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UHPAD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

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

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

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

4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-
0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) kalite 
belgeleriyle ve (2015/04298 / 2015-GE-18945) Marka patent ile güvence altına alınmıştır. 
Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın yazar-
larına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 18001-
OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / 
ISO 10002-CM-0090-13001706) and trademark patent (2015/04298 / 2015-GE-18945). 
Articles published provide their authors with all kinds of legal rights and international as-
surance regarding their articles with quality, trademark, patent and doi information. 

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

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

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

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

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

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

Dergimizin bu sayısında 4 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. 2017 yılının ilk sayısını sizlerle buluşturmaktan 
onur ve mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık yedi yıldır dergimizin sizlerle buluşmasında her türlü katkı ve desteği 
esirgemeyen başta editörler kurulu olmak üzere bilim ve hakem kurullarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca 2016 
yılında ülkemizde yaşanan bazı olumsuz olaylar nedeniyle dergimizde de istenen bazı güncellemeler nedeniyle bu 
sayışımızda oluşan gecikmeden dolayı siz okur ve yazarlarımızın affına sığınıyoruz. Çünkü dergimizin yapısında 
genel bir güncelleme gerçekleştirilmiştir. Yılda üç sayı şeklinde çıkarmış olduğumuz dergimizin bir sonraki sayısı 
Ağustos 2017  tarihinde sistemdeki yerini alacaktır. Sayımızda bulunan çalışmaların hakem değerlendirme sürecine 
katkı sağlayan tüm hakem kuruluna yürekten teşekkür ediyor esenlik ve mutluluklar diliyorum.

(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.

Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL
Baş Editör
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Dear Scientists,

There are a total of 4 papers in this volume. We are proud and happy to present you the first volume of the 
year 2017. We would like to thank editorial board, science and referee boards for their contributions and support 
to our journal in all matters nearly for seven years. We ask for your forgiveness for the delay of this volume due 
to some updates requested from our journal in line with some negative situations experienced in our country in 
2016. A general update has been made in the structure of our journal. The next volume of our triannually published 
journal will be on the system in August 2017. We would like to thank the whole referee board for their contributions 
in referee evaluation process of the papers of this volume and wish you welfare. 

(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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(1)  Sorumlu Yazar: Mükerrem ATALAY ORAL, Akdeniz Üniversitesi, Elmalı Meslek Yüksekokulu, İktisadi İdari 
Programlar Bölümü, İşletme Yönetimi Programı, Antalya / Türkiye  mukerrem@akdeniz.edu.tr Geliş Tarihi / 
Received: 13.01.2017 Düzeltme Tarihi / Revised: 22.03.2017 Kabul Tarihi/ Accepted: 11.04.2017 Makalenin Türü: 
Type of article (Araştırma ve Uygulama / Research and Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / 
None“Etik Kurul Raporu Yok – None of Ethics Committee” (Araştırmada Kurum İzni Var / Yok) “YOK” “The 
Research Council Permit Yes / No” “NO”

TÜKETİCİLERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE MEYVE 
SUYU TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ (1)

THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIO-DEMOGRAPHIC 
CHARACTERISTICS OF CONSUMERS WITH FRUIT JUICE 

CONSUMPTION

Mükerrem ATALAY ORAL1, Ali Şevki AKAY2, M. Göksel AKPINAR3, Mevlüt GÜL4

1Akdeniz Üniversitesi, Elmalı Meslek Yüksekokulu, İktisadi İdari Programlar Bölümü, İşletme Yönetimi Programı, 
Antalya / Türkiye

2 Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Pazarlama 
Programı, Antalya / Türkiye

3 Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Antalya / Türkiye
4 Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Isparta / Türkiye

Öz:Teorik olarak, tüketicilerin demografik özellikleri 
ile satın alma kararı arasında bir ilişki var olduğu kabul 
edilir. Bu çalışmada Antalya merkez ilçede ikamet eden 
tüketicilerin sosyo-demografik özellikleri ile meyve 
suyu tüketimi arasındaki ilişkinin Ki-Kare İlgi Analizi 
ile ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmanın verile-
ri Antalya ili kentsel alanda yaşayan tüketicilerden yüz 
yüze görüşme yöntemi ile yapılan anket yoluyla elde 
edilmiştir. Çalışmada ilk olarak tüketicilere ait sosyo-
ekonomik ve demografik veriler ortaya konulmuştur. 
Daha sonra tüketicilerin sosyo-ekonomik ve demogra-
fik özellikler ile meyve suyu tüketimi arasındaki iliş-
ki incelenmiştir. Çalışma sonucunda, cinsiyet, eğitim, 
hane genişliği, hanedeki çocuk varlığı ile meyve suyu 
tüketimi arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki 
saptanmıştır. Bunun yanında aylık hane geliri ile mey-
ve suyu harcaması arasında istatistiki olarak anlamlı bir 
ilişki saptanmıştır. Ayrıca %10 (p=0.10) anlamlılık dü-
zeyinde meyve suyu tüketimi ile hane yaşam durumu 
arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmuş-
tur. Buna göre, yapılan bu çalışma ile kısmen bu teoriyi 
doğrular nitelikte sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranışı, Meyve Suyu, 
Meyve Suyu Tüketimi, Ki-Kare Analizi

Abstract: Theoretically, it is assumed that there is a 
relationship between consumers’ demographic charac-
teristics and purchasing decision. In this study, socio-
demographic characteristics of consumers residing 
in the central district of Antalya with the relationship 
between fruit juice consumption was aimed to reveal 
the Chi-square analysis. The data of the study was ob-
tained Antalya province from consumers living in ur-
ban areas through face to face interviews with survey 
method. In this study has been demonstrated first as 
socio-economic and demographic data on the consum-
er. Then, the relationship between socio-economic and 
demographic characteristics of consumers with fruit 
juice consumption were examined. As a result, gen-
der, education, household width, presence of children 
in households with fruit juice consumption were found 
to be statistically significant relationship between. Be-
sides statistically significant relationship between fruit 
juice consumption with a monthly household income 
was determined. Also, between juice consumption and 
living conditions of households 10% (p = 0.10) sig-
nificance level statistically significant relationship was 
found. Accordingly, the results of this study have been 
obtained, in part, by confirming this theory.

Key Words: Consumer Behavior, Fruit Juice, Fruit 
Juice Consumption, Chi-Square Analysis 

A C E D

Doi: 10.17369/UHPAD.2017.1.0003

UHPAD ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

International Refereed Journal of Marketing and Market Researches



2

UHPAD
www.uhpadergisi.com

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan  – Kış İlkbahar Dönemi Sayı: 10 Yıl:2017
International Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches

January / February / March / April - Winter Spring Period Issue: 10 Year: 2017
JEL CODE: D12-D13-J83-K10-K12-K19 ID:83 K:77

ISSN Print: 2148-4764 Online 2148-5666
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04298- 2015-GE-18945)

GİRİŞ

Günümüzün küreselleşen ekonomik dünya-
sında tüketiciyi göz ardı eden üretim yaklaşı-
mı dolayısyla talebi ve pazarı da ihmal etmiş 
olacaktır. Bu yaklaşımla gerçekleştirilecek 
üretimin sonucunda da üretimde kalitesizlik 
ve verimsizlik ortaya çıkacaktır (Hekimci, 
2007: 254). Tüketici hem kendisinin hem de 
ailesinin arzu, istek ve gereksinimlerini gider-
mek için mal ve hizmetleri satın alan veya sa-
tın almaya muktedir olan gerçek kişidir (So-
lomon, 2003: 7). Bilinçli tüketici; biri ürünü 
satın alırken, ondan maksimum faydayı elde 
etmeyi amaçlayan birey olarak düşünülebi-
lir. Tabi bunun yanında gerçek ihtiyaçlarının 
bilincinde, planlı ve kayıtlı alışveriş yapan, 
alışverişin nesnesi değil öznesi olduğunu 
kavramış, kalite ve standardı yüksek, sağlık-
lı, güvenli ve çevre dostu ürün seçmeye özen 
gösteren bireydir. Tüm bunlarla birlikte büt-
çesi için de optimum özellikler taşıyan ürünü 
seçip tasarrufu da düşünen ve aynı zamanda 
kaliteyi ayırt edebilen, benzerleri arasında 
mümkün mertebe yerli ürünleri tercih eden 
ve böylece de ulusal ekonominin verimlili-
ğine de olumlu etki edecek düzeye ulaşabi-
lecek bir sosyo-ekonomik öğedir (Hekimci, 
2007: 254). Evrensel tüketici hakları itiba-
riyle, tüketicilerin bilinçli tüketim yapmaya 
özendirilmesi, sadece ekonomik açıdan fayda 
sağlamaları ile ilgili değil aynı zamanda top-
lum olarak da sağlıklı ürünlerin tüketilmesine 
yönelik olarak da önemlidir. Kamu veya özel 

kuruluşlar dışında konu ile ilgili faaliyetler 
yürütüen sivil toplum kuruluşlarının da tutun-
durma araçlarından faydalanarak tüketicileri 
bilinçlendirmesi, özellikle gelişmiş ülkeler-
de toplumsal bir politika olarak görülmekte 
ve buna ilişkin uygulamalara gidilmektedir. 
Nitekim satın alarak tükettiği ürünün temel 
özellikleri, faydaları, kullanım şartları vb. 
hususlarda yeterli düzeyde bilgi ve bilinç dü-
zeyine erişmiş bireyler hem şahsi ekonomik 
çıkarını en yüksek düzeyde korumuş hem de 
özellikle beslenmenin insanların temel ge-
reksinimi olduğu düşünüldüğünde sağlıklı ve 
dengeli beslenme koşullarını da yerine geti-
rebileceklerdir. Böylece toplumu oluşturan 
bireylerden başlayarak kitlelere yayılacak bir 
“tüketim bilincinde sürdürülebilirlik” yakla-
şımının oluşturabilmesi mümkündür (Akay 
ve ark., 2016a: 201). Meyve suyu ürünleri 
satın alma tercihinde ambalaj faktörünün de-
ğerlendirilmesine yönelik olarak yapılan bir 
çalışmada ambalaj özelliklerine ilişkin mikro 
tüketici verileri değerlendirmesinde ambalaj 
malzemesi olarak cam ve tetra-pak, gramaj-
da ise daha büyük miktarlarda ürün sunumu 
talebinin yer aldığı görülmüştür. Bu durumda 
tüketiciler açısından sağlık ve ekonomiklik 
kriterlerinin etkili olduğu sonucu doğmakta-
dır (Akpınar ve ark., 2015: 66-67). Bu sonuç, 
meyve suyu ürünleri satın alma davranışında 
“Bilinçli tüketici” kavramını açıklayan bir 
önerme olarak kabul edilebilir. 
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Tüketici davranışı, tüketicilerin gereksinim-
lerini kendilerine en yüksek seviyede fayda 
sağlayacak şekilde giderebilmek için sahip 
oldukları kaynakları kullanma tercihleri ile 
ilişkilidir. Pazarlamada tüketici davranışları 
alanı, tüketicilerin birey  veya grup halinde 
tercihlerini, ürünleri satın almalarını, kullan-
malarını, sonlandırmalarını veya bunlardan 
ayrı olarak ihtiyaç ve isteklerin tatmin etme-
leri ile ilgili deneyimlerini kapsayan süreci 
incelemektedir (Solomon, 2003: 7). Başka 
bir tanımlamaya göre de tüketici davranışları; 
tüketicilerin kendi ihtiyaçlarını tatmin edebil-
mek için bir bedel ödeyerek ürün satın almak, 
kullanmak, değerlemek ve elden çıkarmak 
için harcadıkları çaba esnasında sergiledikle-
ri davranışlardır. Tüketici davranışları, birey-
lerin tüketim için kullanılabilir kaynaklarını 
(emek, zaman ve gelir) harcarken kararları 
nasıl verdikleri ile ilgilenir (Schiffman ve 
Kanuk, 2004: 8). Bir tüketicinin satın alma 
davranışını birden fazla faktör etkiler. Bun-
lar temelde sosyal ve kültürel, demografik ve 
psikolojik faktörler olarak sayılabilir. Tüke-
ticilerin demografik özellikleri yaş, medeni 
hal, eğitim, meslek, cinsiyet ve gelir durumu 
gibi nitelikleri içerir. İşte bu demografik özel-
likler ile satın alma kararı arasında bir ilişki 
var olduğu yaygıjn olarak kabul edilmektedir 
(Yılmaz ve Can, 2013: 4).

Günümüzde tüketicilerin tüketim ile ilgili ta-
lep çeşitliği artmaktadır. Tüketicilerin dina-
mik yapıdaki bu taleplerinin doğal yansıma-

sı olarak da her yıl çok sayıda yeni ürün ve 
marka gıda pazarında yerini almakta ne varki 
bunların önemli bir kısmı aynı yıl içerisinde 
pazardan çekilmektedir. Yani bir anlamda tü-
keticilerin dinamik talep hareketleri ürün ve 
marka kaosunu da ortaya çıkarmaktadır. Bu 
nedenle tüketicilerin “yeni ürün” konseptin-
den beklentilerinin ne olduğunun iyice bilin-
mesi, üretici, aracı ve tüketici üçgeninde bir 
değer zinciri oluşturulmasına etkili şekilde 
yardımcı olmakta bu sayede piyasaya giren 
yeni ürünler için “hedeflenen değer algısı”nın 
“gerçekleşen değer algısın”a dönüşmesine de 
olanak sağlamaktadır. 

Meyve suları, özellikle günümüz yaşam ko-
şulları düşünüldüğünde, neredeyse her yer 
ve zaman diliminde kolaylıkla tüketilebilen 
içeceklerdir. Birçok üretici firma farklı mar-
kalar altında belirli ürün farklılaştırması ile 
pazara girme veya mevcut pazar payını ar-
tırmaya yönelik çeşitli stratejiler geliştirir-
ken, meyve suyuna yönelik pozitif tüketici 
talebi de bu tip ürünlerin pazardaki yükseli-
şinde etkili olmakta ve yeni ürün, yeni çeşit 
ve yeni gramajlarda ürünlerin  geliştirilme-
si için fırsatlar ortaya çıkarmaktadır. Mey-
ve suyu ürünlerinin tüketimine bakıldığında 
gerek çeşit gerekse miktar olarak değişiklik 
gösterdiği anlaşılmaktadır. Benzer şekilde 
tüketiciler meyve suyu ürünleri satın alırken 
veya tüketirken göz önüne aldıkları kriterler 
de tüketicilerin segmentlerine göre değişiklik 
göstermeketdir. Tüketicilerin ambalajlı yani 
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endüstriyel olarak üretilmiş meyve suyu ter-
cihlerinde önem verilen ilk üç kriterin ürünün 
çeşidi, ambalajın malzemesi ve marka olduğu 
tespit edilmiştir (Oral ve ark., 2015: 52, Oral 
ve ark., 2016a: 62).

Tüketim davranışları, demografik özellikler-
den yaş ile yakından alakalıdır. İnsanlar her 
farklı yaş döneminde farklı şekil ve tercihler-
le tüketim alışkanlıkları gösteririler. Örnek 
olarak gençler daha çok kılık kıyafet, yiye-
cek, eğlence veya elektronik eşya (bilgisayar, 
cep telefonu, tablet vs.) gibi ürünlere yönelik  
harcama yaparken, 50 yaş ve üzeri gruptaki 
tüketiciler ise harcamalarını daha çok sağlık 
ile ilgili ürünlere yönlendirirler. İşte bu ne-
denle pazarlamacılar farklı yaş grubundaki 
tüketicilere farklı öneriler geliştirmek zorun-
dadırlar (Durukan, 2006: 25). 

Demografik özelliklerden bir diğeri olan eği-
tim seviyesi de tüketim davranışları ile doğ-
rudan ilişkilidir. Artık  toplumunların eğitim 
düzeyi giderek yükselmektedir. Eğitim, bi-
reyde farklı perspektiflerin, farklı kültür ve 
anlayışların oluşup gelişmesini ve böylelikle 
birer tüketici olarak  davranışlarının da değiş-
mesine yol açmaktadır (Penpece, 2006: 6). 

Bir başka demografik özellik olan meslek-
ler ise yine tüketicilelrin sergiledikleri tüke-
tim alışkanlıkları üzerinde önemli etkiye sa-
hip bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Mal hizmetleri satın alma davranışı için her 
bir mesleğe mensup tüketicilerin farklılıklar 

gösterebildiğini söylemek yanlış olmaz (Ka-
radağ, 2008: 21). 

Yine demografik özellikler arasında yer alan 
cinsiyet faktörü de satın alma davranışı üze-
rinde oldukça etkilidir. Doğaları gereği ka-
dınlar ve erkekler satın alma davranışlarında 
belirgin farklıklar gösterirler. Bunun altında  
psikolojik nedenler yatar. Psikoloji bilimi 
kapsamındaki araştırmalar, tüketim olgusun-
da kadın ile erkek arasında çeşitli farklılıkla-
rın olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Hatta 
bu farklılıkların, kadın ve erkeklerin içinde 
bulunduğu yaş dönemlerinde değişiklik gös-
terdiği de söylenebilir (Durukan, 2006: 28). 

Satın alma davranışını etkileyen belki de en 
belirgin demografik özellik ise tüketicilerin 
gelir durumlarıdır. Tüketiciler pazarını etki-
leyen ve tüketicilerin satın alma davranışla-
rını yönlendirebilen ekonomik etkenler iki 
açıdan incelenebilir. İlki, tüm nüfusun satın 
alma gücünün belirnerek, ulusal ekonomi-
nin ve ekonomideki gidişatla alakalı verile-
rin değerlendirilmesidir. İkinci ise birey ve 
ailelerin mikro ölçekteki ekonomik yapıla-
rı ile ilgili  verilerin ele alınmasıdır. Çünkü 
genel ekonomik konjonktür ve ekonomideki 
değişim, tüketicilerin satın alma kararını ve 
tüketimdeki eğilimini etkiler. Arz ve talebin 
dengesizliği, enflasyon, dövzi kurundaki oy-
naklıklar ve faiz oranları tüketici kararlarını 
etkileyen belli başlı ekonomik faktörlerdir 
(Fettahlıoğlu, 2008: 4).
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Tüketicilere ilişkin sosyo-psikolojik özellik-
ler de satın alma davranışlarına ve tüketim 
alışkanlıklarına etki eden bir diğer önem-
li etmendir. Örneğin ambalaj tasarımlarında 
görsel iletişim öğelerinin satın alma davra-
nışındaki rolü üzerine yapılan bir çalışmada, 
meyve suyu üreten firmaların mevcut pazara 
sundukları/sunacakları ürünler için tüketici-
lerin yeni, daha önce görülmemiş ambalaj ta-
sarımlarına yaklaşımları incelenmiştir. Sözü 
geçen bu araştırmada, içerisinde hangi çeşit 
meyve suyunu barındırdığını vurgulayan bir 
ambalaj tasarımına sahip meyve suyu ürününü 
satın alabileceği yönünde görüş belirtenlerin 
oranı % 80 olarak tespit edilmiştir. Ambalaj 
tasarımının gençlik, dinamizm ve değişkenlik 
çağrıştıran bir tarzda tasarlanması durumunda 
da katılımcıların %52’si bu tür bir ambalajda 
satılan ürünü satın alabileceğini belirtmiştir. 
Son olarak da muziplik ve çocuksuluk duygu-
su hissettiren bir ambalaj tasarımı ile sunulan 
ürünü katılımcıların %74’ü satın alabileceğini 
belirtmişlerdir (Oral ve ark., 2016b: 85, Akay 
et al., 2016b: 42). Buna göre psikolojik açıdan 
bireye hitap eden ürünlerin tüketiciler tarafın-
dan talep görebilmesi mümkün görünmekte-
dir.

Bu makale çalışmasına konu olan meyve suyu 
ürünlerinin tüketimi ile ilgili olarak şunu da 
belirtmek gerekir ki; meyve suyunun sağlığa 
faydalarını anlatmak konusunda birçok muh-
telif faaliyet yapılmasına karşı tüketimini 
teşvik etmeye yönelik uygulamalar maalesef 

kısıtlıdır. Sağlığa faydalı olduğu vurgulanan 
bu ürün grubunun tüketiminin daha da teşvik 
edilmesi amacıyla gerek üretici işletmelerin 
gerekse sivil toplum kuruluşlarının, birlik-
te veya ayrı olarak düzenleyecekleri reklam 
kampanyalarında etkili slogan geliştirimesi 
tüketimi arttırıcı etki sağlayacaktır. Bu sebep-
le bu tür ürün grupları için retorik söylemleri 
içeren sloganların kullanıldığı reklam kam-
panyalarının düzenlenmesi etkili olacaktır. 
Bununla birlikte farklı sloganların tüketime 
yönelik etkileri gıda ve tarım ürünleri açısın-
dan daha derinlemesine araştırılmalıdır (Oral 
ve ark., 2016c: 318).

Tüm bunlardan yola çıkarak, bu çalışmada 
meyve suyu tüketimi ile tüketicilerin sosyo-
demografik özellikleri arasındaki ilişki belir-
lenmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra meyve 
suyu üreticilerinin çalışmanın sonuçlarından 
faydalanarak yeni fikirler üretmesi de arzu 
edilmeketdir. 

MATERYAL ve YÖNTEM

Bu çalışma, yazarların “Meyve Suyu Tüketimi 
Konusunda Toplumsal Bilinç Düzeyi Ve Op-
timum Ürün Tasarımının Analizi: Antalya İli 
Örneği” başlığıyla bizzat gerçekleştirdiği ve 
sonuçlandırdığı bir bilimsel araştırma projesi 
bulgularının bir kısmını içerecek şekilde ha-
zırlanmıştır.

Buna göre, anılan proje araştırmasının ham 
veri kaynağı hane halkı düzeyindeki yatay 
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kesit verilerini içermektedir. Araştırma ala-
nı için yeterli sayıda belirlenen örnek tüke-
tici kitlesi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile 
uygulanan anketlerden elde edilen birincil 
veriler kullanılmıştır. Pazarlama alanındaki 
araştırma uygulamalarında çeşitli populasyon 
büyüklükleri ve tolerans seviyeleri için belir-
li güven aralıkları ve belirli popülasyon var-
yansı varsayılarak farklı örnek büyüklükleri 
kullanılmaktadır. Ana kitlenin kalitatif özel-
lik itibariyle iki gruba bölündüğü durumlarda 
(ki bu çalışma için “meyve suyu tüketenler” 
ve “meyve suyu tüketmeyenler” şeklinde bir 
bölümlemeye gidilmiştir) ve ana kitle büyük-
lüğünün 500.000’den fazla olması koşulunda 
(resmi kayıtlara göre Antalya merkez ilçele-
rinin toplam nüfusu 775.157 kişi olarak ele 
alınmıştır) %95 güven sınırı ve 0,25 (0,5x0,5) 
varyans için hesaplanan örneklem (Kurtuluş, 
1998: 236) büyüklüğü 384 adet olarak belir-
lenmiştir. 

Gerçekleştirilen saha çalışmalarında, değer-
lendirilmeye uygun olmayacak hatalı anket-
ler olabileceği tahmini ile anket uygulaması 
toplamda 400 adet hanehalkı ile gerçekleşti-
rilmiştir. Anketlerin değrlendirmeye uygun 
olup olmamasının kontrolü sonrasında toplam 
389 anket değerlendirilmeye alınmıştır. Bu şe-
kilde temin edilen birincil verilerin istatistiki 
analizi de bilgisayar ortamında “SPSS 13.0” 
programı üzerinde yapılmıştır. Tüketicilerin 
sosyo-demografik özellikleri ile meyve suyu 

tüketimi arasındaki ilişkinin belirlenmesinde 
de Ki-Kare Analizi kullanılmıştır.

BULGULAR

Tüketicilerin Sosyo-Demografik Profili

Günümüz toplumsal yaşamının vaz geçilmez 
aktivitelerinden biri olan alışveriş ve tüketim, 
sadece fizyolojik ihtiyaçlarımızı gidermeye ve 
tatmin olmaya yönelik bir aktivite değil aynı 
zamanda yaşam tarzının hatlarını da belirler 
bir rol oynamaktadır (Schiffman and Kanuk, 
2004: 37-50). Tarım ve gıda ürünleri talebini 
etkileyen önemli değişkenlerden birisi de tü-
ketici ile ilgili değişkenlerdir. Tüketicilerin 
sosyo-demografik özellikleri, tüketim ve satın 
alma davranışları üzerinde belirleyici olmak-
tadır. Araştırma kapsamında anket uygulanan 
örnek tüketici kitlesi; cinsiyet, yaş, meslek, 
medeni statü, eğitim ve hane büyüklüğü ekse-
ninde değerlendirilmiştir. 

Anket uygulamasına katılan toplam 389 dene-
ğin %41,6’sı erkek, %58,4’ü kadın tüketiciler-
dir ve bu yapı Antalya ili kentsel alan cinsiyet 
dağılımı ile uyumludur. Araştırma popülasyo-
nundan ±%5 sapma gösteren örnek hane halkı 
kitlesinin yaklaşık yarısı (%47,8) genç nüfus, 
yine yarısına yakını (%44,7) orta yaş grubu, 
bunlara oranla düşük bir grubu da (%8,9) yaşlı 
nüfusu temsil etmiştir. Örnek kitlenin eğitim 
seviyeleri itibariyle toplam popülasyon içeri-
sinde en büyük pay %45 ile üniversite eğiti-
mi alanlardan oluşmuş, bu gurubu da sırasıyla 
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lise mezunları ile okuryazar ve ilköğretimi 
tamamlamış olanlar takip etmiştir. Araştır-
ma kapsamındaki ankete katılanların beşte 
biri (yaklaşık %21) ev hanımlarından oluş-
muş aşağı yukarı aynı oranda da öğrenciler 
tarafından katılım görülmüştür. Bunların yanı 
sıra toplam deneklerin yarısına yakını çalı-
şanlar (%41), yaklaşık %16’sını emekliler ve 
çok küçük bir kısmını da (%1) ise işsizlerden 
tüketicilerden oluşmuştur. Tüketiciler medeni 
hallerine göre değerlendirildiğinde; %62’lik 
tüketici grubu evli, %32,9’unun bekar,  çok 
küçük bir kısmı da (%2,6) boşanmış-dul ve 

eşini kaybetmiş konumunda olan kitleleri 

temsil etmektedir. Örnek kütle, hane halkı bü-

yüklüğü şeklindeki bir eksende ele alındığın-

da, Türkiye ve Antalya ili geneli dağılımına 

da uygun olarak; 3 ila 4 bireyden müteşekkil 

çekirdek aile modelinin çoğunlukta olduğu 

tespit edilmiştir. Ortalama hane büyüklüğü 

3,2 kişi şeklinde hesaplanmış olup, tek kişi-

lik hane oranı %7 iken 5 ve 5’ten daha fazla 

bireyden oluşan ailelerin oransal büyüklüğü 

de yaklaşık %13 seviyesinde bulunmuştur 

(Tablo 1).

Tablo 1.  Tüketicilerin Sosyo-Demografik Profili

Sosya-Demografik Değişgenler F %

Yaş 18–24 yaş 77 19,8

25–34 yaş 105 27

35–44 yaş 81 20,8

45- 54 yaş 93 23,9

55 + yaş 93 8,9

Cinsiyet Erkek 162 41,6

Kadın 227 58,4

Medeni Durum Evli 241 62

Bekar 128 32,9

Boşanmış 10 2,6

Eşini Kaybetmiş 10 2,6

Eğitim Durumu Okuryazar + İlköğretim 51 13,1

Lise 144 37

Üniversite 175 45

Yüksek lisans + Doktora 19 4,9
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Çalışma Şekli Ev hanımı 81 20,8

Emekli 61 15,7

Öğrenci 84 21,6

Nitelikli serbest meslek 41 10,5

Esnaf-tüccar 25 6,4

Memur 57 14,7

Nitelikli uzman teknik eleman 11 2,8

İşçi-hizmetli 24 6,2

İşsiz 2 1,3

Tablo 1. – devamı

Hanede Yaşayan Kişi Sayısı 1 kişi 27 7

2 kişi 91 23,5

3 kişi 113 28,9

4 kişi 107 27,6

5-8 kişi 51 13

Hane Yaşam Durumu

Bekar ve Yalnız Yaşayan
Bekar ve Arkadaşlarıyla Yaşayan
Bekar ve Ailesiyle Yaşayan
Yeni Evli
Çocuklu ve Evli
Çocuksuz ve Evli
Eşini Kaybetmiş
Boşanmış
Çocuklarından ayrı ve evil
Emekli

12
27
84
24

171
5
8
9

38
11

3,1
6,9

21,6
6,2
44
1,3
2,1
2,3
9,8
2,8

Hane Geliri 0-999 TL 36 9,3

1000-1999 TL 120 30,8

2000-2999 TL 119 30,6

3000-3999 TL 74 19

4000 TL ve üzeri 40 10,3

Meyve Suyu Harcama Tutarı 10 TL’den az 53 21,2

10-19 TL 80 32
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20-39 TL 71 28,4

40-59 TL 30 12

60 TL ve üzeri 16 6,4

Sosyo-Demografik Özellikler ile Meyve 
Suyu Tüketimi Arasındaki İlişkilere Yöne-
lik Hipotezler

Araştırma kapsamında tüketicilerin demogra-
fik ve sosyo-ekonomik özellikleri ile meyve 
suyu tüketimi arasındaki ilişkiler Ki-Kare İlgi 

Analizi ile test edilmiştir. Çalışmada elde edi-
len Ki-Kare testi sonuçlarına göre %5 (p=0.05) 
anlamlılık düzeyinde cinsiyet ile meyve suyu 
tüketimi arasında anlamlı bir ilişki saptanmış-
tır. Bu durum meyve suyu tüketiminin cinsi-
yete bağlı olarak değiştiğini göstermektedir 
(Tablo 2).

Tablo 2.  Cinsiyet İle Meyve Suyu Tüketimi Arasındaki İlişki

Meyve suyu tüketim durumu/
Cinsiyet

Kadın Erkek   Σ
Ki-Kare Testi 

Sonuçları
Pearson Chi-Square: 

8,883 df: 1
**Asymp.Sig.: ,003

**Olasılık değeri 
< .05

Tüketmeyen N
%

95
68,3

44
31,7

139
100

Tüketen N
%

132
52,8

118
47,2

250
100

Σ N
%

227
58,4

162
41,6

389
100

Ki-Kare testi sonuçlarına göre hem %5 
(p=0.05) anlamlılık düzeyinde hem de %10 
(p=0.10) anlamlılık düzeyinde meyve suyu 
tüketimi ile yaş arasında anlamlı bir ilişki bu-

lunamamıştır. Bu durum meyve suyu tüketi-
minin yaş değişkenine bağımlı olmadığını 
göstermektedir (Tablo 3).
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Tablo 3.  Yaş İle Meyve Suyu Tüketimi Arasındaki İlişki

Meyve suyu tüketim 
durumu/Yaş 18-24 25-34 35-44 45-54 55 ve + Σ Ki-Kare Testi 

Sonuçları
Pearson Chi-
Square: 4,855 

df: 4
**Asymp.Sig.: 

,303
**Olasılık değeri 

< .10

Tüketmeyen N
%

28
20,1

44
31,7

31
22,3

26
18,7

10
7,2

139
100

Tüketen N
%

49
19,6

61
24,4

50
20,0

67
26,8

23
9,2

250
100

Σ N
%

77
19,8

105
27,0

81
20,8

93
23,9

33
8,5

389
100

%5 (p=0.05) anlamlılık düzeyinde eğitim ile 
meyve suyu tüketimi arasında anlamlı bir iliş-
ki saptanmıştır. Bu durum eğitim durumunun 
meyve suyu 

tüketimine etki ettiğini göstermekte olup, 
meyve suyu tüketiminin en yaygın olarak üni-
versite mezunları arasında tüketildiği görül-
mektedir (Tablo 4).

Tablo 4.  Eğitim İle Meyve Suyu Tüketimi Arasındaki İlişki

Meyve suyu 
tüketim durumu/ 

Eğitim

Okuryazar/ 
İlköğretim

Lise Üniversite Yüksek Lisans/
Doktora

Σ Ki-Kare Testi 
Sonuçları

Pearson Chi-
Square: 9,843 

df: 3
**Asymp.Sig.: 

,020
**Olasılık değeri 

< .05

Tüketmeyen N
%

27
19,4

53
38,1

55
39,6

4
2,9

139
100

Tüketen N
%

24
9,6

91
36,4

120
48,0

15
6,0

250
100

Σ N
%

51
13,1

144
37,0

175
45,0

19
4,9

389
100

%5 (p=0.05) anlamlılık düzeyinde hane geniş-
liği ile meyve suyu tüketimi arasında anlamlı 
bir ilişki saptanmıştır. Bu durumda hanede ya-

şayan kişi sayısına bağımlı olarak meyve suyu 
tüketiminin de değiştiği ortaya çıkmaktadır 
(Tablo 5). 
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Tablo 5.  Hane Genişliği İle Meyve Suyu Tüketimi Arasındaki İlişki

Meyve suyu tüketim 
durumu/ Hane Genişliği

1 2 3+4 5+6+8 Σ Ki-Kare Testi 
Sonuçları

Pearson Chi-Square: 
8,548 df: 3

**Asymp.Sig.: ,036
**Olasılık değeri 

< .05

Tüketmeyen N
%

10
7,2

22
15,8

84
60,4

23
16,5

139
100

Tüketen N
%

18
7,2

70
28,0

135
54,0

27
10,8

250
100

Σ N
%

28
7,2

92
23,7

219
56,3

50
12,9

389
100

Ki-Kare testi sonuçlarına göre %10 (p=0.10) 
anlamlılık düzeyinde meyve suyu tüketimi ile 
hane yaşam durumu arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. Bu durumda meyve suyu tüke-

tim durumu hane yaşam durumuna göre de-
ğişmektedir. Çocuklu ve evli kategorisindeki 
haneler en fazla meyve suyu tüketen haneleri 
temsil etmektedir (Tablo 6).

Tablo 6.  Hane Yaşam Durumu İle Meyve Suyu Tüketimi Arasındaki İlişki

Meyve suyu 
tüketim durumu/ 

Hane Yaşam 
Durumunuz B

ek
ar

  v
e

Ya
ln

ız
 Y

aş
ay

an

B
ek

ar
 v

e 
A

rk
ad

aş
la

rıy
la

 
Ya

şa
ya

n

B
ek

ar
 v

e A
ile

si
yl

e 
Ya

şa
ya

n

Ye
ni

 E
vl

i

Ç
oc

uk
lu

 v
e 

Ev
li

Eş
in

i K
ay

be
tm

iş

B
oş

an
m

ış

Ç
oc

uk
la

rın
da

n 
 

Ay
rı 

ve
 E

vl
i

Em
ek

li

Σ

Tüketmeyen N
%

4
2,9

8
5,8

34
24,5

9
6,5

69
49,6

5
3,6

2
1,4

5
3,6

3
2,2

139
100

Tüketmeyen N
%

8
3,3

19
7,8

50
20,4

15
6,1

102
41,6

3
1,2

7
2,9

33
13,5

8
3,3

245
100

Σ N
%

12
3,1

27
7,0

84
21,9

24
6,3

171
44,5

8
2,1

9
2,3

38
9,9

11
2,9

384
100

Ki-Kare Testi Sonuçları   Pearson Chi-Square: 14,779 df:8 **Asymp.Sig.: ,064 **Olasılık değeri < .10

Çalışmada elde edilen Ki-Kare testi sonuçla-
rına göre %5 (p=0.05) anlamlılık düzeyinde 
aylık hane geliri ile meyve suyu harcaması 
arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Aylık 

hane geliri arttıkça meyve suyu için yapılan 
harcama miktarının da arttığı gözlenmiştir 
(Tablo 7).
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Tablo 7.  Aylık Hane Geliri İle Meyve Suyu Harcaması Arasındaki İlişki

Aylık Hane Geliri/ 
Aylık Toplam Meyve 

Suyu Harcaması
10 TL ve - 10-19 TL 20-39 TL 40-59 TL 50 TL ve + Σ

0-999 N
%

4
22,2

7
38,9

6
33,3

1
5,6

0
0,0

18
100

1000-
1999

N
%

13
18,1

22
30,6

22
30,6

12
16,7

3
4,2

72
100

2000-
2999

N
%

19
24,7

21
27,3

26
33,8

9
11,7

2
2,6

77
100

3000-
3999

N
%

14
26,9

24
46,2

9
17,3

2
3,8

3
5,8

52
100

4000 ve 
+

N
%

3
9,7

6
19,4

8
25,8

6
19,4

8
25,8

31
100

Σ N
%

53
21,2

80
32,0

71
28,4

30
12,0

16
6,4

250
100

Ki-Kare Testi Sonuçları Pearson Chi-Square: 40,505 df: 16 **Asymp.Sig.: ,001 **Olasılık değeri < .05

SONUÇ

Tüketim, insanların ihtiyaç ve istekleri için 
belirli bir sürede kaynakların kullanılmasıdır. 
Tüketici olmazsa tüketim de olmayacağından 
pazarlamacıların tüketici davranışlarını iyi 
bilmesi gerekir. Tüketimin insan hayatının 
her anında olduğu bir gerçek ve bu eylemin 
gerçekleşebilmesi için tüketicinin o an o şeye 
ihtiyacının olması gerekir. Ancak bu ihtiyaç, 
her tüketici tarafından farklı biçimde algılan-
makta, buna bağlı olarak ta tüketiciler belirli 
bir ürünü satın alırken farklı faktörlerin et-
kisinde kalmaktadırlar. Tüm işletmeler için 
müşterilerinin ihtiyaçlarını ve davranışlarını 
daha yakından tanımaları, bilgi sahibi olma-
ları ve gerçekçi tahminlerde bulunabilmeleri 

rekabet güçlerini artıracak başarılı stratejiler 
geliştirmelerinde önemli bir unsurdur. Bu 
nedenle kar amacı ile faaliyet gösteren iş-
letmelerin devamlılıklarını sürdürebilmeleri, 
çevrelerine uyum sağlayabilmeleri ve çevre-
lerindeki değişiklikleri tahmin edebilmeleri-
ne bağlı olduğu kadar aynı zamanda tüketici 
davranışlarının ve tüketici davranışlarına etki 
eden faktörlerin iyi analiz edilmesine de bağ-
lıdır. İşletmelerin tüketici davranışlarını etki-
leyebilmesi ve yoğun rekabetle başa çıkabil-
mesi için tüketicinin kültürel, sosyal, psikolo-
jik ve kişisel durumlarını göz önünde bulun-
durması kaçınılmaz olmuştur. Bu araştırma 
tüketicilerin sosyo-demografik özelliklerinin 
(cinsiyet, yaş, eğitim, meslek ve gelir) meyve 
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suyu tüketimi üzerinde bir etkisinin olup ol-
madığını ortaya koyabilmek amacıyla Antalya 
ilinde 389 kişi üzerinde uygulanan birincil ve-
rilerin analizinden elde edilen bulguları ortaya 
koymak ve uygulamacılara çözüm önerileri 
geliştirmek üzere kurgulanmıştır. Elde edilen 
verilerin istatistiksel olarak değerlendirme 
yapmak için yeterli olduğu söylenebilir. Veri-
ler geniş bir tüketici kitlesinden elde edildiği 
için hipotezlerin sınanması mümkün olmuştur. 

Çalışmada elde edilen Ki-Kare testi sonuçla-
rına göre %5 (p=0.05) anlamlılık düzeyinde 
cinsiyet ile meyve suyu tüketimi arasında, 
eğitim ile meyve suyu tüketimi arasında, hane 
genişliği ile meyve suyu tüketimi arasında, ha-
nedeki çocuk varlığı ile meyve suyu tüketimi 
arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca 
%5 (p=0.05) anlamlılık düzeyinde aylık hane 
geliri ile meyve suyu harcaması arasında da 
anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Di-
ğer taraftan %10 (p=0.10) anlamlılık düzeyin-
de meyve suyu tüketimi ile hane yaşam du-
rumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
Hem %5 (p=0.05) anlamlılık düzeyinde hem 
de %10 (p=0.10) anlamlılık düzeyinde meyve 
suyu tüketimi ile yaş arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. Bunun yanında %5 (p=0.05) 
anlamlılık düzeyinde meyve suyu tüketimi ile 
yaş grupları arasında, meyve suyu tüketimi ile 
hane yaşam durumu arasında ve meyve suyu 
tüketimi ile aylık hane geliri arasında da an-
lamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Sonuç olarak, meyve suyu ürünlerinin tüke-
timini arttırmak için gerek sektör temsilcileri 
gerekse sivil toplum kurululuşları önderliğin-
de bilgilendirme kampanyaları düzenlenerek, 
her yaştan tüketicinin bilinçlenmesi sağlan-
malıdır. Bir tüketicinin satın alma davranışı-
nı sosyal ve kültürel, demografik ve psikolo-
jik faktörler etkiler. Tüketicilerin demografik 
özellikleri yaş, medeni hal, eğitim, meslek, 
cinsiyet ve gelir durumudur. Bu demografik 
özellikler ile satın alma kararı arasında bir 
ilişki var olduğu kabul edilir. Yapılan bu ça-
lışmada kısmen bu bilgileri doğrular nitelik-
te sonuçlar vermiştir. Dolayısıyla pazarlama 
araştırmaları için satın alma davranışlarında 
sosyo-demografik değişgenlerin rolü daha de-
rinlemesine incelenerek ortaya konulmalıdır. 
Ürün ve ürün konseptleri bazında değerlendir-
meler yapılarak çalışmalar zenginleştirilmeli-
dir. Ayrıca aynı konu ülke çapında daha geniş 
tüketici grupları üzerinde yapılabilir. Sadece 
tüketicilerin demografik özellikleri değil aynı 
zamanda satın alma davranışını etkileyen psi-
kolojik faktörler ile psiko-sosyal faktörlerde 
araştırmaya dahil edilebilir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Intruduction: The production that neglects the consumers in today’s globalizing economy is 
seen as it is also neglecting the demand and the market. The end result of such a production 
would be poor quality and inefficiency (Hekimci, 2007: 254). The consumer is the real person 
who buys or purchases products to satisfy his or her family’s needs, wants and desires (Solo-
mon, 2003: 7). Concious consumer is organized; aims at providing benefits at the maximum 
level while purchasing; considers their real needs; does planned and documented shopping; is 
aware that they are not the object but the subject of the purchasing process; carries the maturity 
to buy high quality and standard, healthy, safe and environmental products; besides all these 
cares for their budget and chooses a product that is affordable and at the same time evaluates 
the quality; chooses local products among similars, therefore leads to increasing economical 
efficiency (Hekimci, 2007: 254).  Consumer behavior is related to consumers’ decisions to use 
the values they have in order to best satisfy their needs. Consumer behavior examines proces-
ses involving individuals and groups’ preferences, buying and using goods and services, or 
experiencing their needs and desires (Solomon, 2003: 7).  Consumer behavior, according to 
another definition; Are the behaviors they demonstrate during their research to purchase, use, 
evaluate and dismiss goods and services in order to satisfy their needs. Consumer behavior 
focuses on how individuals make decisions when spending available resources (time, money 
and effort) for consumption (Schiffman ve Kanuk, 2004: 8).  Social and cultural, demograp-
hic and psychological factors influence the purchasing behavior of a consumer. Demographic 
characteristics of consumers are age, marital status, education, occupation, gender and income 
status. It is assumed that there is a relationship between these demographic characteristics and 
the purchasing decision (Yılmaz ve Can, 2013: 4).  Aim: In this study, it was tried to determi-
ne the relationship between fruit juice consumption and socio-demographic characteristics of 
consumers. In addition, fruit juice producers can also benefit from the results of this study to 
produce new ideas. Method: This article was brought to the attention with some of the findings 
of the scientific research project which the authors personally performed and finalized named 
“ A Research on Consumer Awareness about Quality and Food Security Systems in Fruit Juice 
Products: The Case of Antalya Province”.In this context, the raw data source of the project 
research consists of horizontal cross-sectional data at the household level. Accordingly, the 
primary data obtained from questionnaires administered by the face-to-face interview method 
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with the sample consumer size determined for the indicated research area was taken into consi-
deration. In marketing research applications, different sample sizes are used, assuming certain 
confidence bounds and certain population variances for various population sizes and tolerance 
levels. In the case where the main body is divided into two groups by qualitative feature (in this 
study, “fruit juice consumers” and “people who do not consume fruit juice”) and the popula-
tion of the main mass is more than 500.000 (fort his research 735.157 people was determined 
according to official records of Antalya central districts) 95% confidence limits and the sample 
size calculated for 0.25 (0.5x0.5) variance were 384 cases.  (Kurtuluş, 1998: 236). A survey 
was conducted with a total of 400 households on the assumption that there may be erroneous 
surveys within the scope of the research. A total of 389 questionnaires were evaluated after the 
control of the questionnaires. The evaluation of the original data compiled by the face-to-face 
survey method from the households in the study was made via the “SPSS 13.0” program. Chi-
square analysis was used to determine the relationship between socio-demographic characte-
ristics of consumers and consumption of fruit juice. Findings and Results : Consumption is 
the use of resources for a certain period of time for people’s needs and wants. Marketers should 
be aware of consumer behavior because there is no consumption without consumer. It is a fact 
that consumption is every moment of human life and in order for this action to take place, the 
consumer must have the need for that thing at that moment. However, this need is perceived 
differently by each consumer, and accordingly, consumers are influenced by different factors 
when purchasing a particular product. Businesses need to know their customers’ needs and be-
haviors better, be informed and make realistic estimates are important elements in developing 
successful strategies that will increase their competitiveness. This is also due to a good analysis 
of the consumer behavior and the factors affecting consumer behavior, as well as the ability of 
sustainable profit-making businesses to adapt to their environment and predict changes in their 
environment. It is inevitable for businesses to take into account the cultural, social, psychologi-
cal and personal circumstances of the consumer in order to be able to influence their consumer 
behavior and cope with intense competition. This research was designed to reveal the findings 
obtained from the analysis of primary data on 389 people in Antalya province and to develop a 
solution proposal to demonstrate whether the socio-demographic characteristics of the consu-
mers (sex, age, education, profession and income) have an effect on fruit juice consumption . It 
can be said that the obtained data is sufficient to make statistical evaluation. Hypotheses were 
possible to test because the data are derived from a large consumer population. According to 
Chi-square test results obtained in the study, a significant difference was found in the relations-
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hips between gender and fruit juice consumption at 5% (p = 0.05), between education and fruit 
juice consumption, between household width and fruit juice consumption, between maternal 
child and fruit juice consumption. It was also found that there was a significant relationship 
between monthly household income and fruit juice consumption at the level of significance of 
5% (p = 0.05). On the other hand, 10% (p = 0.10) significant level of fruit juice consumption 
and household life status were found to be significant. There was no significant relationship 
between juice consumption and age at both 5% (p = 0.05) significance level and 10% (p = 0.10) 
significance level. In addition, there was no significant correlation between juice consumpti-
on and age groups, between juice consumption and household life status, and between juice 
consumption and monthly household income at 5% (p = 0.05) significance level. As a result, 
in order to increase the consumption of fruit juice products, informative campaigns should be 
organized under the leadership of sector representatives or civil society organizations to raise 
awareness of consumers of all ages. Social and cultural, demographic and psychological factors 
influence the purchasing behavior of a consumer. Demographic characteristics of consumers 
are age, marital status, education, occupation, gender and income status. It is assumed that the-
re is a relationship between these demographic characteristics and the purchasing decision. In 
part, this information has been conclusively proven in this study. Therefore, the role of socio-
demographic variables in purchasing behaviors for marketing research should be examined in 
depth. Product and product concepts should be evaluated on a case by case basis. The same can 
also be done on a wider range of consumer groups across the country. It can be included not 
only the demographic characteristics of the consumers but also the psychological and psycho-
social factors affect the buying behavior.
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EMOJİ, DİJİTAL PAZARLAMADA YENİ BİR OYUNCU (1)

EMOJI, THE NEW PLAYER IN DIGITAL MARKETING

Oya ERU1, Volkan YAKIN2

1-2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, GUBYO, Bolu / Türkiye

Öz:İletişim teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde  
akıllı telefonların kullanımında da hızlı bir artış görül-
mektedir. Buna ek olarak, akıllı telefonlarla interne-
tin kullanımı, yeni bir dönemin ortaya çıkmasına yol 
açtı. Günümüzde yedi gün, yirmi dört saat istediklerini 
aramak, satın almak ya da bağlantı kurmak amacıyla 
insanlar internete kolayca erişiyorlar. Bu durum dijital 
devrimin etkisinin yaşamın hemen her yönüne yayıl-
masına izin vermektedir. Pazarlama açısından değer-
lendirildiğinde bu gelişmeler arasında en yeni gelişme-
nin dijital pazarlama olduğu görülmektedir.  Tüketici-
lerle ve özellikle de milenyum nesliyle etkileşimli bir 
ilişki kurmak isteyen şirketler  dijital pazarlama stra-
tejilerini etkin bir şekilde kullanmaya çalışmaktadırlar. 
Emoji’nin dijital pazarlamanın en yeni aracı olduğu 
kabul edilebilir. Dikkate değer markaların çoğu, dijital 
pazarlama kampanyalarında emoji kullanmaya başladı 
çünkü emojinin kullanılmasının, tüketicilere ulaşmanın 
ve markayla duygusal bir bağ oluşturmaya başlamanın 
en hızlı ve en kolay yol olduğu söylenebilir. Bu geliş-
meler ışığında, bu çalışmanın amacı, emoji ve emoji 
pazarlaması faaliyetlerine  odaklanmaktır. Bu amaçla, 
çalışma kapsamında dikkat çekici emoji pazarlamasına 
ilişkin kampanyalar ve güncel literatür incelenmiştir. 
Bu çalışma, emoji sayesinde sayısal pazarlama kam-
panyalarının başarılı olmasının nedenlerini ortaya ko-
yarak alanda çalışan akademisyen ve yöneticilere reh-
berlik etmeye çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dijital Pazarlama, Emoji, Emoji 
Pazarlama, Tüketici

Abstract: Nowadays, there is a rapid development of 
communication technologies and a rapid growth in the 
use of smartphones. In addition to that, the use of the 
internet with smartphones has led to the emergence of 
new eras. Now, people have easy access to the internet 
in order to search, purchase, or connect with what they 
want twenty-four-seven hours a day. These situations 
allow the influence of the digital revolution to spread 
into almost all aspects of life.  According to new devel-
opments, one of the newest eras is digital marketing. 
Companies who wish to reach and have an interactive 
relationship with consumers, especially millennials, are 
committed to the use of digital marketing strategies. 
The newest digital marketing tool can be acceptable 
as emojis. Most of the remarkable brands began using 
emojis in their digital marketing campaigns because it 
can be said that the use of emoji is the fastest and easi-
est way to reach consumers and trigger them to start 
building an emotional bond with the brand.  According 
to these explanations, the aim of this study is to focus 
on emojis and emoji marketing. In this sense, remark-
able emoji campaigns examined and the recent litera-
ture reviewed in this study. This study tries to guide 
academics and managers working in the field by ex-
plaining the reasons for the success of digital marketing 
campaigns through emoji.

Key Words: Digital Marketing, Emoji, Emoji Market-
ing, Consumer
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INTRODUCTION

According to the rapid development of com-
munication technologies, the use of the inter-
net in daily life and the increasing use of smart-
phones have opened new doors to marketers. 
Nowadays, the use of the internet via smart-
phones has given people easier access to the 
internet to search, purchase, or connect with 
what they want twenty-four-seven, 24 hours a 
day. However, these situations allow the influ-
ence of the digital revolution to spread into al-
most all aspects of life. According to the 2016 
Global Report edited by Wearesocial, 3.419 
billion of the total world’s population is in-
ternet users. On the other hand, 3.709 billion 
of the total population of the world is unique 
mobile users (Kemp, 2016). Also, in GSMA 
Mobile Economy Report 2016 it is stated that, 
the subscribers of mobile phones will reach 
5,6 billion by the end of the decade, and the 
number of smartphone connections globally 
will increase by 2.6 billion by 2020. Accord-
ing to statista (2016), in 2015, 52.7 percent of 
the global mobile phone population accessed 
the internet from their mobile phones. Subse-
quently, it is expected to grow to 61.2 percent 
in 2018. 

Mobile internet allows people to connect, 
search, reserve, or purchase what they want 
and whenever they want it. According to sta-
tistics, it seems that mobile phones are the 
main tools to access internet and social me-

dia. With the increase in the usage of smart-
phones, companies who want to add digital 
marketing strategies to their marketing plans 
should act by taking into account this situa-
tion. However, mobile phones are not just 
used for communication. Given the forego-
ing stats, it can be said that people are ready 
to adopt the mobile revolution and its inno-
vations such as digital marketing. The rising 
of connected devices and easier connection 
to the internet provides various opportuni-
ties to companies, brands, consumers, and 
marketers. Nowadays, many sectors such 
as finance, health, tourism, food, education, 
transportation, electronics, clothing etc. are 
being digital. According to the statistics of 
Nielsen (2016), the online retail ecosystem is 
growing fast. Also, consumers interact with 
brands across digital channels. According to 
statistics, global digital buyers penetration 
will be 57,6% in 2019. Also, there is a sig-
nificant variation in online purchasing levels 
around the world. According to the Nielsen 
Global Connected Commerce Survey Q4 
2015, people purchased from overseas retail-
ers online in the past six months and 43% of 
them use digital payment systems while shop-
ping. With the use of the internet, a new type 
of consumer arises. New consumers perform 
the following activities such as; search, like, 
dislike, follow, comment etc. New consumers 
adopt digital channels and platforms to their 
purchasing behaviors. They use smartphones 
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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 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

as shopping assistants, and they review prod-
ucts or services online.  New consumers have 
unlimited access to information about prod-
ucts or services. Therefore, it can be said that 
new consumers are more powerful compared 
to the traditional consumers. With the use of 
free tools available on the internet, consum-
ers can compare prices and purchase condi-
tions, verify suppliers, or even recommend 
products or services to their reference groups 
or followers. According to Ryan (2014; 5), 
the development of the technology influences 
consumers. Consumers are being enabled to 
connect to each other more easily with digi-
tal technologies. Also, consumers can create 
their own contents and can share them with 
companies. With digital technologies, con-
sumers can involve in the creation process of 
the products and services. According to the 
researches, it can be said that most of the con-
sumers read online reviews before purchas-
ing (Godes and Silva, 2012: 450). Reducing 
time and effort, gaining access to more choic-
es than available locally and finding the best 
price, help to trigger consumer’s involvement 
in online shopping too (Nielsen, 2016). So it 
is definitely clear that the most effective tool 
to reach these people is the digital marketing. 
And the newest player in digital marketing is 
emoji marketing. According to these expla-
nations, the aim of this study is to focus on 
emojis and emoji marketing. In this sense, re-
markable emoji campaigns examined and the 

recent literature reviewed in this study. The 
aim of this study is to figure out the reasons 
how digital marketing campaigns are suc-
cessful thanks to emoji.

Digital Marketing

Digital marketing can be basically described 
as the promotion of products, services or 
brands via electronic media tools. According 
to Bird (2007: 153), digital marketing could be 
described as marketing in which messages are 
sent using tools that depend on digital trans-
mission. With digital marketing, companies 
can create a relationship with their consumers 
interactively. So it makes it possible to mea-
sure the feedbacks of their campaigns easier. 
And it can be said that with digital marketing, 
companies will take new opportunities and 
create new work areas. Digital marketing is an 
important competitive advantage in B2B and 
B2C marketing. With digital marketing, com-
panies can be able to observe consumer’s be-
haviors Leeflang et al. (2014:7).  

According to Baines et al. (2013: 301), reduc-
tion of management costs, execution speed, 
and user experience, is driving the marketers’ 
interest in digital marketing activities. Ray-
port and Sviokla (1995: 76) expressed that, 
with digital marketing, scale economies are 
being developed and new formation of new 
business fields appeared. Consumers use 
multiple digital channels and these channels 
are cheaper than traditional marketing chan-
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nels to reach consumers. With digital market-
ing, companies are able to collect data about 
their consumers. In addition, companies who 
hope to gain increasing sales, induce innova-
tion, create brand loyalty, and enhance cos-
tumer’s engagement from analyzing this data 
(Leeflang et al., 2014: 10).

Reasons for Using Digital Marketing

Consequently, there are some reasons for using 
digital marketing. Digital marketing increases 
sales because companies could reach a larger 
consumer size. Digital marketing provides 
added value to companies and consumers; pro-
vides an interactive communication between 
consumers and companies; and provides com-
panies with online brand extension. In addition, 
digital marketing provides small and medium 
enterprises with the opportunity to expand their 
market (Özel, 2012: 37). Little firms can offer 
special products or services which can also be 
a very successful and profitable concept, espe-
cially if marketed well in digital platforms.

Digital marketing provides some benefits to 
companies. According to Aksoy (2009: 83), 
qualifying and producing the information is 
an important benefit when considering tradi-
tional marketing activities. Also, the disap-
pearance of distance leads to the expansion 
of marketplaces. With digital marketing, 
consumer relationship management becomes 
more effective. Additionally, with digital 
marketing, products, services, and brands be-
come more easily accessible.

Technologies, Tools, and Channels for Dig-
ital Marketing

However, there are primary technologies for 
digital marketing (Wind et al., 2002: 38). One 
of these technologies for digital marketing is 
Computer-Telephony Integration. Other tech-
nology can be described as E-mail marketing. 
Also, other technologies for digital marketing 
include the internet, webcasting, mobile inter-
net, QR codes, Bluetooth, and mobile apps. 
Looking at the future, people will continue 
to use mobile devices. Hence, this is a great 
pointer to the importance of digital market-
ing. Smartphones, tablets, game consoles, and 
digital billboards etc. can be identified as digi-
tal marketing tools. According to Leeflang et 
al. (2014: 10), the home page of companies, 
social media, paid search words, paid banner 
ads, and SMS’ are the most common digital 
channels for digital marketing. Especially it 
can be said that social media is the most im-
portant channel for digital marketing.

Social Media

Social media has a massive role to play in 
digital marketing. Social media can be de-
scribed as a platform that people can share, 
comment, create or exchange information 
with each other interactively. Today, there are 
many kinds of social media platforms that 
people can use in communicating with each 
other. The most popular and frequently used 
of them include Facebook, Twitter, Youtube, 
Instagram, LinkedIn, Pinterest, Periscope, 
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Snapchat, Foursquare and Swarm. According 
to the Global Internet Report 2016 (Kemp, 
2016), 2.307 billion of the total population of 
the world has an active social media account. 
In addition, 1,97 billion of the total population 
of the world are mobile social media users. 

Social media is gaining strong attention with 
marketing. Thus, the intent usage of social 
media all over the world, triggers companies 
to reach their targeted clients through this 
channel. Social media has become a market-
place for companies and marketers. Social 
media allow companies to engage in timely 
and direct consumer contact at relatively low 
cost and at higher levels of efficiency than tra-
ditional marketing (Kaplan & Haenlein, 2010: 
67). According to DeMers (2014), social me-
dia marketing provides significant benefits to 
marketers such as visibility, loyalty, diffusion, 
humanization, popularity, decreased costs, in-
creased inbound traffic, and instant contact. 
According to Köse and Sert (2015:1), social 
media environments are used by many compa-
nies to improve effectiveness and efficiency. 
Thus, it can be said that if companies deliver 
the right message at the right time to the con-
sumers, social media will be a highly efficient 
medium for marketing. Also, emojis are used 
extensively in social media messages. This 
has led companies to use emoji in social media 
and digital marketing campaigns. 

The Concept of Emoji

Although the popularity of today’s visual com-
munication is in line with the development of 
social media, the first use of non-verbal com-
munication in digital media goes back to the 
1990s. Pictograph, which includes emojis, was 
considered to be an alternative to the standard 
language as well as the way to express emo-
tions easily and automatically (Vidal et al., 
2016: 5). The first firm of the pictograph is 
called “emoticon.” However, the term is usu-
ally used to refer to simple face visuals that 
are used for expressing emotions and moods 
in electronic messages (Whalter & D’Addario, 
2001). Emojis are more elaborating versions 
of emoticons, and they were first used in Ja-
pan in 1999. Shigetaka Kurita, who is known 
as the father of emoji alphabets, developed 
the emojis to find a solution to the problem of 
character limits with text messages on mobile 
phones. They were meant to form a global lan-
guage which is also based on the simple ex-
pression of feelings and thoughts (F, 2015). 
When compared to emoticons, emojis are 
more colorful, diverse, visual, and personal. 
Unlike the punctuations that are generally 
used by almost everyone, emojis allow users 
to express feelings to the receiver in a clearer 
and a more personal way (Shanghani, 2014). 
Researches conducted in different disciplines 
about the usage of emojis conclude that emo-
jis have more benefits than what was initially 
thought. For instance, Churches et al. (2014) 



24

UHPAD
www.uhpadergisi.com

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan  – Kış İlkbahar Dönemi Sayı: 10 Yıl:2017
International Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches

January / February / March / April - Winter Spring Period Issue: 10 Year: 2017
JEL CODE: D12-D13-J83-K10-K12-K19 ID:83 K:77

ISSN Print: 2148-4764 Online 2148-5666
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04298- 2015-GE-18945)

showed that people react to emojis the same 
way as they respond to real human faces. An-
other benefit of emojis is that, when negative 
feedback to employees is provided along with 
positive emojis, this strengthens the employees 
perception of  good intention communicated to 
them through the pretty equivalent feedback. 
Through this way, emojis help employers tone, 
down their criticisms and, in return, receive 
them more gracefully. By this way, emojis 
softens the blow of a critique (Wang, Zhao, Y., 
Qiu, L., & Zhu 2014). According to other find-
ings, people who use emojis are more popular 
than their friends who do not, and they appear 
more friendly and competent; hence, emojis 
make a positive effect while increasing credi-
bility when used in corporate e-mails (Tchokni 
et al., 2014; Kalyanaraman et al., 2013; Gacey 
et al., 2013). Also, it was observed that emojis 
provide a more enjoyable and positive experi-
ence of communication, allow more personal 
interaction, and are perceived to be more use-
ful than their alternatives (Huang et al., 2008). 
According to Emogi Report (2015), emojis are 
used by 92% of the online population. Emojis 
help people to create personal relationships. 
Apart from helping people to be understood, 
they are easy to use and they are one of the 
means of communication. Nearly half of the 
text on Instagram contains emoji. Today, com-
munications are so rapid and emojis are the 
main fundamentals of this rapid digital com-
munications. In addition, millennials are the 

primary users of emojis. According to the 
Brener (2015), millennials are addicted to so-
cial media. In addition, they are connected to 
the digital world and they mostly communicate 
increasingly with emojis. 

Nowadays, there is abundance of informa-
tion and this makes it more important to get 
attention from consumers. Consumers do 
not watch, read, or listen to a lot of long ad 
messages. As a result, this makes emojis to 
be used by companies to create a short, real, 
and emotional relation. According to The Re-
search conducted by SwiftKey (2015), it is 
stated that, there are more than one billion 
pieces of emoji data across a wide range of 
categories to learn how speakers of 16 differ-
ent languages and regions use emoji globally. 
Users, who use emojis in their communication 
preferences, use emojis to express their feel-
ings better, support their ideas, and state many 
things within a short time period. Also, users 
of emojis believe that the use of emoji makes 
it easier to express ideas and avoid misunder-
standing. According to research findings, two 
out of five people believed that emojis will re-
place words. According to Vidal et al. (2016: 
16), the results of the research considered 
12,260 tweets about breakfast, lunch, dinner 
and snack eating situations where consumers 
express a wide range of positive and negative 
emotions. Thus, the use of emoticon and emoji 
is tailored to the content of the tweets. Emo-
jis were used more frequently than emoticons 
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to express emotions. According to Zhang et 
al (2008), emojis can react like a real human 
face. If negative feedback is given using posi-
tive emoticons, then it makes the reader feel 
good about the message, making the emoji 
soften the blow of assessment. Emojis are 
correlated with real-life happiness. 

According to Pavalanathan and Eisenstein 
(2015), emojis have been introduced to social 
media, and are increasingly popular. According 
to the findings of their study, emoticons were 
primarily designed using facial expressions to 
express emotion. However, they were also used 
to “establish more of a conversational connec-
tion, a playful interaction, or a shared and secret 
uniqueness within a particular relationship. To-
day, the purpose of emojis goes beyond facili-
tating interpersonal communications. 

The growing frequency of emoji usage in dig-
ital communications made companies realize 
the added value of visual expressions in writ-
ten format. As such, these companies have 
started to use increasingly emojis more and 
more in their digital marketing communica-
tions campaigns for the past few years.

Emoji Marketing

The latest innovation in digital marketing is 
emoji marketing. according Emoji marketing 
can described as using emojis in digital mar-
keting strategies. Companies use emojis as a 
marketing tool by using them in all the digital 

medias they operate such as mailing, social 
networks, newsletters, advertisement. Using 
emojis in marketing campaigns influence the 
brand image and how the consumer perceives 
the brand.

Emojis reflect emotions. So, in order to cre-
ate successful campaigns, brands have to use 
emojis that appeal to the emotions of con-
sumers. According to Tao (2016), consum-
ers are exposed to so many advertisements 
every day. So in this overloaded information 
environment, brands are struggling to stay 
relevant and communicate their message in 
few seconds to get the attention of consum-
ers. Novak, Smailović, Sluban And Mozetič 
(2015), expressed that tweets with emojis 
are more emotionally loaded and  have a sig-
nificant impact on the perception of the hu-
man emotion. According to the results of the 
study, it can be said that emojis are mostly 
use at the end of the tweets. As a result, it can 
be suggested to the brands who want to use 
emojis in digital marketing campaigns. Ac-
cording to Tao (2016), in 2015 alone, tens of 
billions of messages with emojis were sent to 
over a billion users using Appboy technolo-
gy. Year-over- year, the growth of campaigns 
using emojis has been 777%. The month-
over-month growth of emoji use in 2016 has 
been over 20% and is still increasing. By 
industry, retail & commerce have seen the 
largest growth in emoji usage, peaking dur-
ing the holidays. The food & beverage and 
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gaming industries have also been steadily in-
creasing their emoji use. Tao (2016) expressed 
that emojis are not going away anytime soon. 
They are a powerful tool for a marketer and 
brands, keeping in mind the same messag-
ing best practices as with other creative tac-
tics. According to Ross (2016), brands’ usage 
of emojis is increasing. In Q4 2014, 28% of 

Facebook’s top brand pages used emoji in 
their posts. According to Socialbakers Analyt-
ics, it pore through the Top 500 brand pages 
on Facebook and Twitter the growth between 
2014 and 2015, has been stark. By Q4 2015, 
that had jumped to 40%. Also, 45% of Twit-
ter’s top profiles tweeted out emoji in Q4 last 
year, but 59% of them did this year. 

Graphic 1. Consumers’ and Brands’ Emoji Usage on Facebook

Graphic 2. Consumers’ and Brands’ Emoji Usage on Twitter

According to the Emoji Report (2015), con-
sumers respond to ads with emojis; and emoji 
used real-time marketing campaigns to help 
to increase the click rates and Dwell time. 
The report expressed that the use of emojis in 
digital advertising represents the consumers’ 
responses. Most of the consumers use very 
positive emojis when recommended some-
thing. Thus, if they findd the digital ads to be 

familiar, they use neutral responses; and when 
they are interested in the digital ads, they use 
positive emojis again. Nowadays, brands rec-
ognize the power of emojis for their digital 
marketing campaigns. Brands use emojis to 
communicate with their target audience via 
audiences’ mobile phones. Thus, they use 
emojis to express that they are using the lat-
est communication trend, and they deliver 
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şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
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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 

their messages in a simple way. According 
to Lacy (2015), brands start to use emojis 
because more consumers start to use emojis. 
Emojis will be a new digital marketing tool 
to reach consumers. Emojis become a power-
ful form of promotion because they empower 
self-expression and allow brands to enter C2C 
conversations in an organic way. With emo-
jis, brands can add an emotional layer to their 
marketing strategies. Also, emojis are wide-
spread, easily recognized, and they transcend 
the language and cultural barriers. However, 
these situations trigger brands to use emojis 
in their digital marketing strategies. Accord-
ing to Shayon (2015), when a brand shows 
up in the right way and at the right place, it 
can make that relationship even stronger. Top 
brands that already uses the emoji keyboards 
include Viacom, Kraft, Sony Pictures, Burger 
King, Comedy Central, Coca-Cola, GE, Com-
edy Central, Mentos, Logo TV, Victoria Se-
cret, Sony Pictures Entertainment, VH1, Time 

Inc. and the Houston Rockets, Domino’s and 
Oreo etc. Also, nonprofit organizations like 
Peta and WWF, White House or countries like 
Finland uses emojis to relate with millennials 
too. However, most remarkable and attractive 
emoji campaigns can be seen below;

Remarkable Successful Emoji Marketing 
Campaigns

Since the first usage of emojis in digital mar-
keting campaigns, it can be said that success-
ful emoji campaigns have been studied in the 
related literature. Successful campaigns created 
with emojis, can also be described as a guide for 
businesses that want to take this step as remark-
able and creative campaigns. In this study, most 
remarkable and successful emoji campaigns are 
explained. the campaigns conducted between 
2014 and 2016 have been discussed. By exam-
ining these campaigns, it will be more possible 
to have ideas about effects of emoji marketing.

WWF: Endangered Emoji Campaign

Figure 1. #EndangeredEmoji Campaign1

1 Source: http://endangeredemoji.com
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The World Wide Fund for Nature (WWF) 
launched a new fundraising campaign called 
#EndangeredEmoji, which lets you tweet out 
any of the existing emoji representing 17 en-
dangered animals found on desktop, iOS, and 
Android keyboards to support the organiza-
tion’s conservation efforts. Every emoji you 
tweet is worth a small donation of 11 cents 
(€0.10 for those in Europe). At the end of each 
month, WWF will tally the number of each 
emoji you have used, and tweet it to you with 
the summary and total donation amount (wwf.
org.uk, 2015). According to the report of the 
authorities from WWF-UK, they said they 
designed a campaign for people who want to 
know how they can make a difference by do-
ing something in their everyday life.  They ex-
pressed that they benefit from the emojis that 
are used millions of times by people every 
day. Some stats and the result of the campaign 
can be seen below; 

- 784,000 mentions and over 60,000 sign ups 
in the first 2 months achieved huge aware-
ness on social media.

- Consequently, the campaign was support-
ed by many celebrities and it continues to 
grow. 

- According to Mortimer (2015), the ob-
jectives of the campaign were to increase 
brand awareness of WWF in key parts of 
the world, and to take its conservation work 
to a younger audience. 

- Although fundraising was “very much 
front and center” in the messaging, WWF 
viewed it as “an innovation-based cam-
paign” that tested out fundraising on the 
social platform for the first time. 

- According to Cockle (2015), digital inno-
vation manager at WWF International, the 
key lesson learned from the campaign was 
that WWF had to able to find a topic that 
has a “natural good will” and connect it 
with emojis that has a very current preva-
lence.

- Using microtransactions and linked ac-
counts helped people express themselves 
with fun, cute images while also support-
ing a good cause2 

 

2  Source: (http://www.blogarama.com, 2016).
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 PETA: Cruelty Beyond Words Campaign

Figure 2. Cruelty Beyond Words Campaign3

One of the remarkable brands which use emo-
jis is PETA. According to Deangelis (2015), 
PETA released a video, “Cruelty Beyond 
Words,” which incorporated emojis and asked 
consumers to text a heart emoji to help prevent 
animal cruelty. With this campaign, PETA 
wants to take action on supporters and make 
them stand up for their beliefs. PETA chose 
emoji because they want to capture the at-
tention of consumers and media everywhere. 
PETA wants to become the part of the mobile 
experience who owns a mobile phone. Also, 
PETA uses emojis because the emoji character 
harnesses the concept of a picture being worth 
more than words for social action marketing. 
Some stats about the campaign can be seen 
below;3

3 Source:http://www.waterfall.com/blog/peta-launc-
hes-emojimobilemarketingcampaign/

- This campaign won the Mobile Marketing 
Association’s Smartie Award for Creativity 
and Effectiveness in Mobile Marketing.

- Furthermore, the emotional connection of 
supporting a cause like PETA’s by texting 
the word “HEART” might only be eclipsed 
by sending a character  that encompasses 
everything the five-letter text represents4. 

- With the campaign, PETA preaches largely 
to the converted, but created a powerful 
call-to-action (CTA) that was centered on 
conversation. They use marketing to chal-
lenge pre-conceived ideas of what is ac-
ceptable, inverting the usual process, and 
this creates an explosion of energy around 
the brand5

4 (www.waterfall.com, 2014)
5  Source: (http://seopressor.com, 2016).
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Domino’s Emoji Campaign

Figure 3. Domino’s Emoji Campaign6

Domino’s is the highlighting user of emojis in 
its marketing strategies too. Since 2015, peo-
ple can order a slice of pizza emoji. Domino’s 
Pizza used Twitter in order to achieve an ef-
fective marketing approach. At this point, the 
company has used the pizza emoji in order 
to acquire customers’ attention. Dominos re-
leased a set of “Emoji Literacy Flashcards” 
designed to help the uninitiated “speak” 
emoji. To ensure that the appropriate envi-
ronment focused on this ordering approach, 
the company has enabled their customers to 
register ‘easy order’ Twitter account and fill 
some details regarding their pizza ingredients 
preferences and payment information (Fried-
man, 2015). 6

- Domino’s is the first company to enable 
emoji ordering. And this is the easiest way 
to deliver pizza.

- It has been reported that more than 500 
people in the US used this emoji oriented 

6  Source: https://twitter.com/dominos/media

ordering approach in just one day (when it 
was started). 

- Also, this campaign has been announced 
in some media sources like USA Today, 
Forbes, Good Morning America, and even 
comedian Jimmy Fallon. Thus, with this 
campaign, Domino’s Pizza won the Tita-
nium Grand Prix at Cannes Lions 2015 
(digitaltrainingacademy.com, 2015).

-  According to Maze (2016), much of the 
company’s sales momentum has come 
from its technology efforts, and well over 
half of Domino’s sales now come through 
digital channels. Domino’s Pizza in recent 
years has added numerous capabilities in 
the U.S., enabling ordering via online and 
mobile channels as well as smart televi-
sions, Twitter, text messages and, most re-
cently, the Apple Watch.

-  According to executives, Domino’s Piz-
za is going to continue investing in new 
technological capabilities as long as these 
technologies keep producing return. Ex-
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ecutives expressed that digital marketing is 
having a tremendous impact on their per-
formance. The company is expanding that 
capability to international markets where 
45 percent of sales are now coming through 
digital channels; and in some areas, it is 
more than 70 percent. 

- As of October, Domino’s executives said 
about half of the company’s more than $2 

billion in annual sales were through digital 
platforms, while 40 percent of the compa-
ny’s digital users have created online pizza 
profiles since they were launched two years 
ago. Thus, this allows customers to use text 
orders, saved orders, and payment informa-
tion; hence, the company also uses a loy-
alty program (Ruggles, 2016). 

Oreo Emoji Campaign

Figure 4. Oreo Play Together Campaign7

Another remarkable brand that uses emo-
ji in its marketing campaign is Oreo. Oreo 
launched a mobile marketing campaign in 
China. The campaign allowed parents to take 
photos of themselves and their children and to 
paste them on to dancing emojis. According to 
the results;7

-  In less than three months, the campaign 
generated nearly 100 million emojis. 

7 Source:http://www.isobar.com/cn/work/case-studi-
es/oreo-play-together-campaign

- 10 million emojis were shared on chat-
ting service WeChat and nearly 2 billion 
impressions were made across Weibo and 
WeChat (Brenner, 2015). 

- After the campaign, there were 330,000 
on-pack code redemptions worth 4M USD 
in sales, contributing to 50% sales (www.
isobar.com). Therefore, it can be said that 
this campaign helps Oreo to create brand 
loyalty.  
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Norwegian Air Shuttle Campaign

Figure 5. Norwegian Air Shuttle Campaign8

The airline Norwegian air shuttle created the 
emoji URL below to target a very specific 
group – people wanting to fly from Copenha-
gen to Las Vegas. The URL was pushed out on 
the Instagram. Whit this campaign;8

- A primarily millennial social network – 
solely by partner influencers, not the brand 
itself, and had 1,600 hits on day one.

- The Airline said the post generated 4,171 
likes and reached over 500000 people.

- The marketing spokesperson succinctly 
summed up the power of emojis when it 
comes to millennials, by saying it was about 
reaching the target audience “differently than 
they are used to” and about “capturing the tar-
get audience’s curiosity, and to communicate 
the message in an innovative and humorous 
way (Middlemas and Aidan Lonergan, 2015).

Discussion

The campaigns explained below are some 
remarkable and successful emoji marketing 

8 Source: http://www.xn--3bi0638mwwa.ws/

campaigns. These examples show that emo-
jis become an important channel for brands to 
create an engagement channel with consum-
ers. Additionally, emojis are used increasing-
ly by brands for their marketing campaigns. 
Taking the related campaigns and the recent 
literature into consideration, some factors that 
made emoji marketing campaigns become 
successful can be explained below;

Simple, Easy and Low Cost: Emojis are 
the simplest and easiest way for marketers 
to reach and communicate to the consumers. 
Also, creating campaigns with emojis have 
low cost than other campaigns. People think 
that sending emoji to express themselves is 
easier and better than writing words.

Innovative: A campaign designed with emo-
jis is very innovative in digital marketing. And 
innovative campaigns always attract consum-
ers’ attention and increase the brand aware-
ness. Today, similar products have similar 
specialties so being innovative is important 
for brands in the competition. 
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

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

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

HOUSES 

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

Creativity: Creativity is another important 
factor that affects the success of emoji mar-
keting. For example, delivering a pizza with a 
slice of pizza emoji is very creative and affects 
the sales.

Engagement: Using emoji in marketing cam-
paigns provides companies an engagement 
with their consumers.  Emojis reflect emotions 
so using emoji in marketing campaign can at-
tract the attention of consumers and ensure 
that they interact with the brand.

Interactivity: Using emoji in a digital mar-
keting campaign creates interactivity between 
the brand and the consumer. When consumers 
see or read a message from brands in social 
media, they can share, retweet, comment or 
like that message and it will make a buzz ef-
fect for the brand. 

Transcending Language Barrier and Wide-
spread Usage: An emoji has the same mean-
ing all over the world. A smiley face or heart 
emoji is universal. When brands use emoji 
in their marketing campaigns, they can cross 
borders easily. And almost everyone use emo-
jis to express their emotions. Also, the concept 
of social media includes multi-channel com-
munication. So emojis can be used in different 
social circles at once.

CONCLUSION

Today, there is a very important competi-
tion between brands. In this competition, the 

brands which will retain their brand power 
will be differentiated from the others. In ad-
dition, consumers are continuously exposed to 
ads and they get bored with it. After all, with 
the rise of mobile internet, usage of smart-
phones, and the rise of the intense interest for 
the social media, new marketing strategies of 
companies are inevitable. From this point of 
view, it can be said that companies who want 
to reach consumers, and who want to relate an 
interactive loyalty, have to create new, friend-
ly, innovative, and smart campaigns. Also 
brands can benefit from emoji marketing to do 
this.

Nowadays, there is a remarkable interest in the 
development of emojis. So, it can be expressed 
that continuing developments and improve-
ments in emoji marketing will take attention 
of such companies to employ emoji oriented 
marketing strategies in their future works. 
The study has also examined some recent, 
remarkable, and successful emoji marketing 
campaigns chosen from the years between 
2014 and 2016. All of these campaigns are ex-
amples of understanding the effect of emoji in 
marketing processes and figuring out the fore-
most factors that make the digital marketing 
better. Of course, it is also possible to find out 
many other examples regarding the employ-
ment of emoji in digital marketing. Today’s 
millennials are future’s consumers. Therefore, 
to reach them in the future with emoji mar-
keting, companies have to take into account 
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some points; companies have to use emojis 
at the right time with the right message; com-
panies have to create a story in their content 
and not to use emojis in all of their contents; 
companies have to use emojis if they want to 
create an engaging experience with their con-
sumers; and companies have to use emojis if 
they think that emojis are relevant and ben-
eficial for their digital campaign. In addition, 
companies have to remember that emojis can 
be used as one tool in digital campaigns. They 
have to be used together with other tools, such 
as games, hashtags etc. Not every brand needs 
to integrate emoji’s into their campaigns, but 
they have to keep an eye on their consum-
ers’ passion points. It should be noted that the 
most important feature of emoji is that it has 
the same meaning in all languages. 

To sum up,  considering the remarkable ex-
amples above, it can be said that, when gener-
ating digital marketing campaigns, the use of 
emojis will be very successful when used at 
the right time and for the right consumers
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PAZARLAMA FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE IPTV’NİN SUNDUĞU 
HİZMET VE UYGULAMALAR (1)

THE SERVICES AND APPLICATIONS THAT IPTV OFFERS WITHIN 
THE FRAME OF MARKETING ACTIVITIES

Ali Murat KIRIK
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo TV Sinema Bölümü, İstanbul - TÜRKİYE

Öz:Günümüzde, iletişim alanında önemli gelişmeler 
meydana gelmektedir. Bu gelişmelerden en önemlisi in-
ternet ve televizyonun birleşiminden oluşan IPTV’dir. 
IPTV, geleneksel televizyon anlayışından çok farklıdır. 
Çünkü bu sistem geniş bant internet ağları kullanarak 
abonelere hizmet sunmaktadır. IPTV’nin bütün uygu-
lamaları tamamen interaktif ve bireyseldir. Kullanıcılar 
yayın içeriğini istedikleri gibi seçebileceklerdir. Hem 
de, tercih ettikleri programı VoD (Video On Demand/
İsteğe Bağlı Video) uygulaması ile satın alabilecekler-
dir. IPTV teknolojisi üçlü oyun (Triple Play) hizmeti ile 
aynı anda ses, video ve veri uygulamalarının gönderi-
mini mümkün kılmaktadır. Reklâmcılık sektörü IPTV 
sayesinde farklı bir boyut kazanacaktır. Kullanıcılar 
“adreslenebilir reklamcılık” aracılığıyla istedikleri 
reklâmı alabileceklerdir. Ticari boyuttan dolayı ülkeler 
IPTV’ye önemli yatırımlar yapmaktadır. Bu nedenle 
IPTV aynı zamanda bir pazarlama aracı durumundadır. 
Çalışmada IPTV’nin hizmet ve uygulamaları pazarla-
ma faaliyetleri açısından irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: IPTV, İnternet, İsteğe Bağlı Video, 
Üçlü Oyun, Pazarlama

Abstract: Today, significant developments are tak-
ing place in the field of communication. IPTV, which 
consists of a combination of internet and television, 
is the most important of these developments. IPTV is 
very different from the traditional concept of televi-
sion. Because this system is using broadband internet 
network for providing services to subscribers. All ap-
plications of IPTV are fully interactive and individual. 
Users will be able to choose the broadcasting content 
as they want. As well as, they will be able to buy their 
preferred program with Video on demand (VoD) appli-
cation. IPTV technology makes possible to send voice, 
video and data services at the same time with Triple 
Play service. Advertising industry will gain a different 
dimension thanks to IPTV. Users will be able to get ad-
vertisements through addressable advertising as they 
want. Countries are making major investments to IPTV 
due to the commercial size. For this reason, IPTV is a 
marketing tool at the same time. In the study, services 
and applications of IPTV were examined in terms of 
marketing activities.

Key Words: IPTV, Internet, Video On Demand, Triple 
Play, Marketing
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GİRİŞ

Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir 
şekilde yaşandığı günümüzde hemen hemen 
her alanda birçok yenilik ortaya çıkmakta-
dır. Özellikle iletişim alanında gerçekleşen 
yenilikler bütün insanlığı ilgilendirmektedir. 
Çünkü eskiçağlardan günümüze insanlığın 
gerçekleştirmek istediği birlikte haberleşe-
bilmek ve iletişim kurmaktır. İletişim kurma 
olgusu mağara duvarlarına çizilen figürlerden 
internet aracılığıyla elektronik posta gönde-
rimine kadar uzanan çok geniş ve kapsamlı 
bir süreçtir. Bu süreç içerisinde interneti ayrı 
bir yere koymak çok daha mantıklı olacaktır. 
Olumlu ve olumsuz birçok yönüyle internet 
günümüzde çeşitli açılardan tartışılsa da bilgi, 
haberleşme ve yayıncılık sistemlerine büyük 
bir katkı sağladığı yadsınamaz bir gerçektir. 

Her ne kadar internet çağımızda büyük önem 
taşısa da diğer kitle iletişim araçlarını ikinci 
plana atmak doğru olmayacaktır. Şunu unut-
mamak gerekir ki; iletişim alanında meydana 
gelen her türlü yenilik başlangıçta insanlık ta-
rafından şaşkınlıkla karşılanmıştır. Ancak; her 
yeni buluş eski buluşun öneminin azalmasını 
sağlamıştır. Örneğin; radyonun icadı o dönem 
için çok önemli bir gelişmeyken televizyonun 
bulunuşuyla birlikte radyo eski popülaritesini 
kaybetmiştir. İnternete rağmen televizyonun 
önemini kaybetmemesi teknolojik bakımdan 
kendini sürekli yenilemesinden kaynaklan-
maktadır. Zengininden fakirine, gencinden 

yaşlısına hemen hemen herkes televizyon iz-
lemektedir. Bunun nedeni televizyonun hem 
göze hem de kulağa hitap eden bir kitle ile-
tişim aracı olması ve sürekli değişime uğra-
masıdır. İşte tam bu noktada Herbert Marshall 
McLuhan adına değinmek doğru olacaktır.

Kanadalı iletişim kuramcısı McLuhan özel-
likle elektronik iletişimin yaygınlaşmasıyla 
birlikte, bütün dünyanın küresel, küçük bir 
köye dönüşeceğini ileri sürmüştür. Böyle-
ce “evrensel köy” kavramı ortaya çıkmıştır. 
McLuhan’ın bu düşüncesini 1960’lı yıllarda 
önemini arttıran televizyon biçimlendirmiştir. 
O, televizyonun gücünü ve önemini herkes-
ten daha iyi kavramıştır. Çağımızda evren-
sel köyü oluşturan temel unsur ise şüphesiz 
ki internettir. İnternet keşfedildiği ilk günden 
bugüne kendini çok hızlı bir biçimde geliştir-
miştir ve halen geliştirmeye devam etmekte-
dir. Hatta yaşanan bu gelişmeler kitle iletişim 
araçlarını da internet çatısı altında toplamayı 
sağlamıştır. Bugün internet üzerinden radyo, 
televizyon yayınları yapılabilmekte ve görün-
tülü olarak sohbet edilebilmektedir.

Yaygınlaştığı ilk dönemlerde web üzerinde 
sörf yapma, mesajlaşma ve dosya indirme 
amacıyla kullanan internet, kullanıcı sayısı-
nın çoğalması ve bant genişliklerinin artması 
ile birlikte yelpazesini genişletmiş, maliyetini 
düşürmüştür. Bu açıdan elektronik medya ol-
gusunun oluşmasını sağlayan temel dayanak 
internettir. Bilgiye daha kolay yollardan ulaş-
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mak isteyen günümüz toplumu için internet 
büyük bir nimettir. Sanayi devrimi sonrası 
giderek küreselleşemeye başlayan yenidün-
ya düzeninin iletişim aracı elektronik medya 
olmuştur. Yeni medyanın doruk noktasına 
ulaşması ise 1970’lerden sonra gerçekleşmiş-
tir. Bilgisayar sistemleri ve bilgi-işlem alan-
larında meydana gelen gelişmelerin iletişim 
alanında da kendini göstermesiyle birlikte ya-
yıncılıkta değişim süreci başlamıştır. Yayın-
cılık olgusunu etkileyen küreselleşme bera-
berinde spontaneliği oluşturmuş, standart bir 
dünya düzenine doğru çelişkili bir yol ortaya 
koymuştur (Kırık ve Korkmaz, 2014: 62). 

Yayıncılıkta başlayan değişim sürecinin hız 
kazanmasıyla birlikte sayısal (digital) tekno-
loji olgusu ortaya çıkmıştır. Sayısal teknoloji 
günümüzde özellikle televizyon yayıncılığı-
nın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. 
1990’lı yılların ortalarından itibaren analog 
yayıncılığın yavaş yavaş ortadan kalkmasıy-
la birlikte uydu yayınları (DVB-S) sayısal 
olarak gerçekleştirilmeye başlamıştır. Ardın-
dan kablolu yayıncılıkta (DVB-C) da sayısal 
devrim kendini göstermiştir. Günümüzde ise 
sayısal karasal yayıncılığa (DVB-T) yönelik 
çalışmalar hız kazanmıştır. Sayısal televizyon 
yayıncılığının en büyük artısı sesi ve görün-
tüyü sıkıştırmasıdır. Böylece bir frekansta 
birden çok programı barındırabilmektedir. 
Yine sayısal yayıncılıkla birlikte televizyon 
izleyicileri pasiflikten sıyrılmaktadır. Bunun 
nedeni sayısal televizyon yayıncılığının inte-

raktif (etkileşimli) hizmetlere de olanak ver-
mesidir. Geleneksel radyo ve televizyon ya-
yıncılığında yayıncı ve izleyici arasında tek 
yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Yayınları alan 
izleyiciler tamamen pasif konumdadır; çünkü 
geleneksel televizyon anlayışında izleyicinin 
tercih imkânı söz konusu değildir. Kaynak 
(yayını hazırlayan) tarafından ne gönderil-
mişse onu almaktadır. Tek yönlüdür ve hiçbir 
şekilde etkileşime açık değildir. Sayısal ya-
yıncılıkla birlikte izleyiciler yayın sürecine 
aktif bir biçimde katılabilmekte ve interaktif 
hizmetlerden yararlanabilmektedir. 

Televizyon yayıncılığının sayısal ve interak-
tif bir boyut kazanması yepyeni bir sektörün 
oluşmasını sağlamış ve yayıncılığın ticari 
boyutunu tamamen ön plana çıkarmıştır. Ge-
lişen ve büyüyen bu pazardan pay çıkarmak 
isteyen telekom kuruluşları da yayınların ile-
timini sağlamak için alt yapı çalışmalarına 
önem vermişlerdir. Böylece 1990’lı yıllarda 
Sayısal Abone Hattı (DSL) teknolojisini mey-
dana getirmişlerdir. Bununla birlikte iletimde 
fiber optik teknolojisinin kullanılacak olması 
maliyetleri minimum düzeye indirgemiştir. 
Kullanıcılara daha hızlı internet iletimi sağ-
lanması için mevcut bant genişlikleri de art-
mıştır. Bant genişliklerinin artmasıyla birlikte 
televizyon yayınlarının internet ağları üzerin-
den yapılması düşüncesi yaygınlık kazanmış-
tır. Bu düşüncenin ışığı altında oluşturulan 
servis türüne ise tüm dünyada IPTV (Internet 
Protocol Television) adı verilmiştir. IPTV; 
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kısaca internet protokolü üzerinden yapılan 
televizyon yayıncılığı anlamına gelmektedir. 

IPTV teknolojisi beraberinde birçok yeniliği 
getirmektedir. IPTV’nin temel dayanak nok-
tası ise internet ve televizyonu aynı çatı al-
tında birleştirmesidir. İnternetin zaten etkile-
şimli bir mecra olması IPTV’yi tamamen in-
teraktif bir boyuta ulaştırmaktadır. Dünyada 
IPTV’ye yönelik yapılan çalışmalar giderek 
hız kazanmaktadır. Başta Avrupa olmak üze-
re birçok kıtada deneme yayınları başlamıştır. 
Hatta ülkeler IPTV hakkında birbirleriyle fi-
kir alışverişi yapmakta ve yabancı ortaklıklar 
kurmaktadırlar. Bu tip ortaklıkların sayıları-
nın artmasıyla birlikte IPTV’ye yönelik ya-
pılacak harcamalar nispeten daha azalacaktır. 

Türkiye’de de IPTV’ye yönelik yapılan çalış-
malar özellikle son yıllarda hız kazanmıştır. 
Türk Telekom firması IPTV’nin Türkiye’de-
ki alt yapı çalışmalarını yürütmektedir. Yine 
RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) de 
bu yeni teknolojiye yönelik önemli çalışma-
lar yapmakta ve IPTV’nin hukuki temelini 
oluşturmaktadır. Air-Ties, Vestel gibi Türk 
şirketleri de IPTV sisteminin cihazlarını (set-
top box, modem… v.s.) üretmektedir. IPTV 
çalışmalarının dünya standartlarında gerçek-
leşmesi ve sistemin Türkiye’ye tanıtılması 
için IPTV-Der (IPTV Derneği) kurulmuştur.

AMAÇ: Bu çalışmada internet ve televizyon 
bileşkesinden oluşan IPTV’nin hizmet ve uy-

gulamalarının pazarlama faaliyetleri açısın-
dan değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

KAPSAM: Çalışmanın kapsamında IPTV 
aracılığıyla sunulan çeşitli hizmetler pazarla-
ma açısından irdelenmiştir. 

YÖNTEM: Çalışmada literatür taraması 
yöntemi kullanılmıştır. Literatür taraması; 
“var olan kaynaklar içerisinde belirli bir ko-
nunun detaylı biçimde araştırılması ve o ko-
nuya ait verilerin sistemli biçimde toplanması 
sürecidir.”

ARAŞTIRMANIN KISITLARI: Araştırma 
IPTV’nin dünya genelindeki pazarlama faali-
yetleri açısından kullanılan hizmet ve uygula-
malarıyla sınırlıdır. 

TELEVİZYON YAYINCILIĞINDA DİJİ-
TAL DÖNÜŞÜM

Televizyon; keşfedildiği ilk günden bu yana 
diğer kitle iletişim araçlarına oranla daha po-
püler olmuştur. Bu popülaritenin sağlanması-
nın altında birçok neden yatmaktadır. Bunlar-
dan en önemlisi televizyonun hem göze hem 
de kulağa hitap edebilmesidir. Televizyon; 
haber verme, eğitme ve eğlendirme gibi te-
mel işlevlerini görsel ve işitsel olarak yerine 
getirmektedir. İzleyiciye çeşitli programlar 
aracılığıyla devamlı bir mesaj akışı sağlan-
maktadır. Geleneksel televizyon anlayışında 
mesajı alan izleyiciler pasif bir durumdadır. 
Ancak; etkileşim olgusunun televizyon ya-
yıncılığında kendini göstermesi ile birlikte 
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artık aktif bir sürece girilmiştir. Bu süreç ise 
kademe kademe gerçekleşmiştir. Dolayısıyla 
sürecin daha iyi anlaşılabilmesi için televiz-
yon yayıncılığına daha kapsamlı bir biçimde 
değinmek gerekmektedir. 

Kavramsal olarak televizyon; iki kelime-
nin birleşiminden oluşmaktadır. Bu kavram; 
“uzak” anlamındaki Yunanca sözcük “tele” ve 
“görme” anlamındaki Latince sözcük “visio” 
nun bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Do-
layısıyla televizyonun kelime anlamı “uzak-
takini görme” dir. “Televisio” kelimesi ise 
Türkçe’ye “televizyon” olarak geçmiştir ve 
kısaca ‘TV’ şeklinde gösterilmektedir Bu söz-
cüğü ilk kez 1900 yılında Constantine Persky 
kullanmıştır. Televizyon sadece tek bir kişinin 
buluşu değildir. Günümüze gelene kadar bu 
kitle iletişim aracına birçok bilim adamı katkı-
da bulunmuştur. Dolayısıyla televizyonun ge-
lişimi çeşitli safhalardan oluşmaktadır (Büyük 
Larousse, 1986:11385).

Analog teknoloji, belirli bir frekanstaki elekt-
romanyetik akımın, değişken frekanstaki işa-
retlere veya taşıyıcı dalgaların büyüklüğü-
ne eklenmesi ile gerçekleştirilen elektronik 
iletimdir. Geleneksel televizyon yayıncılığı 
teknolojisi analog temellidir. Ancak; kimi 
olumsuz koşullarda analog sinyaller iletim 
esnasında kayba uğrayabilmektedir (Jack ve 
Tsatsulin, 2002: 9). Televizyon yayıncılığı 
20.yüzyılda gerçekleştirilmeye başlanmıştır 
ve bu yüzyılın sonuna kadar da yayın tekniği 

hep analog olmuştur. Analog yayın teknoloji-
sinin temelini oluşturan en önemli unsur; iki 
değer arasında sonsuz değer bulunmasıdır. Bu 
sonsuz değerler kesirli sayılara denk düşmek-
tedir ve böylece analog teknolojide sonsuz 
sayıda kesirli sayılara ihtiyaç duyulacaktır. 
Buradan da anlaşılmaktadır ki iki frekans de-
ğeri arasında gerçekte sonsuz sayıda frekans 
değeri bulunmaktadır. Yani 88.0 MHz ile 89.0 
MHz arasında sonsuz miktarda sayılarla ifade 
edebileceğimiz frekans değerleri bulunmakta-
dır (Atabek, Erişim Tarihi: 16.12.2009).

Analog teknolojiyle yapılan tüm televizyonla-
rında yayınlarda bütün ses ve görüntü bilgile-
ri voltaj seviyeleri aracılığıyla taşınmaktadır. 
Analog yayında sinyaller devamlı dinamik 
(değişken) şekildedir ve sürekli dalgalar ha-
lindedir. Dolayısıyla yayının iletimi esnasında 
herhangi bir voltaj düşüklüğü yaşanırsa buna 
bağlı olarak görüntü ve sinyallerde bozulma-
lar meydana gelmektedir (Sarpel, 1996: 5).

Sayısal teknolojinin iletişim alanına girme-
si öncelikle, telefon ve benzeri ses iletimine 
yönelik alanlarda, okyanus aşırı ülkelerin bir-
birlerine bağlanmalarıyla sağlanmıştır. Bu ile-
tim önceleri bakır kablolarla ve ya koaksiyel 
kablolarla gerçekleştirilmiştir. Ardından fiber 
optik teknolojisinin ortaya çıkmasıyla iletim 
fiber optik kablolar aracılığıyla yapılmıştır. 
Daha sonra ise sabit yörüngeli uydular ile ses-
lerin sayısal bir şekilde iletimi sağlanmıştır. 
Kullanılan bu iletim ağlarında 100 adet tele-
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fon kanalı kullanılarak sayısal görüntü iletimi 
de gerçekleşmiştir. Sayısal görüntü ve sesin 
ortaya çıkması ve gelişimi ile birlikte radyo, 
televizyon kuruluşlarının farklı birimlerinde 
bu teknolojiye geçiş başlamıştır. Hatta günü-
müzde sayısal teknolojiyi kullanmayan med-
ya kuruluşu yok denecek kadar azdır. Bununla 
birlikte; gerek yerel bazda ve gerekse ulusal 
bazda hizmet veren radyo ve televizyon ku-
ruluşları uydu ya da karasal link bağlantıları 
aracılığıyla da birbirleriyle iletişim kurabil-
mektedirler (Durmaz, 2004: 4). Sayısal yayın-
cılık ise gerek iletim, gerekse de prodüksiyon 
safhasında önemli avantajlar sağlamaktadır 
(Kırık, 2013: 6).

Sayısal televizyon yayıncılığı sesi ve görün-
tüyü sıkıştırarak; bu öğelere sayısal değerler 
vermektedir. Bu açıdan yayınların sayısal bir 
biçimde yapılabilmesi için analog sinyallerin 
dijitale dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu 
dönüştürme üç aşamada yapılmaktadır. Bu 
aşamalar ise; örnekleme, basamaklama ve 
kodlamadır. Sayısal yayınların yapılabilme-
si için analog sinyallerin öncelikle işlenmesi 
gerekmektedir. Bu sinyallerin sayısal olarak 
işlenmesi ve iletimi için de “Analog-Sayısal 
Dönüştürücü” veya “Sayısal-Analog Dönüş-
türücü” kullanılmaktadır. Dijital yayın sis-
temlerinde veriyi gönderen uca aktarım ucu, 
bu verileri alan uca da alım ucu denir. Bu iki 
ucun birbiriyle olan doğru ve hatasız iletişimi 
sayesinde veri transferi gerçekleştirilmektedir. 
Sayısal sinyallerin aktarım ve alım ucu arasın-

da yeterli sinyal miktarı olduğu sürece görün-
tüler gerçeğin birebir kopyası olarak tekrardan 
oluşturulmaktadır. Analog yayınlarda veri ka-
yıplarının yaşanmasından dolayı görüntünün 
birebir aynısının oluşabilmesi ise neredeyse 
imkânsızdır (Blair, 2002: 1).

Uydu iletişim teknolojilerinin gelişimiyle bir-
likte çeşitli doğrudan uydu yayını sistemleri 
(DBS- Direct Broadcasting Satellite) 1990’la-
rın sonlarına doğru devreye girmiştir. Böyle-
ce izleyiciler 200’e yakın televizyon kanalını 
yaklaşık 46 cm’lik bir çanak antenle seyrede-
bilmişlerdir (Srivastava, 2002: 1). Uydu ya-
yıncılığının giderek hız kazanması ve sayısal 
görüntü teknolojisinden yararlanmasıyla bir-
likte DVB-S standardı ortaya çıkmıştır. Uydu 
üzerinden çok kanallı gerek şifreli ve gerekse 
şifresiz, doğrudan evlere ya da dağıtım mer-
kezlerine yapılan sayısal yayın standardına 
“sayısal uydu yayıncılığı” (DVB-S / Digital 
Video Broadcasting - Satellite) adı verilmek-
tedir. 1995 yılından itibaren Avrupa’da hizmet 
veren pek çok televizyon kanalı bu standardı 
kullanmaktadır. Uydu aktarmalı sayısal yayın-
cılık; Ku bandında 11–12 GHz arasında mev-
cut transponder bant genişliklerini kullanarak 
yapılmaktadır (Durmaz, 2004: 8). Sayısal uy-
dular yayıncılığı aracılığıyla kablolu yayıncı-
lık hizmetleri de sunulmaktadır. Mevcut yayı-
nı yapan istasyonlar öncelikle programlarda-
ki düzeltmeleri yapmaktadırlar. Daha sonra 
up-link yer istasyonları aracılığıyla uyduya 
çıkmaktadırlar. Uydudan gereken sinyal yö-
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neltimleri yapıldıktan sonra istenilen bölgeye 
yönlendirilmiş antenler vasıtasıyla sinyaller 
geri yansıtılmaktadır. Down-link (alıcı) yer 
istasyonları tarafından alınan bu sinyaller ana 
merkezde toparlanmakta ve güçlendirilerek 
abonelere dağıtılmaktadır (Aziz, 1989: 27).

Sayısal uydu yayıncılığı ile uyumlu, kablo 
dağıtım merkezine inen sinyal MPEG–2 sı-
kıştırma standardında mevcut kablo şebekesi 
alt yapısında kanal sayısını 4 ila 8 kat arttır-
mak suretiyle, interaktif (etkileşimli) ve nor-
mal yayınların iletimini kapsayan sayısal ya-
yıncılık standardına “sayısal kablolu yayın-
cılık” (DVB-C / Digital Video Broadcasting 
- Cable) adı verilmektedir (Durmaz, 2004: 8). 
Kablolu yayıncılık ilk kez 1944 yılında Ame-
rika Bileşik Devletleri’nin Pensilvanya eya-
letinde doğmuştur. Hertz dalgaları aracılığıy-
la yapılan televizyon yayınlarını iyi alamayan 
Amerikalı mühendis, eyaleti tamamen gören 
bir yüksekliğe yerleştirdiği antenini televiz-
yona bir kablo şebekesi ile bağlamayı düşün-
müştür. Bu projesini aktif hale getirmiştir ve 
televizyon yayınlarını kablo aracılığıyla iz-
leyebilmiştir. Kablolu televizyonun doğuşu 
tamamen coğrafi zorluklardan dolayı ortaya 
çıkmıştır (Freches,1991: 8).

Sayısal kablo yayıncılığı izleyicilere daha 
güçlü ve daha esnek bir yapı sunmaktadır. 
Daha fazla kanal kapasitesi, daha fazla prog-
ram seçimi, daha hızlı interaktif servis uygu-
lamalarını içermektedir. Bu hizmetler gelişen 

internet teknolojisi ile giderek bütünleşmek-
tedir. Kablolu yayıncılık, sayısal teknoloji ile 
beraber büyük gelişme göstermiştir. Sayısal 
kablo yayıncılığı, giderek geleneksel kablolu 
yayıncılık sisteminin sonunu getirmektedir. 
Sayısal kablolu yayınların alınabilmesi için 
kablo ağları (network) ile bağlantı kurulma-
sı gereklidir. Kablo operatörü bu bağlantıyı 
genellikle set üstü cihazlar (set-top-box) ara-
cılığıyla sağlamaktadır ve bu sayede kablo 
ağları ile basitçe bağlantı kurulmaktadır. Sa-
yısal kablolu yayıncılık; sayısal sinyaller kar-
ma fiber optik kablolar (Hybrid Fiber Coax 
- HFC) aracılığıyla daha kaliteli bir biçimde 
iletilebilmektedir. Ayrıca HFC kablolar tüm 
iletişim ve haberleşme alanında muhteşem 
bir hız aktarımı sağlamaktadır (Srivastava, 
2002: 27).

Sayısal karasal televizyon yayıncılığı 
(DVB-T) belirli bir alanda kurulacak verici 
sayısını da arttırmaktadır. Analog televizyon 
yayınında bir verici belirli bir kanalda örne-
ğin; UHF 40. kanalda yayın yapıyorsa onun 
komşuları olan 39. ve 41. kanallarda başka 
yayın yapılamamaktaydı. Yapılsa bile bu ka-
nallar birbirlerini etkilemekte, görüntü ve ses-
te karışıklıklar meydana getirmekteydi. Bu 
açıdan Türkiye’de özellikle İstanbul ve An-
kara gibi büyük şehirlerde bu tip yayınlar de-
ğişik bölgelerde kanallar arası aralık bırakıla-
rak yapılmaktaydı. Bundan dolayı da frekans 
sıkıntısı meydana gelmekteydi. Aynı program 
için birden fazla kanal kullanılması büyük bir 
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sorundu. İşte sayısal karasal televizyon yayın-
cılığı geliştirilmemiş olsaydı bu sorunlar ar-
tarak devam edecekti (Morgül, Erişim Tarihi: 
18.12.2016).

DVB-H, mobil yani taşınabilir cihazlarda sayı-
sal televizyon yayınlarının izlenmesine olanak 
sağlayan yayın teknolojisidir. DVB-H’de 250 
Kbps’lık MPEG – 4 AVC (Advanced Video 
Coding) sıkıştırma standardı kullanılmaktadır. 
DVB-H yayınlarda DVB-T altyapısı kullanı-
labileceği gibi ayrı bir altyapı da kurulabil-
mektedir. Yayın biçimi ise izleyicilerin çoklu 
ortamdan istediği içeriği seçmesini sağlayan 
“multicast” olacaktır. DVB-H ile yapılan ya-
yınlara “Mobile TV” adı da verilmektedir. Bu 
hizmetten DVB-H uyumlu cep telefonları ve 
cep televizyonları olanlar faydalanabilecek-
tir. Yayınlar 3G, 4,5G teknolojisi ile hareket 
halinde bile çok daha kaliteli ve kesintisiz bir 
biçimde izlenebilecektir. Yayınların kesintisiz 
ve net bir biçimde alınabilmesi için izleyici-
lerin telefon operatörlerinin kapsama alanın-
da bulunmaları gerekmektedir (Kumar, 2007: 
4-6).

İNTERNET TEKNOLOJİSİNE GENEL 
BAKIŞ

İnternet, İngilizce’deki “inter” öneki ile “net” 
(network kelimesinin kısaltması) sözcüklerin-
den oluşan bileşik bir kelimedir. Türkçe’de 
“inter” kelimesi “arası”, net kelimesi ise “ağ” 
anlamına gelmektedir. İnternet kelimesi ise 
Türkçe’ye “ağlar arası ağ” veya “ağların ağı” 

olarak çevrilebilmektedir (www.cs.columbia.
edu/, Erişim Tarihi: 15.01.2017). İnternet pro-
tokolü bugün tüm dünyaya yayılmış bir du-
rumdadır. Bununla birlikte; dünyada internete 
bağlı bulunan kullanıcılar birbirleri arasında 
hemen hemen her konuda iletişim sağlayabil-
mektedirler. İnternetin haberleşme alanında 
kullanılmasıyla birlikte bu teknoloji farklı bo-
yutlar kazanmıştır. 

İnternet; dünyadaki tüm bilgisayarları TCP/
IP protokolü ile birbirine bağlamaktadır. TCP/
IP (Transmission Control Protocol [Nakil 
Kontrol Protokolü] /Internet Protocol); inte-
raktif veri aktarım servisine verilen isimdir. 
İnternet’e bağlı olan tüm bilgisayarlar tara-
fından desteklenmektedir. Veriler bir bilgisa-
yardan diğer bir bilgisayara TCP kullanılarak 
aktarılmaktadır. Ayrıca; veri aktarımının ger-
çekleşmesi için iki bilgisayarın birbiriyle bağ-
lantılı olması gerekmektedir. TCP aracılığıyla 
bir bilgisayar; başka bir bilgisayar üzerinden 
diğer bilgisayarlara bağlanabilmektedir. IP; 
internet üzerindeki bilgi akışının nasıl bir şe-
mada gerçekleşeceğini gösteren protokoller 
dizisidir. TCP/IP hemen hemen ortak bir pro-
tokol gibi hareket etmektedir. İnternet üzerin-
den bilgilerin iletilmesi TCP/IP protokoller di-
zisi ile sağlanmaktadır (PC World, 1995: 62).

İletişim teknolojisinin ortaya çıkışı tıpkı radyo 
ve diğer kitle araçlarında olduğu gibi askeri 
amaçlıdır. İnternetin tarihçesi ile ilgilenen bir-
çok bilim adamı bu teknolojinin ARPANET’in 
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(Advanced Research Projects Agency Net-
work/ İleri Araştırma Projeleri Ajansı Ağı) 
oluşumu ile başladığını kabul etmektedir. 
ARPANET 1960’lı yıllarda Amerika Birle-
şik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından 
kurulmuştur. ARPANET’in kurulmasındaki 
temel amaç askeri mürettebata ve araştırmacı-
lara hizmet veren bilgisayarların birbirleriyle 
iletişimini sağlamaktı. Bu tamamen özel bir 
ağdı ve bu ağa herkes üye olamıyordu. Daha 
sonra yapılan incelemelerle askeri amaçlı kul-
lanılan bu ağın aslında çok güzel bir akademik 
iletişim aracı olabileceği de anlaşılmıştır ve bu 
projeye yönelik çalışmalar yapılmıştır (Ata-
bek, 2003: 60-62).

İnternetin ticari boyutunun kullanılmaya baş-
lamasıyla birlikte bu teknolojide de çeşitli ye-
nilikler yaşanmaya başlanmıştır. 1989 yılında 
Tim Berners-Lee adlı bilgisayar profesörü 
internete yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleş-
tirmiştir. Lee; öncelikle HTML (Hyper Text 
Markup Language) yani Zengin Metin İşaret 
Dili’ni geliştirmeye çalışmıştır. Lee’nin bu 
çalışmaları başarıya ulaşmış ve 1991 yılında 
WWW’yi (World Wide Web / Dünya Çapın-
da Ağ)’ı kurmuştur. WWW; görsel bir temele 
dayanmakla birlikte; araştırmaların ve bilgile-
rin paylaşımını kolaylaştırmıştır. WWW’nin 
giderek yaygınlık kazanması ticari çevrelerin 
de internete ilgi göstermesini sağlamıştır. Bu 
gelişmeler internet teknolojisini yaygın bir 
hale getirirken 1992 yılında internet üzerinden 
ilk defa ses ve görüntü transferinin gerçekleş-

tirilmesi de bu teknolojinin gelişimi açısından 
diğer önemli bir gelişmedir (Özen vd., 2006: 
67). Günümüzde ise internet DSL ve mobil 
internet teknolojileriyle birlikte hızlı bir ivme 
kazanmıştır.

Günümüz internet sisteminin temelini World 
Wide Web oluşturmaktadır. WWW’nin 
Türkçe’ye çevrilmiş hali ise “Dünya Çapın-
da Ağ”dır. WWW hizmeti sunan birimlerden 
doğrudan adresleme yöntemi ile çeşitli elekt-
ronik bilgi bankaları oluşturmak olanaklıdır. 
World Wide Web’in ortaya çıkışı özellikle 
standart internet kullanıcısına büyük kolaylık-
lar sağlamıştır. Çünkü internet ortaya çıktığı 
90’lı yıllarda çoğunlukla akademisyenler ve 
bilim adamları tarafından kullanılmıştır. An-
cak www’nin geliştirilmesiyle birlikte internet 
kullanımı kolaylaşmış, halkın geniş bir kesimi 
tarafından internete ilgi gösterilmiş ve kulla-
nım alanları giderek artmıştır (Öğüt, 2003: 
47). İnternetin haberleşme alanına sağladığı 
en büyük katkılardan biri de şüphesiz elekt-
ronik posta uygulamasıdır. Bu sayede internet 
kullanıcıları istedikleri takdirde kendilerine ait 
bir elektronik posta adresi alabilmekte ve di-
ğer kullanıcılarla haberleşebilmektedir. Belirli 
bir adrese gönderilen mesajlar ya da veriler 
öncelikle elektronik posta sunucusunun ana 
bilgisayarındaki diskte saklanmaktadır. Me-
sajı alacak olan kişi; internete bağlandığı ve 
elektronik posta adresini açtığı vakit kendisi-
ne gönderilen postaları alabilmekte ve dilediği 
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takdirde karşı tarafa da başka bir mesaj yolla-
yabilmektedir (Özçağlayan, 1998: 138).

İnternet ve sayısal teknolojilerin bileşkesi ışı-
ğında “yeni medya” adı verilen bir kavram 
ortaya çıkmıştır. Yeni medyanın ortaya çıkışı 
iletişim teknolojilerinin baştan aşağı değiş-
mesini ve yeniden şekillenmesini sağlamıştır. 
Bununla birlikte; yeni medyanın kendine has 
bazı temel özellikleri bulunmaktadır. Richard 
Rogers’a göre, bu özellikler şunlardır (Geray, 
2003: 18): 

•	 Etkileşim (Interaction): İletişim sürecin-
de etkileşimin varlığına gerek duyulmak-
tadır. Bu sayede hem alıcı hem de verici 
birbirinden etkilenmektedir.

•	 Kitlesizleştirme (Demassification) : Bü-
yük bir kullanıcı grubu içinde her bireyle 
özel mesaj değişimi yapılabilmesini sağla-
yacak kadar kitlesizleştirici olabilmektedir. 
Bu sayede herkese farklı mesajlar gönderi-
lebilmektedir.

•	 Eşzamansızlık (Asekron) : Yeni iletişim 
teknolojileri birey için uygun bir zamanda 
mesaj gönderme veya alma yeteneklerine 
sahiptirler. Aynı andalık gerekliliğini orta-
dan kaldırırlar.

İNTERNET PROTOKOLÜ TELEVİZ-
YON YAYINCILIĞI (IPTV)

IPTV hem Türkiye hem de dünya açısından 
yepyeni bir yayın teknolojisidir. Bundan do-

layı günümüzde kitleler tarafından tam anla-
mıyla anlaşılamamaktadır. Bununla birlikte 
IPTV’nin birden çok tanımı bulunmaktadır. 
Ancak; IPTV’ye yönelik bazı yanlış tanımla-
malar da yapılmaktadır. Fakat en genel ve an-
laşılır tanımıyla IPTV ; “Şifresiz ya da şifreli 
radyo, televizyon, veri kanallarının, depola-
nan video, ses ve veri içeriklerinin, grafikle-
rin, metinlerin IP (İnternet Protokol) paketle-
rine dönüştürülerek geniş bant erişim teknolo-
jileri (Fiber, Xdsl, Wimax, Metro Ethernet v.b.) 
üzerinden son kullanıcıya ulaştırılmasıdır.” 
(O’Driscoll, 2008: 2). Bu tanımdan da anla-
şılacağı gibi IPTV kapsamı geniş bir teknolo-
jidir.

İnternetin ve bilişim teknolojilerinin gücünü 
anlayan Microsoft şirketi 1997 yılının Nisan 
ayında California’da Web Tv şebekeleri kur-
muştur. Bununla birlikte bu yayınları alabil-
mek için de Web TV kutuları üretilmiştir. İlk 
çıkan Web TV kutuları 300$’dır. Fakat daha 
sonra bu kutuların değeri 150–200$ civarına 
düşmüştür. Web TV kullanıcılarının yaygın-
laşmasıyla birlikte Microsoft tarafından Web 
TV’ye yönelik yeni uygulamalar üretilmiştir. 
Steve Casner, Karl Auerbach ve Cha Chee 
Kuan tarafından IPTV yazılımı 1998 yılında 
meydana getirilmiştir. Bu yazılımın geliştiril-
mesi IPTV yayıncılığı adına bir diğer önemli 
gelişmedir. Bu sayede çalışmalar hızlandırıl-
mıştır (Hart, 2004: 10-11). 1999-2000’li yılla-
ra gelindiğinde IPTV ve hemen hemen IPTV 
ile eş zamanlı gelişen interaktif televizyon ya-
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yıncılığı gerçek anlamda oluşturulmaya baş-
lanmıştır. İnteraktif televizyon çalışmalarının 
hızlandırılmasının bir diğer nedeni de sayısal 
televizyon yayıncılığının tüm dünyada gide-
rek yaygınlaşmasıdır. Bu yıllarda İngiltere 
başta olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri inte-
raktif televizyon projesine yönelik araştırma-
larını sıklaştırmıştır. Multimedya ev platform-
larının (MHP / Multimedia Home Platform) 
yaygınlaşmasıyla birlikte interaktif televizyon 
yayıncılığı giderek ticari bir boyut kazanmaya 
başlamıştır (Gawlinski, 2003: 30). 

İnternetin, televizyon yayınlarını iletmede son 
derece başarılı olması ve bununla birlikte in-
teraktif televizyon yayıncılığının tamamen 
internet teknolojisine bağımlı olması IPTV’ye 
yönelik yapılan araştırmaları da tamamen 
hızlandırmıştır ve ilk çalışmalar geniş bant 
televizyon adıyla gerçekleştirilmiştir. Bu ça-
lışmalar Avrupa kıtasında özellikle Fransa’da 
(başlangıçta hizmetin ücretsiz olarak sunul-
maya başlamasından dolayı) diğer komşuları-
na oranla biraz daha erken başlamıştır. Büyük 
çapta oluşturulan ilk geniş bant servis 1999 
yılında meydana getirilen ve ADSL üzerinden 
hizmet veren “Freebox”tur. Freebox’un “hepsi 
bir arada” fonksiyonunu oluşturan multimed-
ya terminalini geniş bant internet bağlantısı 
kullanıcılara ulaştırmaktadır. Saniyede 8 Mb/
saniye ile başlayan bu hız 2004 yılında ADSL 
2+ teknolojisine geçilmesiyle birlikte 20Mb/
saniye’ye kadar yükselmiştir (Benoit, 2008: 
185).

Televizyon yayıncıları, yaptıkları yayınları 
sürekli zenginleştirmek istemektedirler. Bu 
amacın altında yatan en önemli neden yayın-
lardan ticari kar sağlama arzusudur. Dolayı-
sıyla reklâm ve sponsorluk anlaşmaları ile 
yetinmeyen yayın şirketleri izleyicileri yoğun 
bir şekilde etkileme ve buradan ticari kazanç 
sağlama yoluna girmişlerdir. Bu amaca hizmet 
edebilmek için kişiye özel abonelik sistemleri 
geliştirilmiş ve bireysellik ön plana çıkarıl-
mıştır. Yayınların giderek etkileşimli bir boyut 
kazanması izleyicileri geleneksel televizyon 
anlayışından koparmış ve oluşan bu yeni dün-
yanın içine almıştır. Fakat şu unutulmamalı-
dır ki bu etkileşimli medya dünyası tamamen 
ticari kazanç üstüne kurulmuştur. IPTV’nin 
de bu yeni dünya içerisinde yer alacak olma-
sı bu mecrayı ön plana çıkarmaktadır. Hatta 
IPTV’nin geliştirilmiş ve yakın zamanda ge-
liştirilecek hizmetleri de yayın kuruluşları-
nın ekonomik kazanç sağlama adına yapmış 
oldukları bir takım uygulamalardır. Bu hiz-
metler IPTV’nin pazarlama boyutunu oluştur-
maktadır. IPTV’nin sunmuş olduğu hizmet ve 
uygulamalar şunlardır:

Pay TV Hizmeti: Pay TV özellikle sayısal te-
levizyon yayıncılığının giderek yaygınlaşması 
ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Pay TV; sa-
dece belli bir yayın platformu içerisinde yer 
alan abonelere özel programlar (spor müsa-
bakaları, sinema kanalları, tematik kanallar) 
sunmak için oluşturulmuş ücretli bir yayın 
sistemidir. Pay TV’nin en temel özelliği ya-
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yınların abonelere gönderilirken şifrelenme-
sidir. Bu şifreler günümüzde, genellikle uydu 
üzerinden hizmet yapan sayısal platformların 
abonelerinin dekoderlerinin (decoder) içinde 
bulunan akıllı kartlar (smart card) aracılığıyla 
çözülebilmektedir. Abone şifreli bir programı 
bedelini ödemek koşuluyla satın alabilmekte 
ve dilediği gibi izleyebilmektedir (Jack, Tsat-
sulin, 208). 

VoD (Video On Demand – İsteğe Bağlı 
Video) Hizmeti: Video On Demand (İsteğe 
Bağlı Video); IPTV’nin desteklediği interak-
tif bir hizmet tipidir. Video On Demand kı-
saca “VoD” olarak gösterilmektedir. VoD uy-
gulamasında çeşitli tiplerdeki programlar ve 
uygulamalar izleyicilerin beğenilerine sunul-
maktadır. Filmlerden haberlere, ürün satışın-
dan interaktif oyunlara kadar her tip program 
VoD farkıyla kullanıcılara iletilebilmektedir. 
VoD, geleneksel televizyon anlayışından 
farklıdır. Bununla birlikte VoD servislerinin 
geliştirilmesinde geleneksel televizyonun 
katkısı büyüktür. Çünkü geleneksel televiz-
yon anlayışı aktif ve pasif izleyici ayrımının 
farkına varılmasını sağlamıştır. VoD servis-
leriyle sunulan hizmetlerde içerik izleyicinin 
kontrolüne tabiidir. Kullanıcılar seçtikleri 
filmleri, dizileri, programları kaydedebil-
mekte; hatta ileri-geri oynatabilmektedirler. 
VoD hizmetleri de izle-öde sistemine uygun-
dur. VoD hizmetinin geliştirilmesiyle birlikte 
kimi programları da kullanıcılar biçimlendi-
rebileceklerdir (Srivastava, 2002: 100). Te-

levizyon yayıncıları günlük program rehberi 
yayınlasalar bile kullanıcılar bu rehbere sadık 
kalmak zorunda olmayacaklardır. İstedikleri 
programı, istedikleri an VoD hizmeti aracılı-
ğıyla izleyebileceklerdir. 1

VoD servis sunucusu abone yönetim istas-
yonunda yer almaktadır. Kullanıcı bu istas-
yondan gönderilen içeriği dilediği gibi liste-
leyebilmektedir. Bu sayede mevcut içeriği 
görüntüleyebilmekte ve sunulan yüzlerce 
programdan istediğini seçebilmektedir. VoD 
sisteminin abonelik ücreti aylık olarak fatu-
ralandırılacağı gibi akıllı kart aracılığıyla da 
seçilen içeriğe göre faturalandırma yapıla-
bilmektedir. Verilerin akışı tamamen internet 
protokolü üzerinden gerçekleşmektedir. Bu 
akış bir noktadan birçok noktaya doğru ol-
maktadır (Held, 2007: 107). 

İnteraktif Televizyon Programları Hizme-
ti: IPTV ile televizyon programlarının içeriği 
ve sunuş şekli de büyük değişikliklere uğra-
yacaktır. Tabii yeni programların geliştiril-
mesi ve interaktif bir boyut kazanması izle-
yicilere mali külfetler yükleyecektir. Bu mali 
külfet verilecek reklâmlarla birlikte en alt se-
viyeye indirgenebilecektir. Özellikle interak-
tif olarak yapılacak canlı televizyon yayın-
larına dünyanın neresinde olunursa olunsun 
IPTV sistemi bulunan her kullanıcı aktif ola-
rak katılabilecektir. Üstelik bu canlı yayınlar 

1  Srivastava, Ön.Ver., s. 100.
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herhangi bir gecikme yaşanmadan gerçek za-
manlı bir şekilde izlenebilecektir. Ayrıca kul-
lanıcılar istedikleri programları zaman sırası-
na koyabilmekte ve daha sonra kumandaları-
na dokunmadan oluşturdukları listelerindeki 
programları sıralı bir biçimde izleyebilmek-
tedirler. Kullanıcılar, program listelerini oluş-
tururken ücretli ve ücretsiz program ayrımına 
uğramadan dilediklerini seçebilmektedirler. 
Ancak yapılacak her programın interaktif bir 
içeriğe sahip olması gibi bir zorunluluk yok-
tur. Bir programın interaktif olarak hazırlanıp 
hazırlanmadığı ekrandaki “i” ikonundan anla-
şılmaktadır (Harte, 2007: 31).

Görüntülü Konuşma Hizmeti (Video Chat): 
IPTV’nin en popüler hizmetleri arasına girecek 
olan Görüntülü Konuşma Uygulaması (Video 
Chat) kullanıcıların birbirleriyle görüntülü 
olarak sohbet etmesine olanak tanımaktadır. 
Bilindiği gibi internet üzerinden görüntülü bir 
biçimde sohbet etme, gerek Türkiye’de ve ge-
rekse de dünyada çok popüler bir durumdadır. 
İnternet kullanıcıları günümüzde Video Chat 
olarak adlandırılan görüntülü konuşma hizme-
tini çeşitli programlar vasıtasıyla alabilmekte-
dirler. Görüntülü Konuşma Hizmeti’ni IPTV 
de kullanıcılarına daha güvenli ve daha so-
runsuz bir biçimde kullanıcılarına sunacaktır. 
IPTV de bu hizmeti kullanıcılara ulaştırmak 
için internete benzer bir mekanizma kullana-
caktır. Kullanıcıların Video Chat hizmetini 
alabilmeleri için öncelikle gerekli yazılımı sis-
temlerine kurmaları gerekmektedir. Ardından 

görüntülü konuşmayı sağlayan ekipmanları 
(kamera, mikrofon vs…) set üstü cihazlarına 
ya da bilgisayarlarına bağlamaları gerekmek-
tedir (Held, 2007: 107). 

Kurumsal Televizyon Kanalları: Analog ya-
yıncılıkta yaşanan frekans sıkıntısı uydu üze-
rinden yapılan sayısal yayıncılığın ortaya çı-
kışı ile son bulmuştu. Ancak; uydu üzerinden 
yapılan televizyon yayıncılığı televizyon ku-
ruluşlarına maddi külfetler yüklemekteydi. Bu 
açıdan her kurum ve kuruluş kendine ait bir 
televizyon kanalı açamamaktaydı. IPTV’nin 
tamamen rayına oturması ile birlikte bu sorun 
da son bulmuş olacaktır. Örneğin; bir hasta-
ne kendine ait bir televizyon kanalı açabile-
cektir. Buradan hastaları ile irtibat sağlayabi-
lecek; hatta hastalara verilen kullanıcı adları 
ve şifreler aracılığıyla çeşitli bilgilere ulaşma 
çok daha kolay olacaktır. Yani bir hasta tahlil 
sonucunu kendi hesabı üzerinden görüntüle-
yebilecektir. Hatta aynı kurumda çalışan per-
soneller birbirleriyle telekonferans yapabilme 
şansına da sahip olabileceklerdir (Held, 2007: 
16-17). IPTV’nin bu hizmeti özellikle eğitim 
sektörüne fayda sağlayacaktır. Günümüzde 
Türkiye’de üniversitelere frekans tahsis edile-
mediği için bu kurumlar ancak internet üze-
rinden yayınlarını gerçekleştirebilmektedirler. 

İnteraktif Oyun Hizmeti: Televizyonun en 
temel amaçlarından biri de insanları eğlendir-
mektir. IPTV de bu amaca hizmet edebilmek 
için interaktif oyunlara imkân tanımaktadır. 
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Kullanıcılar oyun servislerinden istedikleri 
oyunları indirebilmekte ya da karşılıklı olarak 
birbirleriyle mücadele edebilmektedirler. Hat-
ta IPTV’nin olanak tanıdığı bahis servislerin-
den de yararlanarak interaktif bir biçimde şans 
oyunlarına katılabileceklerdir. Kullanıcıların 
şans oyunlarına katılabilmeleri için kendileri-
ne ait hesaplarının bulunması şarttır. Bununla 
birlikte interaktif olarak hazırlanan kimi oyun-
lara katılabilmek için belirli bir ücret ödemek 
gerekmektedir. Fakat her oyun ücrete tabii de-
ğildir. Yani servis tarafından belirlenen kimi 
oyunlar ücretsiz bir biçimde de oynanabile-
cektir (Harte, 2007: 32).

Uzaktan Eğitim Hizmeti: Uzaktan eğitim 
internet teknolojisi ile birlikte yaygın olarak 
kullanılabilir bir duruma gelmiştir. IPTV de 
aynı modeli baz alarak uzaktan eğitim hizme-
tini kullanıcılarına sunma amacını taşımakta-
dır. IPTV üzerinden uzaktan eğitim hizmeti-
nin gerçekleştirilebilmesi için ayrı bir operatör 
merkezine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu operatör 
merkezinin ise IPTV sunucusuna bağlı olması 
şarttır. Operatör merkezi kullanıcı ile yayının 
yapıldığı sunucu arasında etkileşimi sağla-
maktadır. Uzaktan eğitimde interaktivite yazı-
lı, sözlü ya da görüntülü bir biçimde gerçek-
leşebilmektedir. Öğretim görevlisi dersi kul-
lanıcılara anlatabilmekte ardından kullanıcılar 
da sorunlarını gerçek zamanlı olarak öğretim 
görevlisine yöneltebilmektedirler. Tabii kulla-
nıcıların sorularını sorabilmeleri için mikro-
fon ve kameraya ihtiyaç vardır (Held, 2007: 

13-14). Şu bir gerçektir ki IPTV ile uzaktan 
eğitim diğer hizmetlere oranla kullanıcılara ve 
operatör firmalara daha fazla maddi külfet ge-
tirecektir. 

IPTV Güvenlik İzleme Hizmeti: Günümüz-
de kullanılan güvenlik kameraları ile güvenlik 
sistemleri hırsızlar ve diğer güvenlik tehditle-
rine karşı pek de başarılı olamamaktadır. Çün-
kü bu sistemler sadece kameraların görüntü 
kayıtlarını saklamaktadır ve ancak soygun ya 
da cinayet gibi çeşitli suçların işlenmesinin 
ardından kayıtlar polis tarafından inceleme 
altına alınmaktadır. Bu durum, suça anında 
müdahale imkânını ortadan kaldırmaktadır. 
Yine IPTV teknolojisiyle bu sorunun çözümü 
hedeflenmektedir. Çünkü IPTV çok daha güç-
lü bir güvenlik izleme hizmeti önermektedir. 
IPTV’nin desteklediği cihazlarda (set üstü ci-
hazlar ve bilgisayarlar) USB bağlantı noktala-
rı bulunmaktadır. USB bağlantısı noktalarına 
güvenlik kameraları bağlanabilmektedir. USB 
noktalarına bağlanan kameralar aracılığıyla 
sayısal video sinyalleri IPTV sistemine gön-
derilmekte ve bu sistem aracılığıyla görüntü-
ler operatör merkezlerine iletilebilmekte ve 
kayıt altına alınmaktadır (Harte, 2007: 32).

İnteraktif Televizyon Ticareti 
(T-Commerce): Tüm dünya genelinde “Tele-
vision Commerce” olarak adlandırılan televiz-
yon ticareti IPTV’nin sunduğu hizmetler ara-
sında yer almaktadır. Fakat IPTV bu ticareti 
arada başka bir kitle iletişim aracı kullanma-
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dan interaktif bir şekilde gerçekleştirmektedir. 
İnteraktif televizyon ticareti; IPTV kullanıcı-
larının diledikleri takdirde çeşitli ticari ürünle-
ri kendi televizyonları üzerinden satın alabil-
meleri üzerine kurulmuştur (Harte, 2007: 35). 
Günümüzde hemen hemen her ülkede birçok 
alış veriş kanalı bulunmaktadır. Fakat bu tip 
televizyon kanallarından alış veriş yapılması 
durumunda siparişler ya telefonlarla ya kısa 
mesajlarla ya da internet üzerinden verilebil-
mektedir. IPTV ile yapılacak olan interaktif 
televizyon ticaretinde bu durum söz konusu 
değildir. Arada başka hiçbir iletişim aracı bu-
lunmadan direk olarak etkileşimli bir biçimde 
siparişler set üstü cihazlar aracılığıyla verile-
bilmektedir.

IPTV aracılığıyla yapılacak İnteraktif Televiz-
yon Ticareti’nin yayıncılara sağladığı faydalar 
ise şunlardır (Gawlinski, 2003: 30):

•	 İnteraktif ticaretin alt yapısı IPTV’ye çok 
uygundur. IPTV’de kullanıcılara abone nu-
maraları verecektir. İnteraktif marketlerle 
ticaret bu abone numarası sayesinde yapı-
lacaktır. Böylelikle ekstra masraf yapmaya 
gerek kalmayacaktır.

•	 İnteraktif ticaret tamamen ev ortamında 
yapılacağı için ürün satışları daha da arta-
cak ve ürün satışlarından elde edilen gelir o 
denli yükselecektir.

•	 Ürünler, kullanıcılara daha da ilgi çekici 
gösterilecektir. Kitaplar, yemek çeşitleri, 

tatil turları, uçak biletleri IPTV aracılığıy-
la direk satılabilecektir. Bu hizmetler çok 
daha ucuz ve çok daha kaliteli olacaktır.

•	 Servis operatörleri satışları doğrudan iz-
leyebilecektir. IPTV aracılığıyla yapılan 
satışlarda aynı kredi kartında olduğu gibi 
puanlar kazanılacaktır ve bu puanlar diğer 
hizmetlerde de kullanılabilecektir.

•	 Programlara daha fazla sponsor bulunacak-
tır. Firmanın sponsor olduğu program izle-
nirse o ürün çok daha ucuza satın alınabi-
lecektir. Ürünlerin daha ucuza alınabilmesi 
talebi de arttıracaktır.

•	 İnteraktif ticaret kanalları geleneksel tele-
vizyondaki alışveriş kanallarının yerini ala-
caktır. Böylelikle IPTV aracılığıyla yapılan 
ticaretin reytingi de sürekli artacaktır.

İnteraktif Reklâmcılık: IPTV üzerinden 
kullanıcılara reklâm gönderimi üç şekilde 
gerçekleştirilecektir. Bunlar; dokular arasın-
daki reklâmlar, program karışımlı reklâmlar 
ve interaktif reklâmlardır. Dokular arasında-
ki reklâmlar; iki program öğesi arasında yer 
alan ve pop-ups, pop-downs diye tabir edilen 
reklâm tipleridir. Dokular arasındaki reklâm 
tiplerine örnekler vermek mümkündür. Kulla-
nıcı yeni bir kanalı seçtiğinde belirli bir geçiş 
süreci yaşanacaktır. İşte dokular arasındaki 
reklâm o anda devreye girer ve o geçiş süre-
cinde, kullanıcının ekranında belirir ya da kul-
lanıcının seçtiği bir programının sonu geldiği 
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an bu reklâm tipi pop-down şekliyle bitişte 
görüntülenebilir (Gawlinski, 2003: 108-111). 
Bu reklâmların gönderimi de tamamen IPTV 
bünyesinde yer alan reklâm yönetim sistemle-
ri tarafından gerçekleştirilmektedir. IPTV tek-
nolojisinin desteklediği bir diğer tip “program 
karışımlı reklamlar”dır. 

Mobil Telefon Televizyonu Hizmeti: 
IPTV’nin sunduğu bir diğer önemli hizmet 
de kullanıcıların mobil telefonları üzerinden 
televizyon izleyebilmeleridir. Günümüzde 
3G teknolojileri üzerinden hali hazırda mo-
bil telefonlarla televizyon yayınları izlenebil-
mektedir. Fakat bu yayınlarda sınırlı bir içerik 
mevcuttur ve kullanıcılar sadece kendilerine 
sunulan bu sınırlı içerik arasından tercih ya-
pabilmektedir. Mobil telefon televizyonlarının 
IPTV’ye entegre olabilmeleri için mühendis-
ler tarafından yüksek kapasiteli sayısal kartlar 
oluşturulmaktadır. Bu kartlar boyut ve görün-
tü olarak mobil telefonlarda kullanılan sim 
kartlara benzemektedir. Halen test aşamasında 
olan bu kartların birkaç yıl içerisinde hizmete 
gireceği tahmin edilmektedir. Ancak mobil te-
lefonlar üzerinden IPTV izleyebilmek için çok 
yüksek hızda internete gereksinim duyulmak-
tadır. Günümüz 3G ve kablosuz internet tek-
nolojileri IPTV teknolojisinin mobil cihazlarla 
izlenmesi için pek de yeterli görülmemektedir 
(Held, 2007: 14-15). Yine IPTV, mobil tele-
fonlara entegre olsa bile set üstü cihazların 
uygunluk gösterdiği kimi uygulamaları des-
teklemeyebilir. 

Elektronik Program Rehberi (EPG): Elekt-
ronik Program Rehberi (Electronic Program 
Guide) IPTV’nin bir diğer interaktif servis 
hizmetidir. Kısaca EPG olarak gösterilen 
Elektronik Program Rehberi, kullanıcılara ya-
yın akışını ve yayın içeriğini bir menü şeklin-
de sunmaktadır. Bununla birlikte kullanıcılar 
EPG aracılığıyla VOD hizmetlerinden de fay-
dalanabilmektedirler. EPG menüsünden satın 
almak istedikleri programlar ve uygulamalar 
hakkında daha detaylı bilgiler elde edebilmek-
te ve seçimlerini buna göre yapabilmektedir-
ler. Program rehberine bilgi akışı IPTV şebe-
keleri (servis sağlayıcıları) üzerinden gönde-
rilmektedir. 

İnternet Hizmeti: Birçok IPTV şebeke ope-
ratörü abonelerine internet hizmeti sağla-
maktadır. IPTV’nin bu hizmeti bilgisayar 
aracılığıyla gerçekleştirilen internet erişimine 
benzerlik göstermektedir. Fakat IPTV ile sağ-
lanan internet hizmeti tamamen televizyon 
tabanlıdır. Günümüzde ise birçok web sitesi 
bilgisayar tabanlı olduğundan dolayı henüz 
IPTV için uyumlu değildir. Dolayısıyla IPTV 
üzerinden internet erişiminin sorunsuz bir bi-
çimde sağlanabilmesi için ara yazılıma gerek 
duyulmaktadır. Şu an itibariyle IPTV üzerin-
de tıpkı Internet Explorer gibi hizmet verecek 
olan IPTVCD web tarayıcı uygulaması gelişti-
rilmektedir (O’Driscoll, 2008: 396). 

Walled Garden (Duvarlı Bahçe) Hizmeti: 
İnternet tabanlı uygulamaların set üstü cihazlar 
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aracılığıyla televizyonda görüntülenebilme-
si için geliştirilmiş bir web ortamıdır. Walled 
Garden sadece televizyon için özelleştirilmiş 
web tabanlı içeriğe erişim sağlamaktadır. İn-
ternet ortamında kullanılan kimi uygulamaları 
kapsamasına karşın içerik tamamen IPTV’ye 
yönelik olarak özelleştirildiğinden dolayı ge-
zinti ve seçim işlemleri klavye ya da fareyle 
değil set üstü cihazın uzaktan kumandası ara-
cılığıyla yapılmaktadır (Taşkın, 2008: 60).

Kişisel Video Kaydı (PVR): IP set üstü cihaz-
ları, bilgisayar kasalarında bulunan hard disk-
lere sahiptirler. Bu hard diskler IPTV sistem-
lerine ve set üstü cihazlara entegre durumda-
dırlar. Bu hard diskler IPTV kullanıcılarına 
beğendikleri ve talep ettikleri programların, 
videoların ve diğer içeriklerin set üstü cihaz-
larına kaydedilmesini sağlamaktadır. İşte bu 
sisteme IPTV yayın teknolojisinde Personal 
Video Recorder (Kişisel Video Kaydedici) adı 
verilmektedir (Taşkın, 2008: 227). 

Kullanıcılar kişisel video kaydedicilere ara 
yazılımlar aracılığıyla istedikleri görüntüleri 
kaydedebilmektedirler. Bu ara yazılımlarda 
zamanlama seçenekleri bulunmaktadır. Yani 
PVR aracılığıyla kullanıcı, evinde olmasa 
bile sevdiği programların başlangıç ve bitiş 
saatlerini sisteme girerek PVR’nin bu öğele-
ri otomatik olarak kaydetmesini sağlayabil-
mektedir. Böylelikle kullanıcılar artık sürekli 
izledikleri dizileri, programları ve şovları ka-
çırmayacaktır. PVR için geliştirilmiş ara yazı-

lımlar sadece IPTV set üstü cihazlarında çalı-
şabilmektedir. IPTV set üstü cihazlarının kayıt 
ünitelerini oluşturan öncü firma TiVo®’dur. 
Set üstü cihazlara kayıt sistemini ilk olarak bu 
firma geliştirmiştir (Palmer, 2006: 198). Her 
ne kadar set üstü cihazlar içerisinde bulunan 
kayıt üniteleri sistemden bağımsız gibi görün-
seler de ara yazılımlar aracılığıyla tüm uygu-
lamalar birbiriyle bütünleşik olarak hareket et-
mektedir. Kişisel video kaydediciler kullanıcı-
lara hızlı ve kaliteli kayıt imkânı sunmaktadır 
(Simpson ve Greenfield, 2007: 36). 

Kişisel video kaydediciler set üstü cihazların 
içerisinde bulunan hard diskler olabileceği 
gibi kullanıcılar diledikleri takdirde sevdik-
leri ve sürekli izledikleri programları IPTV 
servis ağında bulunan sunucular üzerine de 
kaydedebilmektedirler. Servis sunucularında 
bulunan bu kayıt cihazlarına ise nPVR (Net-
work Personal Video Recorder / Şebeke Ki-
şisel Video Kaydedici) adı verilmektedir. Set 
üstü cihazlar kapalı bile olsa kullanıcılar daha 
önceden istedikleri programın kayıt bilgisini 
ve zamanını servis sunucularına gönderdiler-
se belirlenen saatte istenen program nPVR’ye 
kaydedilmektedir. Ardından kullanıcı dilediği 
zaman kaydedilmiş programı sunucu üzerinde 
kendisine ayrılan kişisel alanından izleyebil-
mektedir (Hjelm, 2008: 320). 

TV Yayınını Durdurma (Pause Live TV) 
Hizmeti: Yayın durdurma özelliğiyle kulla-
nıcılar, o an izlemekte oldukları televizyon 
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yayınını istedikleri zaman “stop” tuşuna ba-
sarak belli bir süre durdurma şansına sahip 
olmaktadırlar. Ayrıca yayını durdurduktan 
sonra kullanıcı dilerse “play” tuşuna basarak 
programa kaldığı yerden devam edebilmekte 
ya da normal televizyon akışına geri dönebil-
mektedir (Taşkın, 2008: 59). 

Üçlü Oyun (Triple Play): Yöndeşmenin (ya-
kınsama) doğrudan görüldüğü IPTV hizmeti 
Triple Play adı verilen Üçlü Oyun’dur. Üçün-
cü bölümde de değinildiği gibi yöndeşme; 
iletişim teknolojilerinin birbirine yaklaşması 
ve iç içe girmesidir. Özellikle yeni medyada 
meydana gelen yöndeşme olgusuyla birlikte 
tek bir ağ üzerinden tüketicilere birden fazla 
hizmet sunma imkânı gelişmiştir. Üçlü Oyun; 
tek ve ortak bir IP şebekesi üzerinden aynı 
anda ses (telefon görüşmeleri, VoIP), görün-
tü (IPTV hizmetleri) ve veri aktarımı (inter-
net erişimi) anlamına gelmektedir (Simpson, 
2007: 340).

Kullanıcıdan Kullanıcıya Dosya Aktarımı 
(P2P) Hizmeti: IPTV’nin P2P uygulamala-
rını da destekliyor olması sistemi daha cazip 
kılmaktadır. P2P’nin (peer to peer) açılımı 
kullanıcıdan kullanıcıyadır. Bu uygulama ile 
sunucuda kayıtlı bulunan bütün aboneler ara-
sında her türlü veri alış verişi sağlanmaktadır. 
IPTV aracılığıyla sayısal ortamda yer alan 
resim, müzik, video ve çeşitli dosyalar kulla-
nıcılar arasında paylaşılabilecektir. Bununla 
birlikte aboneler paylaşım sırasında birbir-

leriyle sohbet (chat) yapma imkânı da bula-
bileceklerdir. Günümüzde internet üzerinde 
kullanılan P2P programlar arasında Ares, 
Bearshare, Lime Wire… v.s. bulunmaktadır 
(Kumar, 2007: xxii).

SONUÇ

Televizyon hiç şüphesiz ki çağımızın en 
önemli kitle iletişim araçlarından biridir. Bu-
nun en temel sebebi; televizyonun hem göze 
hem de kulağa hitap ediyor olmasıdır. Özel-
likle, yirminci yüzyılın sonlarında başlayan 
teknolojik değişim televizyon yayıncılığının 
çehresinin yeniden biçimlendirilmesini sağ-
lamıştır. Bu değişime bağlı olarak meydana 
gelen sayısal (dijital) devrim; medya alanında 
yeni ufuklar açmış ve kitle iletişim araçları-
nın işlevlerinin artmasını sağlamıştır.

Sayısal devrimin yanında internetin; özellik-
le son on yıllık zaman diliminde büyük bir 
gelişme göstermesi ve bant genişliği kapasi-
tesinin artması yepyeni bir teknolojinin doğ-
masını sağlamıştır. Bu teknolojiye; “İnternet 
Protokolü Üzerinden Televizyon Yayıncılı-
ğı” ya da kısaca “IPTV” adı verilmektedir. 
IPTV’nin sayısal televizyon yayıncılığı ve in-
ternet teknolojisini birleştiriyor olması siste-
mi ilgi çekici kılmaktadır. Günümüz şartları 
göz önünde bulundurulduğu takdirde IPTV 
teknolojisi; televizyon yayıncılığındaki en üst 
kademe olarak değerlendirilmektedir. 
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Özellikle internet teknolojisinin biçimlen-
dirdiği “yeni medya” olgusu; IPTV ile farklı 
boyutlar kazanmaktadır. Birey eksenli etkile-
şimli yayıncılık temeli üzerine oturtulan bu 
teknoloji; sunduğu hizmet ve uygulamalar ile 
insanlığı etkilemektedir. IPTV; insanları pa-
sif birer izleyici olmaktan çıkarmakta, onları 
aktif birer kullanıcı durumuna getirmektedir. 
Ayrıca isteğe bağlı video hizmeti (VoD), kişi-
ye özel video kaydı (PVR), interaktif oyunlar 
ve uygulamalar, yayınların istenildiği zaman 
durdurulup ileriki bir zamanda tekrardan izle-
nebilmesi IPTV’nin kullanıcılarına sunduğu 
önemli hizmetlerden sadece birkaçıdır. 

IPTV’nin üçlü oyun (Triple Play) servisi ara-
cılığıyla ses, veri ve görüntü hizmetlerini eş 
zamanlı bir şekilde aktaracak olması insanla-
rın zamandan ve ekonomik yönden tasarruf 
etmesini sağlayacaktır. Böylelikle kullanı-
cılar telefonla görüşme yaparken, sevdikleri 
bir filmi ya da müziği indirebilecek ve aynı 
zamanda televizyon izleyebileceklerdir. Ay-
rıca bu üç hizmetin kullanım bedelinin tek 
bir fatura üzerinden ödenebilecek olması 
IPTV’nin yaygınlaşmasını sağlayacak diğer 
bir etken olacaktır. 

IPTV’nin vaat etmiş olduğu hizmet ve uygu-
lamaların insanların dikkatini çektiği bir ger-
çektir. Fakat dünya üzerindeki IPTV çalışma-
ları incelendiği vakit bu teknolojinin henüz 
istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. 
Her ne kadar geniş bant internet teknoloji-

leri Japonya, Amerika… v.s. gibi ülkelerde 
gelişmiş bir seviyede olsa bile; bu ülkeler-
deki IPTV sistemleri de istenilen düzeyde 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla geniş bant in-
ternet teknolojisinin gelişmiş olması demek 
IPTV’nin de üst düzeyde olacağının bir gös-
tergesi değildir.

IP televizyon yayın teknolojisinin büyük bir 
pazar haline gelebilmesi için yatırım mikta-
rının arttırılması gerekmektedir. Çünkü şu an 
itibariyle dünya genelinde bu alana yapılan 
yatırımlar sistemin gelişimi için çok yeterli 
gözükmemektedir. Bununla birlikte bu siste-
me yönelik talep oluşturulması şarttır. Ancak 
yatırımcıların bu riski göze alıp almayacağı 
halen tartışma konusudur. IPTV hizmet ve 
uygulamalarının büyük çoğunluğunun ücret-
li olması, sistemin yaygınlaşmasını engelle-
yecek diğer bir nedendir. Yatırımcılara dü-
şen en büyük görev ise izleyicilere IPTV’yi 
tanıtmaları ve avantajlarını belirtmeleridir. 
Fakat dünya genelinde yaşanan ve genellikle 
Türkiye’yi de etkileyen global krizlerin varlı-
ğı bu yüksek maliyetli teknolojinin aşama kat 
etmesini giderek zorlaştırmaktadır. Üstelik 
IPTV’ye geçilse bile; uydu yayıncılığı kap-
samında yer alan şifresiz televizyon ve radyo 
kanallarının varlığı, sistemin ilerlemesi adına 
büyük bir handikap oluşturacaktır. 

Özgürlükler bakımından IPTV incelendiğinde 
“mahremiyet” olgusunun kaybolduğu görül-
mektedir. Satın alınan her içerik, gönderilen 
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her mesaj, izlenen her film sunucular tarafın-
dan güvenlik gerekçesiyle kayıt altına alına-
caktır. Böylece kullanıcıların o an ne izledik-
leri ve hangi uygulamayı kullandıkları ayan 
beyan ortaya çıkacaktır. Bu da kişisel hak ve 
özgürlüklerin zedelenmesini sağlayacaktır. 
Dolayısıyla IPTV’nin bir “özgürlük” alanı 
sunduğunu söylemek söz konusu değildir. 

Dünya genelinde internet daha çok genç ke-
sim tarafından kullanılmaktadır. Tam bu nok-
tada; IPTV’nin kullanımını yaygınlaştıracak 
en temel olgu da internet teknolojisi olduğu-
na göre, bu sistemin genç kitleye hitap ede-
ceği bir gerçektir. Buradan hareketle; IPTV 
sisteminin belli bir yaş sınırı üstünde bulunan 
kitle tarafından kullanılmayacağını söylemek 
pek yanlış olmayacaktır. Özetlemek gerekir-
se; IPTV’nin sunmuş olduğu hizmet ve uy-
gulamaların yayıncılıkta köklü değişiklikler 
gerçekleştireceğini söyleyebilmek mümkün-
dür. Ancak abone sayıları konusunda önemli 
çelişkiler meydana gelmektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Today technological developments are enhanced so quickly that many innovations emerge in 
almost every field. Especially the ones in communication field are relevant with the whole 
humanity. It is because what the humanity has wanted to realize since the ancient times are to 
inform and communicate with eachother. The phenomenon of communication is said to be so 
broad and comprehensive process ranging from the figures drawn on cave walls to the e-mails 
in digital age. The internet has a special place in this process. Although the internet is discussed 
within many positive or negative perspectives today, the huge contribution it makes to commu-
nication and broadcasting industry can’t be denied. Even if the internet plays a crucial role in 
our age, it won’t make any sense to underestimate its role among mass communication tools. 
Every innovation that occurred in the field of communication at first was encountered with 
surprisement by human being. In fact, every new invention made the former one less important. 
For instance, while the invention of radio was an important development in its time period but 
the invention of television made its popularity fall down. The television hasn’t lost its popularity 
in front of the internet because of its constant renewal. Almost every one including the old, the 
young, the rich and the poor watch TV. The reason of this is that TV is a mass communication 
tool addressing not only to eyes but also to ears. With the speed of the change in broadcasting, 
the phenomenon of numerical (digital) technology has emerged. The numerical technology 
today has become an indispensible part of TV broadcasting. Analog broadcasting has disappe-
ared gradually since 1990 so that satellite broadcasting (DVB-S) started to be done. After that, 
numerical innovation started to show up in narrowcasting. Today, studies related to numerical 
territorial broadcasting (DVB-T) has accelerated. The best characteristics of numerical televi-
sion broadcasting are its packing sound and images. Hence, it can hold more than one program 
in a frequence. Thanks to numerical broadcasting TV spectators have been more active. The 
reason of this is that numerical television broadcasting has given opportunities to interactive 
services. There is one way relationship between the broadcaster and the spectator in traditional 
radio and television broadcasting. The spectators who are the target audience remain passive, 
because in the traditional broadcasting approach, it is not possible for the spectators to choose. 
They receive what the source sends them. It is not possible to interact. Thanks to numerical bro-
adcasting, spectators get active in broadcasting process and take the advantages of interactive 
services. Objective: The purpose of this study is to examine the marketing dimensions of IPTV 
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and to explain which services and applications that IPTV brought to life due to the integration 
of the internet with numerical technologies. Importance: The study is important in terms of 
showing the transformation of broadcasting in the new media age. It also aims to be understood 
the new types of television broadcasting and IPTV. Methodology: The literature review was 
used in this study. The examination of literature plays an important role in providing budget 
for the studies and accepting research proposal. Conclusion: Television is no doubt one of the 
most important mass communication tools. The main reason is that it not only appeals to the 
eyes but also to the ears. Particularly, the technological improvement starting in the late 1990’s 
enables TV broadcasting to change. The numerical change emerging from this change opens 
up new horizons and help increase the functions of the mass communication tools. In addition 
to numerical revolution, internet has developed in the last decade and the increase in its band-
width capacity led to a brand new technology. This technology is called as TV Broadcasting on 
Internet Protocol. The fact that IPTV combined both numerical TV broadcasting and internet 
technology draws the attention. As long as we take today’s conditions into consideration IPTV 
technology is regarded as the top level in TV broadcasting. Especially, the new media pheno-
menon gains new dimensions with the IPTV. This technology which is based on individual inte-
ractive broadcasting affects the humanity with its services and applications. IPTV turns passive 
people into active spectators. Furthermore, VODs, personal video recording, interactive games 
and applications, the ability to stop and resume the videos are some of the important services of 
IPTV. The triple game service of IPTV enables sound, data and images the same time and this 
will help people to save both time and money. Therefore, users can download a song or movie, 
watch TV while talking on the phone. Moreover, another reason why this application will be 
supported that it will be possible to pay the bills of all the services with a single bill at the same 
time. It is a fact that the sevices and the applications IPTV offers to people draw attention. Ho-
wever, if the studies on IPTV are examined, it can be seen that these studies are insufficient. 
Even if wideband technologies are at high levels in countries such as Japan, The USA etc. the 
IPTV systems in these countries are not at a desired level. Hence, the development of wideband 
technology doesn’t mean IPTV is at high level. It is required to increase the investment on IPTV 
television broadcasting technology. It is because the investments on this issue around the world 
doesn’t seem sufficient. Besides, it is important to create demand for this system. Nevertheless, 
it is arguable whether the investors should take this risk or not. Another hindrence to spread the 
system is that the service and the applications of the IPTV should be paid. The most important 
duty for the investors to carry out is to introduce the IPTV and its advantages to the spectators. 
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The global crises affecting the Turkey also impede the development of this expensive techno-
logy. Furthermore, the existance of unencoded television and radio channels within the frame 
of satellite broadcasting constitute a hindrance fort he system. The term “privacy” can be said to 
be lost in IPTV. Every content, message, film will be recorded in terms of security reasons. So 
that what the spectators watch or which application they use is going to be revealed. This will 
cause to harm personal rights and freedom. Therefore, it is hard to say that the IPTV provides a 
zone of freedom. Around the world, the internet is used by the young people. At this point, the 
internet technology can be said to address the young people. The IPTV system can be said to be 
used by the people above the certain age. In short, it is possible to say that the services and the 
applications of the IPTV will cause remarkable changes in broadcasting. Yet, serious conflicts 
about the number of the subscribers emerge as well.
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TURİZM SEKTÖRÜNDE REKABET, DESTİNASYON REKABETİ VE  
DESTİNASYON REKABETİ MODELLERİ (1)

COMPETITIVENESS IN TOURISM SECTOR  , DESTINATION 
COMPETITION AND DESTINATION COMPETITIVE MODELS

Fatma Özçelik HEPER
İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz:Destinasyon rekabeti karmaşık ve göreceli bir kav-
ram olup bir odanın sınırları gibi gerçek ve algılanan 
sınırları vardır. Her destinasyonun farklı gelenekleri, 
tarihi, kültürel ve doğal kaynakları, farklı hedefleri 
vardır ve birçok yazar farklı modellerle destinasyon 
rekabetini ölçmeye çalışmıştır. Destinasyon rekabeti 
turistlerin destinasyon seçimlerini de etkiler. Turist bir 
destinasyonu ziyaret etmeden önce önceki deneyimle-
rine, ağızdan ağıza iletişime, reklam, yaygın inanışlar 
ile o destinasyonun imajına göre karar verir. Dünya 
turizm pazarında artan rekabet, birçok destinasyon 
için önemli bir sorun haline gelmiştir. Sürdürülebilir 
turizmde  destinasyon rekabetini artırmanın bir yolu da 
çevresel kalite yönetimi ve çevresel pazarlama aktivi-
teleridir. Destinasyon rekabeti ziyaretçi sayıları, pazar 
payı, turist harcamaları, istihdam gibi turizm endüstri-
sindeki objektif ölçüm faktörlerinin yanı sıra kültürel 
ve tarihsel zenginlik, kaliteli turizm deneyimleri gibi 
subjektif ölçümlerde içermektedir.Destinasyon rekabe-
ti turizmin ‘kutsal kâsesi’ olarak iddia edilmiş olmasına  
rağmen  araştırmacıların ilgisini  ancak 1990’lı yıllar-
dan sonra çekmiştir. Bu çalışmada yabancı literatürde 
yer alan  destinasyon rekabet modelleri araştırılarak et-
kin bir literatür incelemesi yapılmıştır.Ülkemizde des-
tinasyon rekabeti konusunda yapılan çalışmalar sınırlı 
olup bu araştırma bu alanda çalışacak araştırmacılara 
kullanacakları rekabet modelleri konusunda yol göste-
rici niteliktedir.  

Anahtar Kelimeler: Turizmde Rekabet, Destinasyon 
Rekabeti, Destinasyon Rekabet Modelleri

Abstract: Destination competition is a complex and 
relative concept and has real and perceived boundar-
ies, such as the boundaries of a room. Each destination 
has different traditions, historical, cultural and natural 
resources, different goals, and many authors have tried 
to measure destination competition with different mod-
els. Destination competition also affects tourists’ desti-
nation selections. Before visiting a tourist destination, 
tourists decides based on their previous experiences, 
oral communication, advertising, common beliefs and 
the image of that destination. Increasing competition in 
the world tourism market has become a major problem 
for many destinations. One way to improve destina-
tion competition in sustainable tourism is environmen-
tal quality management and environmental marketing 
activities. Destination competition involves objective 
measures such as visitor numbers, market share, tour-
ist expenditures, employment in the tourism industry 
as well as subjective and historical wealth, as well as 
subjective tourism experiences. Destination competi-
tiveness of tourism in the ‘holy grail’, although it has 
been claimed but has attracted the attention of research-
ers in the 1990s after. In this study, an effective litera-
ture review was carried out by investigating destination 
competition models in foreign literatüre. The studies on 
destination competition in our country are limited and 
this research is a guide for the competition models to be 
used by researchers working in this area.

Key Words: Competition in Tourism, Destination Com-
petition, Destination Competition Models
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GİRİŞ

Rekabet kavramı literatürde defalarca tanım-
lanmış olmasına karşın genel kabul görmüş 
bir tanımı yoktur (Porter 1990; Spence ve 
Hazard,1988; Meng,2006:34). Araştırmacılar 
destinasyon rekabeti için farklı farklı tanım-
lar önermişlerdir. Destinasyon rekabeti turiz-
min kutsal kasesi olup destinasyonun pazar 
payını koruması ve/veya geliştirmesi olarak 
tanımlanabilir (Crouch ve Ritchie,2000:5; 
d’Hauteserre,2000:23; Pansiri,2014:219). 
Buhalis (2000) ve Crouch ve Ritchie (1999) 
destinasyon rekabetine destinasyon sakinle-
rinin ekonomik refahları açısından yaklaş-
mışlardır. Rekabeti uluslararası düzeyde dü-
şünmüş olup Dünya Ekonomik Formu’nun 
verilerini kullanmışlardır. Destinasyonların 
uluslararası rekabetin içine girmeleri bölge 
sakinlerinin ekonomik refahlarının yanı sıra 
ülkenin yaşam standartlarını, ticaret, yatırım, 
iş yapma vb. etkinliklerini de artırır (Dwyer 
ve Kim,2003:370).

Turizm ekonomisi literatüründe rekabet de-
nildiğinde ilk akla gelen kavram destinasyon 
rekabetidir. Destinasyon; turist denilen tüke-
tici guruba bütünleştirilmiş hizmetler sunan 
ve turizm ürünlerinin birleşmesinden oluşan 
coğrafi bir bölge olarak tanımlanmaktadır. 
Destinasyon rekabeti ile ilgili farklı kaynak-
larda çeşitli tanımlamalar olmasına karşın 
destinasyon rekabetinin tanımı en açık şu 
şekilde ifade edilir; bir destinasyonun piyasa 

payını ve gücünü sürdürmesi, koruması ve za-
manla onu geliştirmesidir (Bahar ve Kozak, 
2008: 191).

Destinasyon rekabeti turistlerin destinasyon 
seçimlerini de etkiler (Kim,Crompton ve Bot-
ha,2000:36). Buhalis’e göre turist bir desti-
nasyonu ziyaret etmeden önce önceki dene-
yimlerine, ağızdan ağıza iletişime, reklam ve 
yaygın inanışlar ile o destinasyonun imajına 
göre karar verir.

Turizm destinasyonlarının dünya çapındaki 
başarısı onun rekabetiyle ilgilidir (Enright ve 
Newton,2004). Küreselleşmeyle birlikte ulus-
lararası destinasyonlar arasındaki rekabet art-
mıştır çünkü küreselleşme sınırları ve engel-
leri ortadan kaldırmıştır (Pansiri,2014:219). 
Bahar ve Kozak’a göre turizm arzı, çevresel 
ve kültürel değerler değiştikçe yeni yeni des-
tinasyonlar pazarda var olacaklardır (Bahar 
ve Kozak,2007:62).

Destinasyon rekabeti, tüketicilerin gözünde 
ürün ve hizmetlerin rakiplere göre daha iyi ile-
tilmesidir (Dwyer Forsyth, ve Rao,2000:10). 
Rekabet destinasyonun pazar pozisyonu-
nu koruması ve zamanla onu geliştirmesidir 
(Hassan,2000:239). Hassan’a göre katma de-
ğeri yüksek ürünlerin pazar paylarını rakiple-
rine göre sürekli yüksek tutmak rekabetin ta 
kendisidir (Hassan,2000:239).

Dwyer ve Kim’e göre (2003) bir destinasyo-
nun rekabet avantajını başarması için sunulan 
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ve görülen deneyimlerin mevcut alternatif 
destinasyonlardan daha üstün olması gerek-
mektedir. Ritchie (2003) ve Dwyer (2003) 
destinasyon rekabetine bütüncül bir yakla-
şımla yaklaşıp destinasyon rekabeti modell-
lerini karşılaştırarak kendi modellerini oluş-
turmuşlardır.

Destinasyon rekabeti şunlara bağlıdır (Ritc-
hie ve Crouch,2003:151); Destinasyonun 
turizm gelirlerini artırma yeteneği, memnu-
niyet deneyimi ve zevk, kârlılık, yerliler için 
yaşam kalitesini garanti etme ve doğal çevre-
yi koruma.

Yıllarca turizmin gelişimini değerlendirmek 
için gelen sayısı, geceleme gibi yetersiz ve-
riler kullanılmıştır. Rekabet analizinde ise 
ilk adım destinasyondaki şu anki zayıflıkları 
değerlendirmektir. Magas (2003) destinasyon 
rekabetini destinasyon yönetiminin gelişme 
yeteneği ve turistlerin her düzeydeki taleple-
rini karşılama olarak açıklamıştır.

Her doğal ve kültürel çekicilik turizmin ge-
lişimini etkilemekle beraber destinasyon re-
kabetini başarmak deneyimler oluşturmakla 
mümkündür. Her bölge kendi özelliklerini 
ön plana çıkararak özelleştirmelidir. Bir des-
tinasyonun rekabet yeteneğini objektif (ge-
lir, harcamalar ) ve subjektif (konukların 
memnuniyeti, fiyat, paranın değeri ) gibi kri-
terlerle değerlendirmek mümkündür. Desti-
nasyonun kalite değerlendirmesinde önemli 
bir elementte turistlerin umdukları ile ziya-

ret sonrası yaşadıkları deneyimlerle ilgilidir 
(Milohnić ve Jurdana,2008:4).

Hassan’a göre (2000) destinasyon rekabeti 
pazar payları, ziyaretçi sayıları ve finansal ge-
tiriler ile ölçülebilir. Son zamanlardaki çalış-
malar göstermiştir ki turizmde büyüme diğer 
ekonomik sektörlerin dışındadır. Dolayısıyla 
destinasyon rekabeti bölge sakinlerinin eko-
nomik rahatlıklarıyla da ölçülür (Vengesa-
yi,2003,638). Destinasyon rekabeti turistlere 
daha önce gittikleri destinasyondan daha iyi 
bir seyahat deneyimi yaşatmayla ilişkilendi-
rilebilir. Pearce (1997) destinasyon rekabetini 
bir teknik metod olarak varsayıp planlamanın 
destinasyona katkılarını araştırmıştır.

Araştırmanın Amacı; Bu çalışma yabancı 
literatürde yazılan destinasyon rekabeti mo-
delleri araştırarak bu konu üzerinde çalışacak 
araştırmacılara destinasyon rekabetini ölç-
mede kullanabilecekleri modeller konusunda 
yol gösterici olmaktır.

Araştırmanın Önemi: Ülkemizde destinas-
yon rekabeti konusunda yapılan çalışmalar 
sınırlı olup destinasyon rekabetini ölçen mo-
dellerin ortaya konulması araştırmacılar için 
faydalı olacaktır.

Araştırmanın Yöntemi: Bu çalışmada nitel 
araştırma tekniklerinden yorumlayıcı analiz 
uygulanmıştır. Literatürde destinasyon reka-
beti konusunda geniş bir tarama yapılmış, bu 
alanda yapılan çalışmalardan örnekler verile-
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rek rekabeti ölçen değişkenler ve farklı reka-
bet modelleri açıklanmaya çalışılmıştır.

TURİZMDE REKABET KOŞULLARI 

Rekabet kavramını anlamak kolay gibi gö-
rünse de niteliksel ve niceliksel avantajları 
olan karmaşık bir kavramdır. Bundan dolayı 
tanımlamak ve ölçmek zordur. Örneğin Porter 
onun belirsizliğini savunmuş olup rekabet al-
gısından dolayı ayrıntılı ve tartışmasız bir ta-
nımının yapılmasının zorluğuna değinmiştir. 
Scott ve Lodge’ye göre (1985) rekabet kav-
ramı çok boyutlu ve görecelidir.Porter (1990) 
rekabeti girişimcilerin bir ülkedeki pazar mal 
ve hizmetleri tasarım ve üretimini fiyata bağlı 
ve fiyat dışı karakterlerle birlikte rakiplerin-
den daha çekici paketlerle sunabilmeleridir 
şeklinde tanımlamıştır (Çetinkaya,2009:2).

Turistler gidecekleri turizm destinasyonunu 
seçerken geçmiş deneyimlere önem vermeye 
başlayalıdan beri destinasyon deneyimi önem 
kazanmaya başlamıştır. Rekabet ulaştırma, 
konaklama, yeme içme ve tüm diğer turizm 
işletmeleri arasında var olup alternatif yerler 
arasından turistler tarafından seçim yapıl-
maktadır. Ülkeler, şehirler ve bölgeler turizm 
destinasyonları arasında yerini alarak turistik 
imaj ve çekiciliklerini geliştirmek için çaba 
sarfetmektedirler. Bu arada turizm araştırma-
cıları da turizm destinasyonlarında rekabeti 
geliştirmeye kendilerini adamışlardır (Chon 
ve Mayor,1995; Crouch ve Ritchie,1999; 
Hong,2008:24).Pearce’e göre turizmde dün-

ya çapında rekabet artmaktadır. Enright ve 
Newton’a göre (2005) destinasyon rekabe-
tinde çekicilik ve müşteri tatmini çok önemli 
olup bunun için turizmde çok geniş olan hiz-
met sağlayıcıların ortaklaşa hareket etmeleri 
gerekmektedir ( Hong,2008:24).

Turizmde rekabet turizm destinasyonunun 
çekiciliğini özetleyen bir kavramdır. Rekabet 
şimdiki ve gelecek nesiller için sosyo kültürel, 
ekonomik ve çevresel faydaları artırır (Van-
hole,2006:111; Ritchie ve Crouch 2005:137; 
Armenska ve diğ,2011:59). Turizm sektörün-
de rekabet destinasyondaki yerel sakinler, po-
tansiyel ve aktüel turitler için destinasyonun 
güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmaktadır 
(Wondowossen ve Nakagoshi,2014:73).

Rekabet çok boyutlu bir kavram olup tu-
rizmde farklı yönleri de etkiler: Ekonomik 
gelişme, turizmin pazar gücü, turizm ürünü 
ve imaj, sosyal, teknoloji ve insan kaynak-
ları (Dwyer ve Kim,2003; Gooroochurn ve 
Sugiyarto,2005) kaynak gelişimi ve yatırım, 
destinasyon yönetimi ve liderliği, talep ko-
şulları (Dwyer ve Kim,2003, Crouch ve Ritc-
hie,1999) teknoloji, sermaye, işgücü beceri-
leri, yönetim ve organizasyon, hükümet poli-
tikaları (Trimcev, B., & Dimoska, 2012.279; 
Wondowossen ve Nakagoshi,2014:73).

Turizm kentsel gelişimi desteklemekle birlik-
te rekabet bu sektörde de kaçınılmazdır. Tu-
rizm hizmeti turistlerin beklentilerine yanıt 
vermekle birlikte bölge ve şehirlerin gelişi-
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mine olumlu etki etmesi yurttaşların genel re-
fah seviyesi için şarttır. Rekabet hızla büyüyen 
pazar payını artırmak için önem arz etmekte-
dir. Bu durum turizme bağımlı ülkelerde daha 
da önemlidir çünkü bu ülkelerde turizm-seya-
hat sektörüne güven oldukça fazladır (Navic-

kas ve Malakauskaite, 2009: 37). WEF (Word 
Economic Forum) ve IMD’nin (İnternational 
Institute of Management Development) 2005 
yılında yayınladığı uluslararası rekabet rapo-
runda belirtilen rekabet faktörleri Tablo 1’de 
gösterilmiştir.

Tablo 1. Global Rekabet Faktörleri1

Faktörler Açıklamalar

Açıklık Bu faktör ticaret ve yatırım açıklığı, yabancıların yatırım ve finansal alandaki 
açıkları, döviz kuru politikalarında değişiklikler, ihracat kolaylığı ile ölçülür

Hükümet Devletin ekonomideki rolü, hükümet harcamaları, kamu tasarrufları, fiyatlar, 
marjinal vergi ve kamu hizmetlerindeki yeterlilik

Finans Finansal aracılar, yatırımları gerçekleştirenler, finansal piyasalardaki rekabet, 
istikrar ve finans kurumlarının borç ödeme güçleri, ulusal tasarruf düzeyleri, dış 
gözlemciler tarafından verilen kredi notları

İşgücü Bu faktör verimliği ve rekabet gücünü ölçer.İşgücü piyasası, ulusal işgücü 
maliyetleri, işgücü pazarının uluslararası normlarla ilgili etkinliği, işgücünün 
eğitim ve beceri seviyeleri, personel kiralama engelleri, işgücü vergilerinin 
çarpıtılması

Altyapı Kaliteli yol, demiryolu, liman, telekominikasyon, hava ulaşımının maliyeti, 
altyapı yatırımları vb. faktörlerle ilgilidir

Teknoloji Bilgisayar kullanma durumu, yeni teknolojilerin yayılması, ekonominin yeni 
teknolojilere uyumu, ar-ge’nin kalite durumu

Yönetim Genel yönetim kalitesi, personel eğitimi ve motivasyon kriterleri, pazarlama, 
kaliteli iç finansal kontrol sistemi

Sivil kurumlar Bu faktör iş rekabetini ölçer. Yasal kurumların kaliteleri ve uygulamaları, 
yolsuzluk, organize suç ve güvenlik açığı

1Rekabet turizm destinasyonları için haya-
ti öneme sahip olup onu korumak ve geliş-
tirmek misafirperverlik, paranın satın alma 
değeri, emniyet ve güvenlik, yerel ulaşım ve 

1 Kaynak: Word Economics Forum, 2000

doğal çevre ile olur (Kozak ve Romming-
ton,1999:275). Rekabet yüksek değerli ürün 
üreterek ve rakip destinasyonlara karşı daha 
iyi entegre olmakla mümkündür. Ayrıca reka-
bet ülkenin piyasa ve pazar koşulları, sosyal 
gelişmişlik düzeyi, çevre kalitesi, insan kay-
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nakları kalitesi, altyapı, teknolojik ilerleme ve 
diğer alanların gelişim düzeyleriyle ilgilidir 
(Navickas ve Malakauskaite, 2009:40; Gooro-
ochurn ve Sugiyarto,2005:30; Wondowossen 
ve Nakagoshi,2014: 75).

Destinasyonda satın alma kararı onu ziyaret 
etmeden önce mevcut kullanılabilir bilgilere 
göre verilmektedir. Turistler 

turistik destinasyonun zenginliğini web site-
lerini ziyaret ederek öğrenmektedirler ki bu 
birincil bir kaynaktır. Web yeni bir ideal bir 
pazarlama ve küresel promosyon kanalı ol-
muştur (Rita,2000; Çetinkaya,2009:2).

TURİZMDE REKABET MODELLERİ 

Turizm destinasyonlarının dünya piyasaların-
daki başarısı onların rekabetleriyle ilgilidir. 
Turizmde destinasyon rekabeti arttıkça turizm 
araştırmacıları tarafından daha fazla ilgi gör-
meye başlamıştır. Crouch ve Ritchie önceki 
yapılan destinasyon rekabeti konularını geniş-
leterek destinasyon imajı ve çekiciliklerine ay-
rıca ziyaretçiler, iklim, manzara ve konaklama 
gibi unsurlara değinmişlerdir. Genel turizm 
hizmetleri destinasyon imajı ve turizm ürünü 
için önemli bir unsur olarak kabul edilmekte-
dir (Enright ve Newton,2004:3). Destinasyon 
imajı ile ilgili çalışmalarda hizmet arzı sağla-
yan firmaların rekabeti etkilediği belirlenmiş-
tir. Enright ve Newton’a göre (2004) turizm 
destinasyon rekabetine kollektif yaklaşımlar 
turizmin spesifik iş faktörleriyle ilgili olup 

bunlar destinasyon rekabetini tanımlamakta-
dır.

Turizmde rekabet konusunda en kapsamlı 
araştırmayı Crouch ve Ritchie yapmıştır (19
93,1994,1995,1999,2000,2001). Onlara göre 
turizmde rekabet ekonomik, sosyal, kültürel 
ve politik yanının yanı sıra aynı zamanda sür-
dürülebilir olmalıdır. Sürdürülebilirlikte reka-
bet uzun dönemlidir. Dolayısıyla en rekabet-
çi en iyi sürdürülebilirliği olandır (Dwyer ve 
Kim,2003:5; Wilde ve Cox,2008:2; Bobirca-
veCristureanu,2008:80; Chambers,2010:14). 
Ritchie ve Crouch’un modeli tüm bu modeller 
içerisinde tartışmasız en kapsamlı ve en iyi 
model olup bu modelin içeriğini ve karmaşık-
lığını anlamak önemlidir ancak bugüne kadar 
sadece birkaç araştırma bu modeli test etmiştir 
(Hudson ve diğ,2004:82; Loureiro ve Ferrei-
ra,2014: 2).

Porter’in Rekabet Modeli (Elmas)

1980 yıllarının başında Michael Porter araştır-
malarını üç farklı boyutta yayınlamıştır; 

a) Rekabet stratejileri (1980), 

b) Rekabet avantajı (1985),

c) Ulusların rekabet avantajı (1990)

Eski iki eseri iş rekabeti ve rekabet stratejileri 
esasları üzerine yoğunlaşmıştır. Sonraki araş-
tırmalarında bu teorik esasları küresel rekabet 
esaslarına göre genişletmiştir. Porter dört yıl-
lık çalışmanın sonucunda ulusal elmas mode-



70

UHPAD
www.uhpadergisi.com

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan  – Kış İlkbahar Dönemi Sayı: 10 Yıl:2017
International Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches

January / February / March / April - Winter Spring Period Issue: 10 Year: 2017
JEL CODE: M2-M3-M5-M30-M31-L63 ID:84 K:108

ISSN Print: 2148-4764 Online 2148-5666
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) 

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04298- 2015-GE-18945)

li ile ulusların nasıl rekabet avantajı sağla- yabilecekleri konusuna açıklık getirmiştir ( 
Hong,2008: 24).

Şekil 1. Porter’in Elmas Modeli2

2Porter, uzun yıllar süren ampirik ve kurum-
sal araştırmalarını aşama aşama geliştirmiş 
ve çalışmasını; “The Competitive Advantage 
Of Nations” (Ulusların Rekabet Avantajı) adı 
altında 1990 yılında yayınlayarak dünyaca 
üne kavuşmuştur. Porter, 1990 yılında ya-
yınladığı ulusların rekabet avantajı kitabı ile 
karşılaştırmalı üstünlüklerin yerine, rekabet-
çi üstünlükleri ikame ederek globalleşmeyle 
birlikte ucuz emek ve hammaddenin önemi-
ni vurgulamıştır (Mohr, 2002:160; Gürpı-
nar,2007:35). 

Elmas modelinde ulusal refah mirastan ziya-
de faktör tahsisleri ile oluşturulur. Porter’e 
göre her ülke belirli endüstrilerde dört ge-

2 Kaynak: Porter 1990’dan aktaran Hong,2008:28

niş özelliği kombine ederek rekabet avanta-
jı elde etmeyi başarabilir: Faktör koşulları, 
talep koşulları, ilgili ve destekleyici endüst-
riler, firma stratejisi, yapısı ve rekabet. Hü-
kümet ve şansta olayın başka bir boyutudur 
(Hong,2008:28).

Crouch ve Ritchie’in Turizmin Kavramsal 
Rekabet Modeli

Crouch ve Ritchie Porter’ın modelini kul-
lanarak kavramsal bir turizm rekabeti geliş-
tirmişlerdir. Modelde birbirleriyle ilişkili iki 
farklı ortam tespit edilmiştir: 

Makro ve mikro çevre. Mikro çevre faktörleri 
turizm destinasyonuyla ilgili olup rakipleriyle 
karşılaştırılır. Mikro çevre faktörleri arasında 
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seyahat endüstrisi (tur operatörleri, tedarikçi-
ler, perakende seyahat acentaları, özel kanal-
lar ve yardımcıları) turizm pazarları, rekabetçi 
destinasyonlar, destinasyondaki kamu ve pay-
daşlar (destinasyon yerlileri, turizm çalışanla-
rı, sivil savunma kurumları, medya, finans ve 
yatırım kuruluşları, ilgili hükümet departman-
ları) (Crouch ve Ritchie,1999: 146).

Makro ekonomik göstergelerde mikro ekono-
mik göstergeler dışında kalan ama yine de onu 
etkileyen unsurlardır: doğal çevre için artan 
ilgi ve dikkat, ekonomik yapılanma, dünya 
genelinde değişen demografik ve pazar koşul-
ları, teknoloji ve insan kaynakları (Cracolicia 
ve Nijkamp,2006:5)

Crouch ve Ritchie’e göre (1999) mikro ve 
makro çevre koşulları eş zamanlı olarak reka-
bet çekirdeği olarak tanımlanan dört ana bile-
şenide etkiler; 

• Temel kaynak ve çekicilikler; fiziki, kültü-
rel ve tarihi, pazar bağları, aktiviteler, özel 
olaylar, eğlence ve üstyapı 

• Destek faktörleri ve kaynakları; altyapı, 
erişilebilirlik, kolaylaştırıcılar, misafirper-
verlik, yatırımlar

• Destinasyon yönetimi; pazarlama kaynak-
larının yönetimi, finans ve risk sermayesi, 
organizasyon, insan kaynakları geliştirme, 
bilgi, hizmet kalitesi, ziyaretçi yönetimi

• Niteleyici belirleyiciler; yer, bağımlılıklar, 
güvenlik ve emniyet, farkındalık/ imaj/
marka ve maliyet/değer (Cracolicia ve Nij-
kamp,2006:5).

Model iki ayrı temelde şekillenmektedir: Dış 
faktörler ve iç faktörler. Bu faktörler; rekabet 
ortamı, küresel makro çevre, temel kaynak 
ve çekicilikler (kültür ve tarih, pazar bağları, 
çeşitli aktiviteler, özel olaylar, turizm üstya-
pısı), destek faktörleri ve kaynaklar (altyapı, 
erişilebilirlik, kurumsallaşma), destinasyon 
yönetimi (örneğin pazarlama, hizmet, bilgi, 
organizasyon, kaynak yönetimi), belirleyiciler 
(örneğin maliyet, güvenlik, yer ve bağımlılık-
lar) gibi birçok önemli unsurları da içerisinde 
barındırır.

Crouch ve Ritchie’in modeli destinasyon re-
kabeti için doğru bir modeldir ancak bazı bo-
yutları geliştirmek yada çeşitli durumlara göre 
değiştirmek gerekmektedir. Örneğin faktörle-
rin büyüklüğü ve önemi karışık sırada veril-
miştir. Model etkilerini analiz etmek rekabet 
avantajı açısından mümkün değildir. Ayrıca 
faktörler incelendiğinde nitel faktörlerin nicel 
faktörlerden daha fazla olduğu görülmektedir 
( Hong,2008: 78).

Dwyer ve Kim’in Bütünleştirici Modeli

Dwyer ve Kim’in geliştirdiği entegre modeli 
Crouch ve Ritchie’in modelindeki birçok de-
ğişkeni içermekte olup birtakım farklılıklarda 
bulunmaktadır (Dwyer ve diğ,2001). Kalıtsal 
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ve oluşturulan (yaratılan) kaynaklar ile destek 
faktörleri ve kaynakları aynı kutucuktadır. Bu 
üç kutucuk büyük bir kutu içerisine konum-
lanmıştır. Bu faktörler hep birlikte destinasyo-
na çeşitli çekicilikler sağlayıp onu turistlerin 
ziyaret edebileceği başarılı bir turizm endüst-
risi haline getirirler.

Şekil 2’de görülen turizm destinasyonlarında 
sürdürülebilir gelişme Dwyer ve Kim tara-
fından geliştirilmiştir. Bu model rekabet mo-

nitörü sistemi (bkz. Şekil-5) ile detaylandırıl-
mıştır. Model turizmin en önemli rekabet fak-
törlerini işaret eder. Turizm destinasyonunun 
çekiciliğini sağlayan temel destek ve faktör-
ler basit (temel) ve yapay (ek) kaynaklardır. 
Bunlar parklar, kamp yerleri, plajlar, müzeler, 
tiyatrolar, manzara, tarihi mekan vb.gibi desti-
nasyonun çeşitli karakterlerinden oluşmakta-
dır. Bu karakterlere çekicilik de eklenir. Yapay 
kaynaklar arasında modern ekonomi gibi fak-
törlerde bulunmaktadır.

Şekil 2. Turizm Destinasyonlarında Rekabet ve Sürdürülebilir Gelişme Modeli4

eaaieaeiaeiaie3

3 Kaynak:Dwyer and Kim’den aktaran (2003),Va-
lentinas Navickas, Asta Malakauskaite (2009). The 
Possibilities for the Identification and Evaluation of 
Tourism Sector Competitiveness Factors, The Eco-
nomic Contitions of Enterprise Functioning, Engi-
neering Economics. No1(61).s.39.
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Turizm destinasyonlarındaki yönetimsel fak-
törler hem temel rekabet faktörlerinin çekici-
liğini artırmak hemde ek kaynakların etkinli-
ği için gereklidir. Etkin bir yönetim yeni bir 
standart, kalite, verimlilik ve adaptasyon stan-
dartları yaratır ki bu turistler için önemlidir. 
Turizm destinasyon politikalarıda müşteriler 
nezdinde geniş ölçüde ve yüksek seviyede 
aynı rolü üstlenir. 

Destinasyon yönetimi faktörleri temel kaynak 
ve çekiciliklerinin görünüşünü destekleyip ka-
lite ve etkinliğini güçlendirir. Ayrıca durumsal 
koşullara da en iyi uyumu sağlar. Bu kategori 
destinasyon yönetim kuruluşları, destinasyon 
pazarlama kurumları, destinasyon politikası, 
planlama ve geliştirme, insan kaynakları ge-
lişimi ve çevre yönetimi gibi konuları kapsar 
(Crouch ve Ritchie,1999).

Şekil 3. Destinasyon Rekabetinde Entegre Modeli4

4Modelde talep koşulları için ayrı bir kutucuk 
açılmıştır. Bu kategori üç temel unsur içerir; 
Turizm talebi bilinci (farkındalık), algı ve ter-
cihleri ile destinasyon pazarlama aktivitele-
rinde farkındalık (bilinç). Turist ziyareti turist 
tercihlerine ve algılanan destinasyon ürününe 
bağlıdır (Dwyer ve Kim,2003:4).

4 Kaynak: Larry Dwyer and Chulwon Kim (2003), 
Destination Competitiveness: A Model and Determi-
nants, Current Issues in Tourism, Vol. 6, No 5, s. 4

Durumsal koşullar daha geniş bir çevreyi et-
kilemekte olup limitini yada potansiyel desti-
nasyon rekabetine etkisini tanımlamak zordur. 
Bu güçler destinasyon rekabetinde diğer grup-
ların etkisini değiştirebilir.

Şekile bakıldığında her bir objenin birbirleriy-
le bağlantılı olup herbirinin destinasyon reka-
beti göstergeleri olduğu görülür. Destinasyon 
rekabeti göstergeleri çok çeşitli olup her biri 
subjektif (destinasyon görünümü, manzara 
güzelliği vb.) ve objektif (destinasyon pazar 
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payı, döviz geliri vb. ) nitelikler taşır. Bu mo-
delde yer alan rekabet faktörlerini açıklamak 
yerinde olacaktır:

Enright ve Newton Modeli

Crouch ve Ritchie kendi kavramsal modelini 
Porter’ın çok bilinen elmas modelinin üzerine 
inşa etmiştir. Porter’ın modeli uluslararası re-
kabette başarılı olmuş olup güçlü bir sektör ve 
ekonomi ile ilgili olarak rekabetin unsurları şu 
şekilde belirlenmiştir: Faktör koşulları, talep 
koşulları, ilgili ve destekleyici birimler, firma 
stratejisi, yapısı ve rekabet, devlet ve şans. De 

Holan ve Philips (1997) Porter’ın çerçevesini 
tasvip etmiş olup buna ülkelerin eklenmesini 
de açıkça tavsiye etmiştir. Onlara göre Küba 
gibi denizi ve güneşiyle dünyaya nam salmış 
bir ülke ile rekabet etmek zordur fakat bir ül-
kenin tüm bunlara sahip olması da rekabeti ga-
ranti etmez (Enright ve Newton,2004: 3). En-
right ve Newton turizmde destinasyon reka-
betine ilişkin kavramsal temeli oluşturduktan 
sonra bunun üzerine birtakım destek faktörleri 
ve çekicilikleri ile sektörle ilgili iş faaliyetleri-
ni ortaya koymuşlardır. 

Tablo 2. Enright ve Newton Modeli (Turizmin Spesifik Rekabet Faktörleri)5

Temel kaynak ve 
çekicilikler

(Crouch & Ritchie, 
1999)

Temel kaynak ve 
çekiciliklerden 
türetilen öğeler

Temel kaynak ve 
çekiciliklerden türetilen 
fakat işle ilgili faktörler 
içerisinde sınıflandırılan

Kırsal turizm çalışmalarından 
eklenen özellikler

(Jansen-Verbeke, 1986; Law, 1993)

Fiziki coğrafya İklim çekiciliği İlginç mimari
İyi bilinen kara parçaları

Kültür ve tarih Farklı kültür
Önemli tarihler

Yerel yaşam

Pazar bağları Etnik bağlar Arkadaş ve akrabaları ziyaret

Aktiviteler Gece yaşamı
Müzik& performans
Müzeler ve galeriler
Turizm çekicilikleri

Özel etkinlikler Özel etkinlikler
Festivaller

Turizm üstyapısı Yüksek kaliteli onaklama
Ulaşım

Alışveriş

5

5 Kaynak: Enright, J.M ve Newton J. (2004). Tou-
rism Destination Competitiveness: A Quantitati-

ve Approach, School of Business, University of 
Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong, Tourism 
Management,s.5
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Turizmin spesifik ögeleri destinasyon çeki-
ciliği ve imajı başlığı altında özetlenmiştir. 
Turizm çekicilikleri direkt olarak Crouch ve 
Ritchie’in temel kaynak ve çekicilikleri unsu-
rundan türetilmiş olup yukarıdaki tabloda gös-
terilmiştir. Crouch’un başlangıç çalışmasına 
ilaveten daha fazla detay eklenmiştir.

Enright ve Newton genel endüstriyle ilgili 
rekabet faktörlerini de destinasyon çekici-
liğiyle ilgili tipik faktörleri birleştirmiştir. 
Onlara göre rekabetçi turizm destinasyonu 
çekici olup müşteriye değer sağlamalıdır. 
Rekabet turizmin spesifik faktörlerinin yanı 
sıra endüstri ile ilgili faktörlere de bağlıdır 
(Lee,2006:179; Chambers,2010:15 ).

Enright ve Newton’a göre turizm destinas-
yonlarındaki rekabet genellikle özel ( turizm 
pazarıyla ilgili) ve genel (iş çevresiyle ilgili) 
faktörlere bağlıdır. Tablo 43’e bakıldığında 
turizm sektöründe rekabetin hukuki, siyasal, 
kültürel, ekolojik ve teknolojik ortamlara 
bağlı olduğu söylenebilir.

Anett Tozsér’in Yeni Turizm Rekabet Mo-
deli

Tozser daha önce yapılan uluslararası rekabet 
modelinde belirlenen kriterleri değerlendir-
miştir.Modellerin incelenmesinden sonra şu 
çıkarımlar yapılmıştır:

•	 Önceki iki model turizm rekabeti ve sür-
dürülebilir turizm arasında bağlantı kur-
maktadır.

•	 Sadece iki modelde turizm rekabeti desti-
nasyon seçimi ile başlamaktadır. Bu mo-
dellere göre seyahat seçimini etkileyen 
faktörlerin incelenmesi gerekmektedir

•	 Modellerin hiçbirinde turistleri, destinas-
yona seyahat sırasında sunulan turizm hiz-
metlerini dikkate aldığını düşünmemiştir. 
Halbuki bunlar tüm tatili etkilemektedir.

Tozsér’ın modelinde rekabet ve sürdürülebi-
lirlik arasında bir bağ vardır. Bundan dolayı 
uluslararası pazarlarda destinasyonlar ara-
sındaki rekabet müşteri sayısını, turizmdeki 
ekonomik ve profesyonel büyümeyi destek-
ler, gelirleri artırır, kar garantisi sağlar ve böl-
gede yaşayan insanları yaşam standartlarını 
artırır (Tozsér,2010: 13). 

Bir bölge turizm gelirlerini ve yaşam stan-
dartlarını garanti ederse uzun vadede rekabet-
çi olabilir. Tozsér’a göre turizm rekabetinin 
tanımı şu şekildedir: Bir destinasyon ancak 
seyahat deneyimleri turistler için tatmin edici 
olursa rekabet edebilir. Rekabet avantajı elde 
etmenin diğer bir yolu da bölgenin işletmeci-
ler ve yerel halk için diğer alternatif destinas-
yonlardan daha kârlı olmasıdır.Yazara göre 
rekabet eden destinasyon şunları sağlamalı-
dır:

•	 Müşteri tatmini

•	 Turizm işletmeleri ve bölgesinin gelişmesi 
için kar
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•	 Yerel halkın yaşam standardını yükseltmesi

•	 Çevrenin korunması

Bütün bunlara istinaden yeni model önceki 
modellerden farklı olarak yerel halkın çıkarla-
rına daha fazla önem vermektedir. Diğer mo-
dellerin aksine seyahat da dahil olmak üzere 
tüm turizm sürecini ele alır. Model sürdürü-
lebilirlik temelleri üzerine üç grup arasında 
yüksek düzeyde uzlaşma sağlar. Bu üç hedef 
grup; talep yani turistler, turistlerle kontak ha-
linde olan yerel halk ve bölgede turizm sektö-
rü içerisindeki profesyoneller ve işletmeciler-
dir (Crouch ve Ritchie,2000:137). Crouch ve 
Ritchie’e göre seyahat ve tatil sırasında mem-
nuniyet turistlerin en çok ilgilendiği şeydir. 
Bölgedeki işletmeler için ise ana amaç turizm 
faaliyetlerinden gelen kârları sürekli artırmak-
tır. Yaşam standartlarındaki ve kalitesindeki 
yükseliş kısa ve uzun vadede yerel halkın ilgi-
lendiği en önemli şeydir. 

SONUÇ

Literatürde tüm tartışmalara rağmen destinas-
yon rekabeti konusunda net bir tanım yada 
model geliştirilememiştir. Dolayısıyla çok ge-
niş ve karışık bir kavram olduğu kanıtlanmış 
olup evrensel tanımlarla açıklanması mümkün 
değildir. Karışık bir kavramdır çünkü hesap-
lanması için bir dizi faktör gerekir. Turizm des-
tinasyon rekabetini değerlendirirken tüketici-
leri de göz önüne almak gerekmektedir çünkü 
onlar bir destinasyona seyahat için para, za-

man, çaba, deneyim, eğitim, eğlenme, dinlen-
me, anılar vb. birçok faktörü hesaba katmak-
tadırlar. Destinasyon rekabeti için analiz edi-
lebilecek başlıca değişkenler şunlar olabilir; 
coğrafi konum, çevresel ve fiziksel koşullar, 
demografik durum, turistik çekicilikler, algı-
lanan ve görülen imaj ve turizm kaynakları 
(doğal ve kültürel etkinlikler, altyapı ve hiz-
metler). konaklama ünitesi ve restoran mikta-
rı - kalitesi, ulaşım sistemleri, ulaşılabilirlik, 
mevcut aktiviteler

Bunların yanı sıra destinasyon rekabeti ‘Tu-
rizm harcamalarının artırılması, ziyaretçi çe-
kiciliklerinin artırılması, ziyaretçilere unutul-
maz deneyimler yaşatarak onları tatmin etme, 
ziyaretçilerin beklentilerinin kârlı bir biçimde 
karşılama, bölge sakinlerinin refahının sağ-
lanması, destinasyonda gelecek nesiller için 
doğal kaynakları koruyarak ziyaret çekme 
kabiliyetini geliştirme’ gibi uygulamalarla da 
artırılabilir. Ayrıca destinasyon rekabeti; desti-
nasyonun turizm gelirlerini artırma yeteneği, 
memnuniyet deneyimi ve zevk, kârlılık, yerli-
ler için yaşam kalitesini garanti etme ve doğal 
çevreyi koruma gibi etmenlere de bağlıdır

Her doğal ve kültürel çekicilik turizmin gelişi-
mini etkilemekle beraber destinasyon rekabe-
tini başarmak deneyimler oluşturmakla müm-
kündür. Her bölge kendi özelliklerini ön plana 
çıkararak özelleştirmelidir. Bir destinasyonun 
rekabet yeteneğini objektif (gelir, harcamalar 
) yöntemlerle olduğu kadar ve subjektif (ko-
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nukların memnuniyeti, fiyat, paranın değeri ) 
gibi kriterlerle de değerlendirmek mümkün-
dür. Destinasyon rekabeti bölge sakinlerinin 
ekonomik rahatlıklarıyla da ölçülebilir. Desti-
nasyonun kalite değerlendirmesinde önemli 
bir elementte turistlerin umdukları ile ziyaret 
sonrası yaşadıkları deneyimlerle de ilgilidir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Destination competition is a complex and relative concept and has real and perceived bounda-
ries, such as the boundaries of a room. Each destination has different traditions, historical, cul-
tural and natural resources, different goals, and many authors have tried to measure destination 
competition with different models. Destination competition also affects tourists’ destination 
selections.Before visiting a tourist destination, he decides based on his previous experiences, 
oral communication, advertising, common beliefs and the image of that destination. Although 
it seems easy to understand the concept of competition, it is a complex concept with qualitative 
and quantitative advantages. Therefore it is difficult to define and measure. Porter, for example, 
defended his uncertainty and pointed out the difficulty of making a detailed and indisputable 
definition of competition. According to Scott and Lodge (1985), the concept of competition 
is multidimensional and relative. Porter (1990) defines competition as ‘entrepreneurs can of-
fer the design and production of market goods and services in a country with packages that 
are more attractive than their competitors, along with fidelity and out-of-stock characteristics’ 
(Cetinkaya, 2009: 2). Purpose: This study is to guide the models which can be used to investi-
gate the destination competition models written in foreign literature and to measure the desti-
nation competition to researchers working on this subject. Method: In this study, interpretive 
analysis was applied from qualitative research techniques. In the literature, a comprehensive 
screening on destination competition was made and examples from these studies were tried 
to explain the competition variables and different competition models Conclusion:Ever since 
tourists have started to give importance to past experiences when choosing the destination to 
go to, the experience of the destination has gained importance. Countries, cities and regions 
take their place among tourism destinations and strive to improve their tourist image and att-
ractiveness. Meanwhile, tourism researchers are also committed to developing competition in 
tourism destinations (Chon and Mayor, 1995, Crouch and Ritchie, 1999; Hong, 2008: 24). 
According to Pearce, worldwide competition in tourism is increasing. According to Enright 
and Newton (2005), attractiveness and customer satisfaction are crucial in destination com-
petition and service providers that are very large in tourism need to act jointly (Hong, 2008: 
24). Competition in tourism is a concept that summarizes the attractiveness of tourism desti-
nation. Competition enhances socio-cultural, economic and environmental benefits for present 
and future generations (Vanhole, 2006: 111, Ritchie and Crouch 2005: 137, Armenska et al, 
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2011: 59). Local residents in the competition sector in the tourism sector reveal the strengths 
and weaknesses of destinations for potential and actual tourists (Wondowossen and Nakagoshi, 
2014:73) Competition is a multi-dimensional concept and affects different aspects of tourism: 
economic development, tourism market power, tourism product and image, social, technology 
and human resources (Dwyer and Kim, 2003; Gooroochurn and Sugiyarto, 2005) (Trimcev, B., 
& Dimoska, 2012.279, Wondowossen and Nakagoshi, 2014: 73), and the leadership, the condi-
tions of demand (Dwyer and Kim, 2003, Crouch and Ritchie, 1999), technology, capital, labor 
force, management and organization. With tourism supporting urban development, competition 
is inevitable in this sector. It is imperative for the general welfare level of citizens to have a 
positive impact on the development of the regions and cities, while responding to the expecta-
tions of tourists. Competition is important to increase the rapidly growing market share. This 
is even more important in tourism-dependent countries, as the confidence in the tourism-travel 
sector in these countries is high (Navickas and Malakauskaite, 2009: 37). Despite all the dis-
cussions in the literature, a clear definition of destination competition has not been developed. 
Therefore, it is proved to be a very wide and complex concept and it is not possible to explain 
it with universal definitions. It is a mixed concept because a number of factors are required for 
its calculation. While evaluating the tourism destination competition, it is necessary to take into 
consideration the consumers as well, because they are able to make money, time, effort, experi-
ence, education, entertainment, Many factors contribute to the account. The main variables that 
can be analyzed for destination competition may be: Geographical location, environmental and 
physical conditions, demographic situation, tourist attraction, perceived and seen image and 
tourism resources (natural and cultural activities, infrastructure and services). Accommodation 
unit and restaurant quantity - quality, transportation systems, accessibility, current activities. 
In addition to these, destination competition can also be increased by ‘Increasing tourism ex-
penditures, increasing visitor attractiveness, satisfying visitors by giving them unforgettable 
experiences, benefiting visitors in a profitable manner, ensuring the prosperity of the residents 
of the region, improving the attractiveness of visiting the natural resources for future generati-
ons . Also, destination competition; The ability of the destination to increase tourism revenues 
also depends on factors such as satisfaction experience and enjoyment, profitability, guarante-
eing quality of life for the locals and protection of the natural environment. Every natural and 
cultural attraction affects the development of tourism, but it is possible to achieve destination 
competition to create experiences. Each region should customize its own features by taking the 
front. It is possible to evaluate the competitiveness of a destination as much as it is with objecti-
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ve (income, expenditure) methods and with criteria such as subjective (guest satisfaction, price, 
money value). Destination competition can also be measured by the economic comforts of the 
residents. An important element in the quality assessment of the destination is the experience 
that tourists hope to experience after their visit. Increasing competition in the world tourism 
market has become a major problem for many destinations. One way to improve destination 
competition in sustainable tourism is environmental quality management and environmental 
marketing activities. Despite the claim that destination competition was ‘holy grail’ of tourism, 
it only attracted the attention of researchers after the 1990s. In this study, an effective literature 
review was carried out by investigating destination competition models in foreign literature.



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 
çıkarmaktadır. Dergimizin sayıları NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK aylarında sistem üzerin-
den yayınlanmaktadır. Dergimiz gerek basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir der-
gidir. Dergimizde Pazarlama ve Pazar Araştırmaları alını içerisinde değerlendirilebilecek 
her türlü yayına yer verilebilmektedir. Dergimizin baş editörü Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar YÜ-
CEL ve Yrd. Doç. Dr. Hatice Nur GERMİR 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 uygulanmakta-
dır. Gönderilen her yayın kendi alanında uzman iki hakemin onayından geçmeli ve hakemler 
tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. Aynı sayı içerisinde 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 de-
ğildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı söz-
leşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar 
ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın kabul şartlarına 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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UHPAD “International Refereed Journal of Marketing and Market Researches” began 
to be published as of the year 2014. Our journal gives place to the publications having the qu-
alification and value that will provide source to the literature. Our journal is an international 
refereed journal and it is issued THREE times a year. The volumes of our journal are pub-
lished in ARPIL, AUGUST and DECEMBER on the system. Our journal has both a printed 
version and can be reached online. All kinds of publications within the field of Marketing 
and Market Researches can be incorporated in our journal. Our journal2s editor-in-chief is  
Assist. Prof. Ali Serdar YÜCEL and Assist. Prof. Hatice Nur GERMİR, and carries out the 
diligent activities in line with the decisions taken by the executive board of the journal. The 
head of the executive board is the professor with the highest title in the journal at that time and 
the decisions given by 51% of the executive board are performed. Each publication sent must 
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editor-in-chief. Our journal doesn’t include the papers without this information and materials. 
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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. 




