeted based on user demographics; 
(2) Contextual targeting: in contextual target-
ing ads match the context of the website; (3) 
Behavioral targeting: advertisers can use data 
based on past online behavior to target ads; (4) 
Retargeting: is a form of behavioral targeting, 
that targets consumers based on items they 
browsed but did not purchase.

Greater personalization typically increases 
service relevance and customer adoption, but 
paradoxically, it also may increase consum-
ers discomfort, sense of vulnerability and 
lower response rates (Aguirre et al., 2015). 
Van Doorn & Hoekstra’s (2013) findings also 
support that greater personalization, such as 
adding personal identification or transaction 
information to browsing data, increase feel-

ings of intrusiveness, and negatively affect 
purchase intentions.

Since online behavioral targeting advertise-
ments are more effective than normal visible 
adverts without targeting, there is a need to 
build trust in order to improve the consumer’s 
perception towards online advertising and 
lessen the concerns about privacy invasion. 
This can only be done by improving the advert 
characteristics, and applying privacy policies. 
(Alnahdi & Ali, 2014).

To improve the advert characteristics, Bleier & 
Eisenbeiss, (2015) propose a two-dimensional 
conceptualization of ad personalization. First, 
a banner’s personalization depth defines how 
closely the ad reflects a consumer’s interests, 
and second, its personalization breadth de-
termines how completely the banner reflects 
these interests. 

According to Alnahdi & Ali, (2014) research, 
the consumers in Asia and Europe have a posi-
tive perception towards online behavioral tar-
geting, however privacy concerns are still an 
issue. 

Consumer Privacy

The collision between technology expands 
and one’s unique value of privacy has become 
evident, as new technological capabilities 
have emerged at a rapid pace (PCAST, 2014). 
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Privacy advocates have called for legislation 
that will provide consumers with greater abil-
ity to access, control the use of, and correct 
information, especially with respect to data 
used for purposes other than those for which 
they originally were provided. (United States 
Government Accountability Office, 2013; de 
Corniere & de Nijs, 2016).

Controlling access to personal data after they 
leave one’s exclusive possession has been seen 
historically as a means of controlling potential 
harm. But today, personal data may never be, 
or have been, within one’s possession – for 
instance they may be acquired passively from 
external sources such as public cameras and 
sensors, or without one’s knowledge from 
public electronic disclosures by others using 
social media (PCAST, 2014).

Personal data may be derived from power-
ful data analyses whose use and output is 
unknown to the individual. Those analyses 
sometimes yield valid conclusions that the 
individual would not want disclosed. Worse 
yet, the analyses can produce false positives 
or false negatives ‐ information that is a conse-
quence of the analysis but is not true or correct 
(PCAST, 2014).

At the same time, industry representatives 
have asserted that restrictions on the collec-
tion and use of personal data would impose 
compliance costs, inhibit innovation and ef-
ficiency, and reduce consumer benefits, such 

as more relevant advertising and beneficial 
products and services (United States Govern-
ment Accountability Office, 2013; Verhoef et 
al. 2010).

To identify users as they move from site to 
site, the data gatherers use technologies such 
as cookies, web beacons or web bugs, click-
stream data, e-tags and a variety of other tools 
(Goldfarb & Tucker, 2011).

Cookies are the most common method of iden-
tifying and tracking online consumer activity 
involves the placement of small text files on 
a consumer’s hard drive that are then offered 
back to the website during subsequent visits 
by the consumer (Miyazaki, 2008; Bergemann 
& Bonatti, 2015).

Cookies can constitute an invasion of privacy 
from several perspectives, namely: (1) their 
ability to track user information and behav-
ior; (2) their use by third parties; (3) their co-
vertness; (4) their duration and ubiquity; (5) 
and consumers’ lack of information regarding 
their usage, degree of threat, and control (Mi-
yazaki, 2008).

Miyazaki, (2008) considers the lack of cookie 
disclosure to be an important part of consumer 
online privacy. The author believes that on-
line privacy should be discussed in terms of a 
social contract which are derived from social 
norms, and regards breaches of this contract 
to be detrimental to consumer attitudes toward 
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the information gathering practice and the web 
site or firm as well.

Governments have passed laws designed to 
protect consumer privacy by restricting the 
use of data and by restricting online track-
ing techniques used by websites (Goldfarb & 
Tucker, 2011). 

In the US, the  Federal Trade Commision, 
(2012) is urging the industry to implement 
self-regulatory measures by implementing the 
Commission´s final privacy framework un-
til Congress approves privacy legislation. In 
Europe, the European Union has implement-
ed the Directive on Privacy and Electronic 
Communications 2002/58/EC which has been 
amended to Directive 2009/136/EC (European 
Parliament & Council of the European Union, 
2009) which introduced several changes, es-
pecially cookies, that are now subject to prior 
consent.

After the privacy directive was passed, adver-
tising effectiveness decreased on average by 
65 percent in Europe relative to the rest of the 
world (Goldfarb & Tucker, 2011). This result 
confirms that privacy-focused consumers re-
act negatively to advertisements that are both 
targeted and obtrusive (Goldfarb & Tucker, 
2011a; Tucker, 2012; Bleier & Eisenbeiss, 
2015). [1]

Children are enthusiastic users of the internet 
and the number of active users is increasing 

together with the time spent online. Children´s 
websites are an important venue for advertis-
ing however, children are  particularly vulner-
able to the influence of advertisements (Cai & 
Zhao, 2013). There is a concern that children 
might give out personal information to adver-
tisers online without prior parental consent, so 
Congress passed the Children’s Online Priva-
cy Protection Act (COPPA), which took effect 
in 2000. According to COPPA, any commer-
cial website that knowingly collects personal 
information from children under the age of 13 
has to post a privacy policy on the website and 
seek parental permission (Federal Trade Com-
mission, 1998). 

4. Conclusion

Global internet ad spending is growing at an 
average rate of 13 percent a year, driven by 
mobile internet advertising. The transforma-
tion is through technologies such as the rise of 
mobile devices, social networks, data broker 
data gathering capabilities, real-time bidding, 
and behavioral targeting. This technological 
transformation has also raised concerns about 
consumer privacy, advertising effectiveness 
and metrics fraud.

The advertising business is going through pro-
found changes with consequences to the ad-
vertises, publishers, data brokers, consumers 
and legislators. In this transformation most 
changes scholarly examined among academics 
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and practitioners, however, the consequences 
and outcomes rather overlooked.

 (1) The rise of mobile devices: Consumers 
are conducting more and more of their daily 
business activities online through their mobile 
devices like smartphones and tablets, thereby 
creating a voluminous and unprecedented trail 
of data regarding who they are, where they 
live, and what they own.

(2) The rise of social networks: Media pub-
lishes like google, Facebook, twitter, etc., are 
also known as first-party data gatherers be-
cause they have a direct relationship with their 
customers and can identify and track them 
across different devices. 

(3) The rise of data brokers: The data brokers, 
are also known as third-party tracking com-
panies, compile information about consum-
ers from a wide variety of online and offline 
sources into segments. For first and third party 
data gatherers, the data is often collected with-
out the consent or knowledge of the consum-
ers. This data is then sold to other brokers, 
publishes and advertises. This practice is pro-
viding benefits to targeted marketing and po-
tential risks to consumers.

(4) The rise of real-time bidding, or program-
matic buying: The data is auctioned to buyers 
of ad space in real time through exchanges. 
This is considered to be the dominant business 
model for online advertising in the future. 

(5) The rise of behavioral targeting: Behav-
ioral targeting or extreme personalization has 
gone viral. It enables advertisers to reach users 
with specific adverts based on segments that 
are defined by their location, interests, brows-
ing history and demographic group. This is 
possible due to cookies and a variety of other 
tools that follow consumers from site to site, 
and so an entire industry is being created 
around targeted ads.

(6) The rise of consumer privacy: To reduce 
the potential risks from the data brokers to 
consumers, privacy advocates have called for 
legislation. Governments have responded by 
passing laws and self-regulating guidelines 
that are designed to protect online consumer 
privacy, by restricting the use of online data 
tracking techniques and the obligation to in-
form consumers about their cookie policies. 

Our study highlight how growing technology 
generate a rise for transformation, our observe 
interestingly reveal govermental decisions 
cause dramatic reduction in consumer pur-
chase intent. Thus, as we outline that techno-
logical issues that are changing the advertis-
ing industry with profound consequences con-
sumers and advertisers. Our insights for sake 
of positive future monetary gains over online 
advertising that online advertising network 
should precisely be off control.

In term of privacy, data brokers operations 
may have biased, and concerned scholarly, 
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however, data brokers function effectively 
foster competition by enabling the conver-
gence between businesses and consumers. 
Data brokers hold strong invisible pillar of on-
line advertising converge economy, should not 
be biased of privacy or restrained by authority.  

Limitations and Future Research

This study focused on how technology is 
changing the advertising business. It did not 
consider the changes that the advertisers, mar-
keters and publishers are going through. Also, 
the personalized mobile advertising trends, 
it´s application and social impact should be 
researched.

[1] Federal Trade Commission, (2012) an-
nunciated that consumer privacy harms within 
their awareness. However, probably its eco-
nomic injury consequences, in example, such 
65 percentage of reduction in customers pur-
chase intent after European Union´s Privacy 
directives (Directive 2009/136/EC European 
Parliament & Council of the European Union, 
2009). Federal Trade Commission did not at-
tempt to refer strict rules as European Parlia-
ment and the Council of European Union. 
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PAZARLAMANIN YENİ YAKLAŞIMI: NÖROPAZARLAMA  
ÜZERİNE KURAMSAL BİR BAKIŞ (1)

A THEORETICAL VIEW ON NEUROMARKETING AS THE NEW 
APPROACH OF MARKETING

Ahmet UYAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Afyon / Türkiye 

Öz: Pazarlama araştırmalarının yaklaşık 100 yıllık 
bir tarihi vardır. Tüketiciler üzerine gerçekleştirilen 
çalışmalarda insanların satın alma davranışları üzerine 
durulmuştur. Bir asırlık bu süreçte araştırma yöntemleri 
olarak; anket, mülakat, gözlem, odak grup çalışması vb. 
birçok teknik geliştirilmiştir. Günümüzde teknolojinin 
hızla ilerlemesi neticesinde pazarlama araştırmaları 
da şekil değiştirmiş ve daha bilimsel bir hal almıştır. 
Nöropazarlama nöroloji ile pazarlamayı birleştirmiş, 
araştırma tekniklerine yeni ve çok disiplinli bir boyut 
kazandırmıştır. Bu çalışmada nöropazarlamanın genel 
ve kapsamlı bir incelemesi yer almaktadır. Öncelikle 
nöropazarlama’nın tanımı yapılmış, avantaj ve de-
zavantajları sıralanmıştır. Sonra nöropazarlama’da 
kullanılan tüm yöntemler açıklanmış ve teknik bilgilere 
yer verilmiştir. Nöropazarlama’nın insan beynine bakış 
açısı ve bu yeni araştırma tekniğinin çok tartışılan 
etik yönü çalışmanın son kısmında yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Nöropazarlama, Nöropazarlama 
Teknikleri, Nöropazarlama’da  Etik

Abstract: The history of marketing research dates 
back 100 years, approximately. The studies made on 
consumers addressed buying behaviours of humans. 
In this one century old process, many techniques 
were developed such as questionnaire, interview, 
observation, focus group study, etc. As a result of the 
rapid advancement of technology, marketing research 
has also changed shape in our day and become more 
scientific. Neuromarketing has combined neurology 
and marketing and contributed a new and multidisci-
plinary dimension to research techniques. The current 
study makes a general and comprehensive analysis of 
neuromarketing. Firstly, a definition of neuro marketing 
is made and its strengths and weaknesses are listed. 
Then, all the methods utilised in neuromarketing are 
explained and some technical information is provided. 
Lastly, the perspective of neuromarketing about human 
brain and the much debated ethical aspect of this new 
research technique are discussed. 

Key Words: Neuromarketing, Neuromarketing Tech-
niques, Neurmarketing Ethics
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1. GİRİŞ 

Pazarlama kısaca; “tüketici ihtiyaçlarının be-
lirlenmesi, tahmin edilmesi ve doyurulmasın-
dan sorumlu yönetim sürecidir”  (Cornelis-
sen, 2008: 260).

Pazarlama uygulamaları geleneksel olarak üç 
ana disiplin etrafında dönmektedir. Bunlar; 
ürün yönetimi, tüketici yönetimi ve marka yö-
netimidir (Kotler vd, 2010: 25). Pazarlamanın 
tarihi boyunca teknolojinin, insan yaşamının 
ve çevrenin değişmesiyle birlikte pratikte de-
ğişmiştir. Pazarlama Neil Borden’in 1950’ler-
de geliştirdiği ünlü pazarlama karması ve Je-
rome McCarthy’in 1960 da belirttiği pazar-
lamanın 4p’si kavramlarından sonra oldukça 
büyük değişikliklere uğramıştır (Nielsen ve 
Fibaek, 2014: 35). 

Son yıllarda araştırmacılar bilimsel keşif ve 
buluşlarında disiplinler arası yaklaşımla-
rı kullanmaya başlamışlardır. Nöro bilimsel 
tekniklerin kullanımı pazarlama metotlarına 
ve insan davranışlarının anlaşılmasına önemli 
katkılar sağlamıştır (Santos vd, 2015: 33).

Nöroloji ve ekonominin birleşimi olan nöro 
ekonomi insanların ekonomiyle ilgili davra-
nışlarını nöro bilimsel metotlara başvurarak 
analiz eden bir yöntem olarak tanımlanabilir. 
Bu bakış açısıyla nöro ekonomi; insanların 
davranışlarını ve bu davranışlara yön ve-
ren itici güçleri ortaya çıkaran yöntemlerdir 
(Kenning ve Plassmann, 2005: 344). Nöro 

ekonominin alt dalı olan nöropazarlama, in-
sanın beyin mekanizması ve fonksiyonlarını 
açıklayarak bundan elde ettiği klinik bilgiyi 
“kara kutunun” içinde ne olduğunu anlamada 
kullanan ve böylece tüketici davranışlarıyla 
ilgili genel yargılara ulaşan bir bilimdir (Lauri 
vd, 2012: 47).

Çalışmada özellikle nöropazarlama’nın kav-
ramsal olarak tanıtılması amaçlanmaktadır. 
Bunu sağlamak için nöropazarlama’nın ta-
rihsel gelişimine, kullanılan yöntemlere, 
nöropazarlama’nın avantaj ve dezavantajla-
rına değinilmiştir. Ayrıca nöropazarlama’nın 
çok tartışılan etik yönü de çalışmanın son kıs-
mında yer almıştır. Nöropazarlama verilerinin 
daha iyi anlaşılabilmesi için özellikle insan 
beyni ve pazarlama ilişkisi çalışmada ayrı-
ca incelenmiştir. Böylece tüketicilerin karar 
alma mekanizmalarının daha iyi anlaşılması 
amaçlanmıştır. 

2. NÖROPAZARLAMA’NIN ORTAYA 
ÇIKIŞI ve TANIMI

Sar (2009)’ın bildirdiğine göre nöropazarla-
ma terimi ilk kez Alman Profesör Ale Smidts 
(Erasmus University) tarafından 2002 yılında 
kullanılmıştır. Fakat nöropazarlamanın ger-
çek kurucusu olan Gerry Zaltman (Harvard 
University) ilk kez fMRI cihazını bir pazarla-
ma araştırmasında 1999 yılında kullanmıştır 
(Krajnovic vd, 2012: 1148).
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2004’te yeni filizlenen nöropazarlama alanı 
üzerine gerçekleştirilen ilk pazarlama konfe-
ransı Houston’daki Baylor Tıp Koleji’nde ya-
pılmıştır. En çok kullanılan ve en çok tanınan 
beyin görüntüleme teknikleri fMRI (fonksi-
yonel manyetik rezonans görüntüleme), EEG 
(Kantitatif elektroensefalografi) ve MEG 
(manyeto ensefalografi) olmakla birlikte, bu 
tekniklerin daha eski biçimleri 1960’ların 
sonlarından beri kullanılmaktaydı (Nielsen 
ve Fibaek, 2014: 35).

Nöro bilimsel aletlerin kullanılması ve mo-
dellenmesiyle ilgili ilk çalışma 1979 yılında 
gerçekleştirilmiştir (Morin 2011: 133). Bu-
nunla birlikte nöro bilimsel araştırmaların 
tüketici psikolojisi ve markalamaya adapte 
edilmesi daha eski tarihlere dayanmaktadır. 
1957 yılında yayınlanan “gizli ikna”  kita-
bında Packard “ psikiyatri ve sosyal bilimleri 
birlikte kullanılma olasılığı seçim ve dav-
ranışlarımızı etkiler” demektedir (Packard 
1957: 1). Packard tüketicilerin bilinçaltlarını 
ve davranışlarını anlamak için motivasyonel 
araştırmalar ve incelemeler gerçekleştirmiş, 
yaptığı çalışmalarda tüketicilerin birbirinden 
oldukça farklı satın alma kalıp ve davranışları 
olduğunu ortaya çıkarmıştır (Nielsen ve Fiba-
ek, 2014: 35).

Pazarlama uzmanları açısından müşterilerin 
kaygılarını ve isteklerini anlamak oldukça 
önemlidir. Geleneksel pazarlamada bu odak 
grup çalışması, mülakat, anket gibi araştırma-

larla gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemler çok 
faydalı ve kullanışlı olsalar da temel eksiklik-
leri kesin doğruyu bulmada yetersiz kalmala-
rıdır. Bunun en önemli nedeni katılımcıların 
tam olarak doğru cevap vermemeleri ve yalan 
söyleyebilmeleridir. Ariely ve Berns (2010)’e 
göre beyin tarama teknikleri bireylerin tercih-
leri ile ilgili göstergeleri objektif bir biçimde 
yansıtmakta ve sübjektif olarak değerlendiri-
lebilecek standart pazarlama tekniklerinden 
daha kullanışlı olabilmektedirler (Krajnovic 
vd, 2012: 1149). Pazarlama geleneksel yön-
temlerin yerine diğer disiplinlerle beraber 
çalışılan bir alan haline gelmiştir. Nöropa-
zarlama; Nöroloji, Psikoloji, Sosyoloji, Tıp, 
gibi birçok disiplinden faydalanmaktadır. Bu 
durum, pazarlamanın ve nöropazarlama’nın 
diğer disiplinlerle ilişkilerinde, farklı boyut-
ları ortaya çıkarmaktadır (Yücel ve Çubuk, 
2014: 134).

Martinez (2011)’e göre nöropazarlama üç 
farklı disiplinin kaynaşmasından oluşmakta-
dır:

Nöroloji: İnsan beynine odaklanmaktadır.

Bilişsel psikoloji: Akıl ile insan davranışları 
arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır.

Pazarlama: Tüketicinin ihtiyaçlarını karşıla-
yacak yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilme-
siyle ilgilenmektedir.

Nöropazarlama merkezi ve çevresel sinir sis-
teminin incelenmesiyle insan davranışlarının 
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anlaşılmasına odaklanmaktadır. Nöropazar-
lama araştırmacıları insanların pazarlama 
uyaranlarına karşı tepkilerini ölçmektedir. Bu 
alanın gelişmesi nöroloji, uygulamalı fizik ve 
bilgisayar bilimlerinin gelişmesine bağlıdır 
(Bercea, 2012: 2).

 Calvert and Brammer (2012)’e göre; pazar-
lamada kullanılan nöro bilimsel aletler tüke-
ticilerin bilinçsiz tepkilerini ölçmek için kul-
lanılmaktadır. Nöropazarlama günden güne 
geleneksel pazarlama araştırmalarına dahil 
olmaktadır. Bu yüzden nöropazarlama tüke-
tici davranışlarında ve satın alma karar süre-
cinde kullanılmaya başlanmıştır (Glimcher, 
Camerer, Fehr, & Poldrack, 2009: 3).  
Psikolojinin ve duyguların satın alma kara-
rında daha iyi anlaşılmasında, reklam gibi 
pazarlama etkinliğinin ölçülebilmesinde, 
müşteri odaklılıkta ve ürünler konusunda nö-
ropazarlama kullanılmaktadır. Ayrıca nöro-
pazarlama markaların etkili strateji ve eylem 
planları geliştirmesinde ve buna uyumlu iş 
planları oluşturmalarında da kullanılmaktadır 
(Martinez, 2011: 10).

Pazarlamacılar nörolojiye başvurduğunda pa-
zarlama araştırmaları tüketicilerin aklından 
geçen soyut düşünleri daha iyi anlamakta ve 
duyguların karar almadaki etkilerini kavraya-
rak buna uygun etkili metotların başlamasına 
sebebiyet vermektedir (Vashishta & Balaji, 
2012: 1034). Görüşme, anket ve odak grup 
gibi çalışmalar insanların düşünsel yapılarını 

kendilerinin tanımlayabileceğini varsaymak-
tadır. Fakat bazı uzmanlara göre satın alma 
süreci bilinçaltında gerçekleşmektedir (But-
ler, 2008: 415-419; Fugate, 2008: 170-173; 
Hubert ve Kenning, 2008: 272-292;  Morin, 
2011: 131-135;  Page, 2012: 287-290). Ayrı-
ca zaman, para, akran gibi bazı faktörler ka-
tılımcıların duygularını ortaya çıkarmaktadır 
(Morin, 2011: 133). Bu bağlamda görsel ilgi 
önemli bir rol oynamaktadır çünkü bu durum 
pazarlama uyarıcılarının temelini oluştur-
maktadır.

Beynin görmeyle ilgili bazı bölgeleri vardır 
(beynin yaklaşık % 25’i). Göz ışık sinyali al-
dığında görsel ilgi süreci başlamaktadır. Bu 
bilgi gözleri terk ederek photoreceptor adı 
verilen özel nöronlar sayesinde beyne doğru 
ilerlemektedir (Zurawicki, 2010: 5). Rosso 
(1978)’ya göre göz hareketleri bilgi edinme-
nin ve görsel ilginin ölçülmesinde dikkate alı-
nabilir çünkü bu hareketler kavramayla ilgili 
süreçlerle yakından ilişkilidir. Bu yüzden göz 
bebeğinin genişlemesi ve diğer kalıp davra-
nışlar nöropazarlama ve nöro bilim açısından 
oldukça önemlidir. 

Van Praet (2012)’e göre bilişsel nöro bilim 
göstermektedir ki insanlar birçok irrasyonel 
davranışlar sergileyebilmektedirler ve insan-
ların aklı çok sıradan durumlarda bile kendi-
ni kandırma üzerine dizayn edilmiştir. Nöro 
bilimsel veriler üstü kapalı bilgileri ortaya 
çıkararak genel davranışsal modeller tasarla-
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yabilir ve tüketici bölümleriyle daha doğru bir 
iletişime yol açabilir  (Venkatraman vd, 2012: 
345).

3. NÖROPAZARLAMA’NIN AVANTAJ ve 
DEZAVANTAJLARI

Nöropazarlama toplumda ve medyada içle-
rinde uzmanların da bulunduğu bir topluluk 
tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. 
Avantajları ve dezavantajları tartışılmaktadır. 
Birçok bilim adamı nöropazarlama’ya karşı-
dır (Schull, 2008: 12).  Onlara göre herhan-
gi bir faktör ürünün kalitesini ya da alıcıları 
etkilememelidir. Nöropazarlama’ya karşı olan 
uzmanlar yalnızca ürünün kalitesine vurgu 
yapılarak tüketicilerin etkilenmesi gerektiğini 
vurgulamaktadırlar. 

Nöropazarlama katılımcılarının sayısı hâlâ dü-
şük seviyededir. Bunun sebebi fMRI cihazının 
oldukça gürültülü ve klostrofobik olmasından 
kaynaklanmaktadır. Ayrıca testten önce birçok 
belgenin imzalanması gibi prosedürler de bu 
duruma sebep olmuştur (Touhami vd,2011: 
21).

Ariely and Berns (2010)’e göre nöropazarla-
ma’nın temel sorunu gizli bilgileri ortaya çı-
karıp çıkarmadığıdır. Onlara göre tercihler ile 
beyin aktiviteleri arasında çok az şey bilin-
mektedir. Karar anında ya da hemen öncesinde 
nöral bir sinyalin ödül ya da memnuniyetin bir 
göstergesi olup olmadığı belli değildir. Ayrıca 
onlar klasik metotlarla karşılaştırıldığında bu 

alana yatırılan bütçenin karşılığı olup olmadı-
ğı sorusunu sormaktadırlar. Ortalama bir tara-
manın saatlik maliyeti 500 dolardır. Bununla 
birlikte gerçek tarama maliyeti çok daha azdır 
ve maliyetin % 75’lik kısmı personel ve genel 
giderlerden oluşmaktadır. Günümüzün fMRI 
cihazları oldukça büyük, sesli ve masraflıdır 
(Wilson vd, 2008: 30).

Etik nöropazarlama teknik ve metotlarıyla il-
gili çok önemli konulardan biridir. Nöropazar-
lama kampanyalarında kullanılmak amacıyla 
bazı bilgilere ihtiyaç duyulduğu hiç şüphesiz-
dir. Fakat pazarlamanın bu bilgilere erişmek 
için kullandığı beyin tarama yöntemleri bir 
şekilde kişinin mahremiyetine ulaştığından 
dolayı bu yöntemlerin kullanılması kabul edil-
mez olarak görülmektedir (Lee vd, 2007: 12).  

Nöropazarlama’nın negatif çağrışım yapan 
bu teknik ve metotlarından sonra bazı yazar-
lar nöropazarlama’nın arz ve talep arasın-
daki bağlantıyı daha iyi anlamamıza katkı 
sağladığını iddia etmektedirler. Bu yazarlara 
göre nöropazarlama’nın öncelikli avantajı, 
insanların zihinlerinde olan saklı bilgiyi or-
taya çıkarmasıdır. Nöropazarlama alıcı ve 
satıcılara birbirlerini daha iyi anlama imkânı 
tanımaktadır böylece iki taraf için de kazan/
kazan durumu ortaya çıkmaktadır (Wilson vd, 
2008: 389-400). Bu tekniklerin uygulamaları 
şimdiye kadar sadece marka ve müşteri dav-
ranışları üzerinde yoğunlaşmış bulunmaktadır 
(Lee vd, 2007: 12).  Schull (2008: 5-8) Martin 
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Lindstrom’un kullandığı teknikler ve metotlar 
üzerine ilginç bir araştırma yapmıştır. Araştır-
ma göstermiştir ki sigara paketleri üzerinde 
yazan “sigara öldürür” ya da “sigara ağrılı ve 
acı verici bir ölüme neden olabilir” yazıları 
bilinçaltındaki arzu ve istek bölümünü hare-
kete geçirmektedir. Bu aktiviteler rasyonel ve 
bilinçli bir şekilde sigaranın sağlığa zararlı ol-
duğu düşüncesini bastırmaktadır.

Bu araştırmada Lindstorm (2008: 11) şöy-
le söylemektedir: Sigara üzerindeki yazı ve 
resimler sigarayı azaltma ya da bırakma ko-
nusunda tümüyle etkisizdir. Bunun anlamı 
48 eyalette harcanan milyarlarca dolar boşa 
gitmiştir. İşin asıl tuhaf tarafı bu harcanan 
paralarla beynin sigaraya arzu uyanan tarafı 
harekete geçirilmiştir. Beynin bu bölgesi özel 
nöron zincirlerinden oluşur ve sigara, seks, 
uyuşturucu, kumar gibi istekler oluştuğunda 
çalışmaktadır. Buradan çıkan sonuca göre bu 
faaliyetler sigara bağımlılığını azaltmamak-
ta aksine arttırmaktadır (Krajnovic vd, 2012: 
1151). Beyin görüntüleme yöntemleri saye-
sinde pazarlamacılar satın alma karara süreci 
içerisindeki alternatiflerin hızlı bir analizini 
gerçekleştirebilmektedirler. Nöropazarlama 
sayesinde elde dilen bilgiler şu alanlarda kul-
lanılmaktadır:

•	 Marka tercihi oluşturma

•	 Reklamların akılda kalmasını sağlama

•	 Reklamların etkisini maksimuma çıkartma

•	 TV reklamlarının iyileştirilmesi

•	 Medya bütçesinin optimizasyonu

•	 Ürün süreçlerinin test edilmesi ile üretim 
bütçesinin optimizasyonu

•	 Markalaşmayı sağlama 

•	 Pazar lasnmanından önce ürünlerin test 
edilmesi

Beyin görüntüleme teknikleri pazarlama uz-
manlarına asla pazar araştırmalarının “kutsal 
kâsesini” bulmalarına neden olmayacaktır. 
Nöropazarlama gerçekçi bir yaklaşımla insan-
ların her gün karşılaştıkları durumlara karşı 
beynin nasıl tepki verdiğini daha iyi anlama-
mıza yardımcı olmaktadır. Bu büyük ticari 
değere ek olarak nöropazarlama klinik çalış-
malar dışında insanların beyin fonksiyonlarını 
anlamamızı sağlamakta ve yeni çalışma alan-
ları ortaya çıkarmaktadır. Nöropazarlama, şir-
ketlere ürün oluşturma ve destekleme yolları 
sağlayabilir böylece bu firmaları daha ilgi çe-
kici hale getirebilmektedir.  Joey Rieman şöy-
le söylemektedir: “Nöropazarlama’nın amacı 
tüketicilerin davranışlarını değiştirmek değil 
şirketlerin davranışlarını değiştirmektir” (Vo-
icu, 2012: 1475).

4.İNSAN BEYNİ ve PAZARLAMA 

Nörolog Paul Mclean insan beyninin her 
biri belirli işlevlerde uzmanlaşan üst üste üç 
yapıdan oluşan bir modelini sunmuştur: R 
kompleksi (sürüngen) veya ilkel beyin vü-
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cudu kontrol etmekte ve temel ihtiyaçların 
karşılanmasını sağlamak üzere (fizyolojik, 
cinsel, güvenlik ve bölge savunması, vb) kul-
lanılacak stratejiye (harekete geç, geri çekil 
veya bekle) çok hızlı bir şekilde karar ver-
mektedir; limbik sistem veya duygusal beyin 
duygular, hisler, dikkat, genel tutum, mutat 
hafıza (olayların hatırlanması), bağışıklık ve 
hormonsal denge, diğerleriyle ilişki gibi un-

surlarla bağlantılıdır; verdiği kararlar belirli 
bir durumla ilişkilendirdiğimiz zevk veya ra-
hatsızlığı ifade eder; Neokorteks veya rasyo-
nel beyin sorunları analiz eder ve çözer, dil 
ve mantığı kullanır, rasyonel anılar oluşturur 
(örneğin bir sınavdan edinilen bilgiler) ve ya-
ratıcı düşünceyi teşvik eder; kararları kuralla-
ra ve önceki deneyimlere, inançlara ve kişisel 
değerlere ve öz-imaja uygunluğa bağlıdır. 

Şekil 1. İnsan Beyninin Yapısı

Kaynak:  Dragolea L., Cotîrlea D. (2011). 
Neuromarketing – Between Influence And 
Manipulation.  Polish Journal Of Manage-
ment Studies. Vol :3.

Nöro fizyoloji ve kognitif nöro bilimler ala-
nındaki çalışmalara dayalı olarak, Renvoise 
ve Morin (2007: 5-11) bu üç kısımdan her bi-
rinin belirli bir rol oynadığı görüşündedirler: 
neokorteks (rasyonel beyin) düşünür, limbik 
sistem (duygusal beyin) hisseder ve sürüngen 

beyin kararlar alır (Şekil 1). Dolayısıyla, ha-
rekete geçilip geçirmediği ile ilgili karar ilkel 
beyin içinde alınmaktadır.  Bu beyin o kadar 
ilkeldir ki yalnızca altı temel uyarana yanıt 
verir. Dolayısıyla, bir reklam mesajının etki-
liliğini azami düzeye çıkarmak için o mesa-
jın ürünün özelliklerinden ziyade müşterinin 
ihtiyaçlarına dayalı olması gerekmektedir. 
Bir reklamın etkili olabilmesi için öncelikle 
duygusal beyni ve ilkel beyni hedeflemesi 
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gerekmektedir. Bu meydana geldiğinde dikkat 
kanalı açılır ve bilgi rasyonel beyne iletilir. 

Bir reklam mesajının verimliliğinin azami 
düzeyde çıkarılabilmesi için, o mesajın şu 
nitelikleri taşıması gerekir: Basit argümanlar 
mümkün olduğu kadar objektif ve tüketicinin 
anlayacağı terimlerle ifade edilmelidir; me-
sajın kilit unsurları mesajın başına ve sonuna 
yerleştirilmelidir; yazılı bileşenle karşılaştı-
rıldığında görsel unsur ön planda olmalıdır; 
mesaj alıcının derin duygularını dikkate alma-
lıdır. Nispeten basit olan bu hipotezler nöro 
bilimsel araştırmalar yoluyla doğrulanmıştır 
(Renvoise and Morin, 2007: 5-11). Reklam 
mesajının ezberlenmesine ve reklamların ve-
rimliliğine ilişkin optimizasyon konusunda, 
nörolog Donald Calne şöyle söylemektedir: 
“Duygu ile mantık arasındaki fark duyguların 
bizi harekete geçirmesi, mantığın ise yalnızca 
değerlendirme yapmasıdır”. İyi bilinmektedir 
ki bir reklam mesajının verimliliği büyük öl-
çüde onun alıcının beyni tarafından algılanma 
ve hatırlanma biçimine bağlıdır. Reklamların 
verimliliğiyle ilgili geleneksel değerlendirme 
yöntemleri (tanıma testleri, ürüne/beyne yöne-
lik tutumun ölçülmesi, vb) tamamen süjelerin 
kurdukları bağlantılara bağlıdır ve dolayısıyla 
da hafızanın bilinçli kısmıyla (rasyonel beyin) 
sınırlıdır. Tüketici üzerinde yeterli etki yapa-
bilmek için, mesajın ve reklamın rasyonel bey-
ne sinyaller gönderilmesini sağlaması gerekir 
ve bunun özellikle duygusal ilişkilerden (zevk 
ve acı) sorumlu limbik sisteme kadar taşınması 

ve aynı zamanda hızlı reaksiyonların ve çekil-
me/bekleme eylemlerinin kontrol altına alına-
bilmesi için de kazanma amacından sorumlu 
sürüngen beyne kadar iletilmesi gerekir. Yani, 
yapılan çalışmalar yoğun duygusal içeriğe sa-
hip reklam mesajlarının hayal gücünü etkin-
leştirdiğini göstermektedir; insanlar belirli bir 
ürünün kendilerini nasıl tatmin edebileceğini 
doğrulama eğilimindedirler çünkü söz konusu 
bilgi sanki o deneyim gerçekte meydana gel-
miş gibi ezberlenir ve ilkel beynin karar veren 
unsurlarını etkinleştirir (Dragolea ve Cotîrlea, 
2011: 82-84).

5. NÖROPAZARLAMA TEKNİKLERİ

Genç bir disiplin olarak nöropazarlama teo-
rik, pratik ve deneysel anlamda hâlâ gelişti-
rilmektedir (Garcia vd. 2008: 397). Nöropa-
zarlama’daki teorik araştırmalar nöro bilime 
dayanmaktadır ve beyin görüntüleme teknik-
leri bu alandaki teorileri test edip geliştirerek 
tüketicinin beynindeki pazarlama uyaranlarını 
ortaya çıkarmak için kullanılmaktadır. Araş-
tırmalar şimdiden davranış ve duyularla beyin 
aktiviteleri arasında bir bağlantı kurmuştur  
(Alwitt, 1985: 209).

Reimann vd. (2011)’in ifade ettiği gibi beyin 
görüntüleme alanındaki ilerlemeler kişisel 
özelliklerin farklı uyaran ve kararlara karşı 
nasıl tepki verdiğini anlamamızı sağlamakta-
dır. Beyin görüntüleme yöntemleri kullanarak 
araştırmacılar özel bir durumla kontrol altın-
daki bir durum karşısında beynin nasıl çalış-
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tığını karşılaştırma imkânına kavuşmuşlardır. 
Zurawicki (2010: 42-53), Kenning vd. (2005: 
343-354) ve Calvert vd. (2004: 191-205) nö-
ropazarlama araştırmalarında kullanılan alet-
leri beynin metabolik aktivitesini kaydeden 

ve beynin elektrik aktivitesini kaydeden araç-
lar olarak ikiye bölmüşlerdir. Aşağıdaki şekil 
2’de her bir teknik ve bunların deneysel pro-
sedürleri yer almaktadır.

Şekil 2. Nöropazarlama’da Kullanılan Araçlar

Kaynak: Bercea, M. D. (2012: 1-12). Quan-
titative Versus Qualitative In Neuromarketing 
Research. Munich Personal RepecArchive, 
Paper.

5.1.Pozitron Emisyon Tomografisi veya 
PET Taramaları: 1970’lerin ortalarında ge-
liştirilmiştir. PET beyin hakkında işlevsel bil-
giler veren ilk tarama yöntemidir. Hem PET 
hem de FMRI beyindeki kan akış seviyesinin 
gösterdiği şekliyle, farklı beyin bölgelerinde-
ki nöral faaliyet hakkında bilgi sağlamaktadır. 
FMRI’da, kanın oksijenlenmesinin manyetik 

sonuçları ölçülürken, Pet’te insanlara sıvı bir 
radyoaktif izleyicisi enjekte edilmekte ve rad-
yasyondaki değişiklikler kan akışı ölçülerek 
belirlenmektedir (Belden, 2008: 256). 

5.2.Fonksiyonel Manyetik Rezonans Gö-
rüntülemesi (FMRI) ve Manyetik Rezo-
nans Görüntülemesi (MRI): Hiçbir radyo-
aktif madde gerektirmemektedir ve Pet’le 
karşılaştırıldığında daha yüksek çözünürlükte 
görüntüler sağlamaktadır. Başlangıçta çeşitli 
beyin yaralarının nasıl göründüğüne dair ens-
tantaneler almak için kullanılmış olmakla bir-
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likte, araştırmacılar MRI makinelerini algı, dil 
ve hafıza gibi belirli görevlerde beynin hangi 
parçalarının kullanıldığını görmek için de kul-
lanabileceklerini fark etmişlerdir. Fonksiyonel 
MRI deyimi de bundan kaynaklanmaktadır. 
Bu yöntem beynin hangi alanlarının etkinleş-
tiğini görmek için beynin çok hızlı bir tarama-
sının yapılmasını kapsamaktadır. Nöral faali-
yet ve bir bölgedeki kan oksijeni arttığında, 
bu durum manyetik özelliklerin oranını da de-
ğiştirmektedir. Artan nöral faaliyet, çalışmayı 
desteklemek için daha fazla kan tedariki sağ-
lamakta ve bu da bir fMRI taramasında milisa-
niye bazındaki manyetik değişiklikler olarak 
kendini göstermektedir. Yani fMRI’nın tespit 
ettiği şey doğrudan nöral faaliyet değil, kanda-
ki oksijen seviyesine bağlı manyetik değişik-
liklerdir. Bu yöntem noninvazif bir yöntemdir 
ve dolayısıyla aynı süje üzerinde birden fazla 
tarama yapılabilir (Belden, 2008: 256). 

5.3. SST veya Durağan Durum Sonda To-
pografisi: TV reklamları gibi dinamik uyaran 
sekansları sırasındaki faaliyeti izlemek için 
kullanılmaktadır. SST görsel olarak uyandı-
rılan kararlı durum potansiyellerini ölçer ve 
hafif bir bere içine yerleştirilmiş 64 elektrot-
la saniyede 13 kez kayıt yapmaktadır (Voicu, 
2012: 1475).

5.4. Elektroensefalografi (EEG): EEG’de 
kafa derisine elektrotlar uygulanır ve alttaki 
beyin bölgesindeki elektriksel alanda meyda-
na gelen değişiklikler ölçülmektedir. EEG’nin 

zamansal çözünürlüğü çok yüksektir (milisa-
niyeler) ve dolayısıyla kısa nöral olayları tes-
pit edebilmektedir. Kafatası elektrik alanını 
dağıttığı için, EEG’nin mekânsal çözünürlüğü 
düşüktür (~1 cm) ve kaç tane elektrot kullanıl-
dığına bağlıdır. Elektrotların sayısı iki taneye 
düşebildiği gibi yüksek yoğunluklu dizilerde 
yüzlerce de olabilir. Düşük mekânsal çözünür-
lüğün yanında, EEG’nin derin beyin yapılarıy-
la ilgili hassasiyeti de zayıftır. Ekipman mali-
yetleri düşük olabilir (<$10,000) ama yüksek 
yoğunluklu dizilimler ve verileri işlemek için 
gerekli kaynaklar bu maliyeti artırmaktadır. 
Yaygın tekniklerden biri frontal EEG’nin sol-
sağ asimetrisini ölçmektir. Bu tipik olarak alfa 
bandındaki güçle ölçülmektedir (8–13 Hz). 
Araştırmalara göre sol frontal bölgede daha 
fazla faaliyet olması pozitif duygusal haller-
le ya da bir amaca yaklaşmaya yönelik mo-
tivasyonel güdüyle ilişkilidir. EEG asimetrisi 
ile kişilik özellikleri arasında güçlü korelas-
yonlar olmakla birlikte, bu asimetrinin andan 
ana değişme derecesi hala tartışma konusudur. 
Bazıları güvenilir bir şekilde güç asimetrisini 
tahmin etmek için en az 60 sn önermektedir 
ve bu durumda EEG’nin fMRI karşısında sa-
hip olduğu zaman avantajı kaybedilmektedir. 
Bazıları reklamlara yanıt olarak duygularda 
meydana gelen anlık dalgalanmaları ölçmede 
bu yaklaşımı kullanmış olmakla birlikte (za-
mandaki otomatik düzeltmeleri veya çoklu 
istatistiksel karşılaştırmaları dikkate almak-
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sızın), bu yaklaşımların geçerliliği şüphelidir 
(Ariely, D., and G. Berns, 2010: 5). 

5.5. Manyetoensefalografi (MEG): EEG’nin 
pahalı bir kuzeni olan MEG manyetik alanlar-
da nöral faaliyetlerin meydana getirdiği deği-
şiklikleri ölçmektedir. Dolayısıyla MEG’de 
de aynı yüksek zamansal çözünürlük avantajı 
vardır ve elektriksel alanla karşılaştırıldığında 
manyetik alan kafatası tarafından daha az sap-
tırıldığı için, mekânsal çözünürlüğü EEG’nin-
kinden daha iyidir. Tıpkı EEG gibi, MEG de 
yüzeysel kortikal sinyallere (özellikle oluk-
larda) karşı son derece duyarlıdır. Beynin nö-
ronsal devresindeki elektrik akımları, başın 
dışına yerleştirilen süper iletken detektörler 
tarafından tespit edilebilen çok zayıf manye-
tik alanlar meydana getirir. MEG’in başlıca 
dezavantajları, fMRI’dan daha pahalı olması 
ve beyinde aktivitenin meydana geldiği yeri 
kesin olarak belirlemede onun kadar iyi olma-
masıdır. MEG beyindeki zayıf manyetik sin-
yalleri ölçmek için manyetik olarak yalıtılmış 
bir oda ve süper iletken kuantum interferans 
detektörleri gerektirir. Bir MEG’in kurulum 
maliyeti yaklaşık 2 milyon dolardır (Ariely, 
D., and G. Berns, 2010: 5). 

5.6. Transkraniyal Manyetik Stimülasyon 
(TMS): TMS genellikle kabloyla sarılmış bir 
halka şeklindeki demir bir çekirdek kullanıl-
mak suretiyle, baş üzerine yerleştirildiğinde 
alttaki nöronlarda elektriksel akımlar meyda-
na getirmeye yeterli manyetik bir alan oluş-

turur. TMS tek vuruş, çift vuruş veya tekrarlı 
simülasyon şeklinde kullanılabilir ve nöronsal 
etkiler sinaptik iletimin kolaylaştırılmasından 
engellenmesine kadar geniş bir aralıkta ger-
çekleşebilir. Bir araştırma aracı olarak TMS 
beynin bölgelerini geçici olarak devre dışı bı-
rakmak suretiyle bu bölgelerin nedensel rolü-
nü incelemede kullanılagelmiştir (Santos vd, 
2015: 33).

5.7. Göz İzleme (Eye Tracking): Eye trac-
king yani göz izleme tekniği biometrik öl-
çümler arasında en sık kullanılan teknikler-
den biridir. Kızılötesi kameralarla göz bebeği 
hareketleri, gözbebeği çapındaki değişimler 
milisaniye hızında kaydedilir. Dikkat, ilgi ve 
uyarılma seviyesinin belirlendiği göz izleme 
yönteminde bakışların yoğunlaştığı alanları 
gösteren ısı haritaları, sabitlenme ve sıçrama 
hareketleri, ilk bakılan alan, en çok bakılan 
alan ve benzeri birçok metrik ve gözbebeğinin 
duygusal uyarıcılar karşısında büyüyüp küçül-
me hareketleri ile duygusal uyarılma süreçleri 
belirlenebilmektedir.

5.8.Yüz İfade Tanımlama: Yüz ifade tanıma 
sistemi, yüzdeki 22 kas grubuna bağlı olarak 
9 farklı duygu (Mutluluk, İğrenme, Korku, 
Şaşırma, Üzüntü, Şaşkınlık, Hayal Kırıklığı, 
Kafa Karışıklığı, Aşağılama) ve nötr-pozitif-
negatif duygu değerlerini 65 milisaniyelik 
hızda yakalayabilmektedir. Böylece istemsiz 
olarak bilinçaltının verdiği duygusal tepkiler 
belirlenebilmekte ve söz konusu uyarıcı ile 
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bağdaştırılarak spesifik duygular tespit edile-
bilmektedir (Erdemir, 2005: 8-10).

5.9 Örtük Çağrışım Testi: Bireylerin her-
hangi bir kavrama ilişkin örtük tutumlarını 
ölçmek amacıyla Greenwald ve arkadaşları 
(1998) tarafından oluşturulmuş olan Örtük 
Çağrışım Testi (Implicit Association Test) 
kullanılmıştır. Ölçek, sosyal psikoloji alanın-
da yapılan çalışmalarda örtük tutum ölçmede 
en çok kullanılan testlerden birisidir. Testin 
altında yatan varsayım, insanların zihinle-
rinde aynı kategoride yer alan kavramların 
otomatik olarak birbirlerini çağrıştırdıklarıdır 
(Atakay, 2014: 60).

5.10. Deri İletkenliği Testleri: Cildin, özel-
likle de avuç içlerinin ve diğer kılsız bölgele-
rin, uyarıcıya bir tepki olarak elektrik diren-
cinin değişmesini gösterir. Özerk sinir siste-
minin otomatik bir tepkisi olarak gözlenen bu 
durum, ter bezlerinin etkinliğine bağlıdır ve 
hem haz verici, hem de stres yaratıcı uyarıcı-
larla, hatta yeni veya şartlı uyarıcılarla ortaya 
çıkabilmektedir (http://www.termbank.net).

6.NÖRO PAZARLAMADA ETİK

 Nöropazarlama ile ilgili çok hassas konu-
lardan biri onun etik yönüdür. Tüketicilerin 
haklarını korumak için hazır bulunan der-
neklerin, alıcıların davranışlarını araştırmak 
için görüntüleme teknikleri veya aynı nitelik-
te başka araçların kullanılmasına karşı tepki 
göstermeye başlaması da uzun sürmemiştir. 

Nöropazarlama teknikleri manipülatif olabi-
lir. Fakat bu manipülasyonun anlamını net-
leştirmeniz gerekmektedir. Manipülasyon “...
psikolojik etki yoluyla bir grup insanın, bir 
topluluğun veya kitlenin kendi çıkarları aley-
hine hareket etmelerini sağlamak” olarak ta-
nımlanmaktadır (htts://dexonline.ro/definitie/
manipulare).  Manipülasyonun pozitif veya 
negatif anlamının tartışılması gerekmektedir. 
Bu sürece maruz kalan bir müşteri kendi çı-
karına “yönlendiriliyor” olması tartışmalıdır. 
Nöropazarlama yöntemleri kesinlikle insan 
beynini etkilemektedir ve alıcının/tüketici-
nin sadakatini artırmaya çalışmaktadır fakat 
yeni ve çağrışımsal bir şekilde, onların ilgisi-
ni çekmeye, onları bir ortak haline getirmeye 
çalışarak bunu gerçekleştirmektedir. Ticari 
etiğin klasik kuralları bu alanda da tamamen 
geçerlidir ve pazarlamacının temel amacı her 
zaman tüketicilerin ilgisini çekmeye çalış-
maktır (Bercea, 2012: 2).

Nöropazarlama’nın manipülatif tarafıyla il-
gili olarak bazı sivil toplum kampanyalar 
başlatmışlardır. Örneğin, Commercial Alert 
örgütü, nöropazarlama’nın özellikle fMRI ci-
hazı kullanımının tüketicilerin davranışlarını 
manipüle etmede kullanıldığını iddia etmiştir 
(Ural, 2008: 428).

Nöropazarlama araştırmalarında yer alan ko-
rumasız taraflar nöropazarlama etik analizi-
nin en önemli yönlerinden biridir. Akademik 
ve özel araştırmaların çoğu fonlu olduğu için 
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insan süjelerinin korunması söz konusu oldu-
ğunda, her iki taraf (denekler ve araştırmacı-
lar) arasındaki iletişim ve sorumluluk bakı-
mından yasal ve etik sınırlamalara ihtiyaç var-
dır (Murphy vd, 2008: 295). İyi bilinen medi-
kal mahremiyet, problemli konulardan biridir. 
Örneğin çoğu zaman, muayene edilen denek-
lere ait verileri içeren araştırmalar yayınlanır 
ve bu veriler araştırmacıların kendi yorumları 
oldukları için pazarlama amaçları için kulla-
nılmamalıdır. Tüm araştırmalarda deneklerin 
izninin alınması zorunlu olmakla birlikte, net 
olmayan bazı bilgiler nedeniyle yine de bazı 
boşluklar mevcuttur. Denekler ile araştırmacı-
lar arasında güvenli bir ilişki kurmak ve insan 
düşüncesinin mahremiyetini yasallaştırmak 
için mahremiyet politikaları çok önemlidir.  

Ayrıca akademisyenlerin araştırmalar için 
kullandıkları ekipmanlar çoğu zaman ulusal 
medikal veya sağlık kuruluşları tarafından 
sertifikalandırılmıştır ancak bazı özel nöro-
pazarlama şirketlerinde denekler için tehlikeli 
sonuçlar doğurabilecek sertifikasız ekipman-
lar bulunabilmektedir. Murphy (2008: 295) 
nöropazarlama’nın insan zihnini etki altına 
alabileceğine dair medya tarafından bir görüş 
oluşturulduğunda bunun halk tarafından tep-
kiyle karşılanacağını bildirmektedir (Murphy, 
2008: 295). Halen, yakın gelecekte nöropa-
zarlama yöntemlerinin, tüketicilerin beyninde 
gizli daha fazla bilgiyi ortaya çıkarabilecek 
kadar geliştirileceği yönünde korkular vardır. 

Seçim özgürlüğü insanların şu anda sahip ol-
duğu en güçlü araçlardan biridir. Şayet seçim 
özgürlüğü ortadan kalkarsa yalnızca büyük 
şirketlerin kazanç elde edebileceği bir ortam 
oluşabilecektir. Tüketicilerin manipüle edile-
rek rasyonel davranmadan kabul edebilecek-
leri ürün ya da hizmetler insanlara sunulursa 
bu durum özgür iradenin ortadan kalkmasına 
yol açacaktır (Wilson vd, 2008: 399). 

Çok arzulanan satın alma düğmesi hala bir 
yerlerde gizlenmektedir fakat teknolojik iler-
lemeler devam ettikçe o düğmenin yerini bul-
mak daha kolay olacaktır. Nöropazarlama en-
düstrisinde hem akademisyenler hem de özel 
sektör, deneklerin verilerini ve mahremiyetle-
rini ve aynı zamanda araştırmacıları koruyan, 
bilimsel bulguları ve yöntemleri ticarileştir-
meyecek bir davranış etiği izlemelidirler. 

Nöro bilim teknolojisinin şimdiye kadar karşı-
laştığı en büyük tehdit şu satırlarda tanımlan-
maktadır: “Nöro bilim bulguları ve yöntemle-
ri, tüketicilerin kendi tercihlerine, özgür irade-
lerine göre hareket etme yeteneklerini tehdit 
eden potansiyel pazarlama uygulamalarına 
sahiptir” (Wilson vd, 2008: 401).

Diğer taraftan, bir insanın yaptığı herhangi 
türde bir davranış, eylem veya kararın sadece 
fiziksel temelli olduğu ve beyin tarafından yö-
netildiğini, yani kültürel bir çerçeve içinde ve 
biyolojik sınırlamalar dahilinde yalnızca kim-
yasal tepkilerin ve üretimlerin bir ürünü oldu-
ğunu düşünmek yeterince olgun bir yaklaşım 
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olmayabilir çünkü bu insan yaşamının tama-
men araçlar tarafından yönetildiği ve insanla-
rın kendilerinin eylemlerinden sorumlu tutula-
mayacağı anlamına gelmektedir (McDonald, 
2011: 1272). İnsanların sıkça duygusal bir 
seviyede de faaliyet gösterdiklerini ve bunun 
rasyonel düşünme sürecinin bir ürünü olma-
dığını göz önünde bulundurduğumuzda, nöro-
pazarlama insan düşüncesinin mahremiyetini 
ve insan beyninin eşik altı mesajlar olmadan 
özgürce karar verme hakkını ihlal etmektedir. 

Bilimsel bir temelde uygulanan herhangi tür-
deki etik neticeler insanların doğasına yönelik 
kültürel ve sosyal bir yaklaşım içerir. Ahlak, 
etik, özgür irade, doğru ve yanlış kesinlikle 
sosyal olarak yapılandırılan değerlerdir ve el-
bette bu durum insanlar arasında objektif bir 
gerçeklik ve ahlak duygusu olmadığı anlamı-
na da gelmemektedir (Dragolea ve Cotîrlea, 
2011: 83).

SONUÇ

Pazarlama araştırmalarının yeni gözdesi olan 
nöropazarlama’nın çok eski bir geçmişi bu-
lunmamasına rağmen yarattığı etki oldukça 
önemlidir. Amerika başta olmak üzere binler-
ce nöropazarlama firması dünyanın çeşitli böl-
gelerinde görülmeye başlanmıştır. Türkiye’de 
de  Üsküdar Üniversitesi’nin (enstitu.uskudar.
edu.tr)  açtığı nöropazarlama yüksek lisans 
eğitimi, ODTÜ ve Koç Üniversiteleri (nsnt.
metu.edu.tr) nöro bilim ve nöro teknoloji or-
tak doktora programı, Hitit Üniversitesi De-

neysel Tüketici Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi (hutam.hitit.edu.tr/) ve Fırat Üniversitesi 
Pazarlama ve Nöropazarlama Araştırıma ve 
Uygulama Merkezi (yeni.firat.edu.tr) ile nö-
ropazarlama alanında çalışmalar yapmaktadır 
(Ustaahmetoğlu, 2015: 158).  Dünyada ve ül-
kemizde yarattığı etki göz önüne alındığında 
nöropazarlama’nın tüketici davranışlarına ge-
tirdiği etkili çözümler sayesinde geleceği ol-
dukça parlaktır. Tüketicilerin zihninde yer alan 
düşüncelerin anlaşılabilmesi yolunda önemli 
adımlar atılmaktadır. Marka danışmanları ve 
satış uzmanları tarafından en çok merak edilen 
soru olan”Tüketici ne ister?” sorusu nöropa-
zarlama sayesinde aydınlanmaya başlamıştır. 

İnsan beyninin gizemlerinin birçoğunun çözü-
lemediğini bir kenara bırakırsak nöropazarla-
ma, araştırmacılara duygusal ve ilkel beynin 
insanların karar alma mekanizmaları üzerinde 
büyük bir etkisinin olduğunu göstermektedir. 
Bu yaklaşımla hareket edildiğinde pazarla-
macıların öncelikle beynin bu bölgesine hitap 
etmeleri gerekmektedir. Tüketiciyle duygusal 
bir bağ kurulamaması iletişim yöntemlerinde 
de  istenilen etkiyi yaratamayacaktır. Ayrıca, 
birçok kişinin varsaydığı gibi insanlar rasyo-
nel beynini kullanarak harekete geçmemek-
tedirler. Davranışlarımız beynin limbik siste-
minin ve ilkel kısmın etkisiyle oluşmaktadır. 
Beynin bu bölgelerini incelemek ve ona uygun 
iletiler oluşturmak marka uzmanları açısından 
oldukça önemlidir. 
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Nöropazarlama kokudan görsel uyarıcılara, 
ambalaj tasarımından logoya, reklam optimi-
zasyonundan hizmet kalitesine kadar bir çok 
alanda pazarlamacılara hizmet etmekte ve iş-
letmelerin müşteri odaklı olmasını sağlamak-
tadır. Örneğin DaimlerChrysle Almanya’da 
yaptığı bir çalışmada özellikle erkelerde spor 
arabaların beynin ödüllendirme mekanizma-
sını harekete geçirdiğini saptamış ve elde et-
tiği bu sonuca göre reklam kampanyalarını 
dizayn etmeye başlamıştır (morfikirler.com/
noro-pazarlama). Campbell’s Soup, Gerber 
ve Frito-Lay gibi markalar nöropazarlama’yı  
paketlerdeki renk, yazı büyüklüğü ve re-
sim gibi faktörleri belirlemede kullanmakta-
dır. Dünyaca ünlü araba markası Hundai ise 
nöropazarlama’yı prototip araç geliştirmede 
kullanmaktadır.1

İşletmelere birçok katkı sağlayan nöropazarla-
ma’ya dair bazı soru işareti de bulunmaktadır. 
Bunlardan en önemlisi nöropazarlama’nın 
tüketiciyi yanıltma ve kandırma aracı olarak 
kullanılabileceği üzerinedir. Bazı pazarla-
ma uzmanları bir ürünün satışını arttırmanın 
en önemli nedeninin kalite olduğunu vurgu-
lamaktadır (Schull, 2008: 12). Onlara göre 
nöropazarlama bir takım spekülatif ve gayri 
ahlaki yöntemleri kullanarak tüketicileri etki 
altına almaktadır. 

1  (www.ayhankaraman.com).

Nöropazarlama araştırmaları yeni nörolojik 
teknolojiler geliştiğinde ve mevcut aletler 
daha verimli hale geldiğinde daha kolay ve 
uygun maliyetle uygulanabilecektir. Bunun 
sonucunda nöropazarlama’nın tüketicilere ve 
firmalara ne kazandıracağını ya da kaybettire-
ceğini anlamak daha kolaylaşacaktır. 

Bu çalışma nöropazarlama’da kullanılan 
araçların toplu bir şekilde gösterilmesi ve bu 
yöntemlerin açıklanması bakımından ülke-
miz literatürüne katkı sağlamaktadır. Daha 
önce yapılan literatür taramalarında nöropa-
zarlama alanında sıkça kullanılan yöntemlere 
değinilmekle birlikte bazı özel teknikler gös-
tertilmemektedir. Ayrıca bu araçlar herhan-
gi bir sınıflandırmaya tabi tutulmadığı için 
nöropazarlama teknikleri sistemli bir şekilde 
anlaşılamamaktadır. Çalışmanın özgün yanı 
nöropazarlama tekniklerinin tamamının belir-
li bir mantıkla sınıflandırmaya tabi tutulması 
ve tüm nöropazarlama araçlarının gösterilerek 
açıklanmasıdır. Bu alanda çalışma yapmak is-
teyen araştırmacılar hangi yöntem yada yön-
temleri seçeceklerini önceden belirleyebilecek 
böylece çalışmalarını farklı tekniklerle zen-
ginleştirebileceklerdir.  

Teorik altyapı olmadan nöropazarlama gibi 
teknik bir  alanında çalışma yapmak oldukça 
zor olduğundan  bundan sonraki çalışmaların 
bazıları da kuramsal çerçevede incelenebilir. 
Ayrıca çağdaş çalışmalardan elde edilen pratik 
bilgiler literatürü zenginleştireceğinden yeni 
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bulgular eşliğinde belirli aralıklarla teorik ça-
lışmalar yapmak nöropazarlama alanına katkı 
sağlayacaktır.  Böylece tüketicinin zihninde 
yer alan “kara kutu” bilim adamları tarafın-
dan biraz daha aydınlanacak ve müşterilerin 
gerçekte ne istediği sorusuna yanıt bulunabi-
lecektir. 
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DERGİ HAKKINDA

UHPAD “Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi”; 2014 yılı iti-
bariyle yayın hayatına girmiştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde 
olan yayınlara yer verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda ÜÇ sayı çı-
karmaktadır. Dergimizin sayıları NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK aylarında sistem üzerinden 
yayınlanmaktadır. Dergimiz gerek basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergi-
dir. Dergimizde Pazarlama ve Pazar Araştırmaları alını içerisinde değerlendirilebilecek her 
türlü yayına yer verilebilmektedir. Dergimizin baş editörü Dr. Ali Serdar YÜCEL  olup, dergi 
yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. Yönetim 
kurulu başkanı derginin o anki en üst unvana sahip hocamız olup yönetim kurulunun %51’ inin 
aldığı kararlar uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi alanında uzman iki hakemin ona-
yından geçmeli ve hakemler tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. Aynı sayı içe-
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. 




