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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: 2148-4767/ 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: 2148-4767/ 
Online: 2148-5666 

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

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

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

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

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

Dergimizin bu sayısında toplam 02 araştırma, uygulama, literatür ve derleme çalışmasına yer vermiş bulunmaktayız. 
Dergimizin bu sayısında da birbirinden kıymetli çalışmaları ile bizleri destekleyen yazarlarımıza yürekten teşekkür 
ederiz. Her sayıda olduğu gibi bu sayının siz kıymetli okurlarla buluşmasında emek ve katkıları ile bizleri yalnız 
bırakmayan kıymetli hakem kurulumuza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Dergimizin sizlere ulaştırılmasında arka planda 
çalışan ve büyük emek sarf eden editörler kurulu, sistem yönetimi ve yayın kurulundaki kıymetli bilim insanlarına 
da teşekkür etmeden geçemeyeceğiz. Değerli bilim insanları; dergimizin farklı indekslere girmesi konusundaki 
başvuru ve çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Dergimizde yayınlanan çalışmaların yine farklı okur ile literatür 
açısından değerlendirilmesi konusundaki duyurularımız da ayrıca devam etmektedir. Farklı dünya ülkelerinden bilim 
insanlarına dergi ve sayıları konusundaki iletimler ile iletişim çalışmalarına da ayrıca hız vermiş bulunmaktayız. 
Yılda toplam üç sayı şeklinde çıkan dergimizin 2017 yılı sayılarını tamamlamış olmaktan dolayı onur ve kıvanç 
duymaktayız. Bir sonraki dergimizin sayısını sizlerle Nisan 2018 tarihinde buluşturacağız. Bir sonraki sayımızda 
yine sizlerle buluşmak ve görüşmek ümidi ile yeni yılın siz okurlarımıza, bilim dünyasının kıymetli insanlarına 
huzur, sağlık, mutluluk, güzellik ve bilim dolu günler getirmesini en içten dileklerimizle temenni ediyoruz. Saygı 
ve sevgilerimizi sunar hepinize esenlikler dileriz.

(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 readers, precious scholars.,

In this issue of our journal, there are a total of 02 research, application, literature, and compilation studies. 
In this issue of the journal, we would like to express our sincere thanks to the authors who support us with their 
valuable studies. We would also like to express our thanks and appreciation to the precious arbitration committee 
members who never leave us alone and enable this issue to meet with our dear readers with their worthful efforts and 
contributions, as they have done in each issue. We also greatly appreciate the efforts of the editorial board, system 
management, and the precious scholars taking place in the editorial board for making an effort in the background 
of the publication of this journal. Dear scientists, we still continue our applications and works to enable our journal 
to be in different indices. Our announcements about the evaluation of the studies published in our journal to be 
assessed by different readers and literatures also still continue. We have also speeded up our communication studies 
and the delivery of the journal and its issues to scientists and scholars all around the world. Published as being three 
issues in total in a year, we are honoured and proud to complete the journal’s issues for 2017. The next issue of our 
journal will reunite with the readers in April, 2018. In the hope of reuniting and meeting with you again with our 
next issue, we sincerely wish the new year to bring peace, happiness, goodness, and days full of science for you, 
dear readers and precious scholars of the science world. Peace be with you, yours respectfully.

(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, İşletme Yönetimi 
Programı Antalya / Türkiye mukerrem_atalay@hotmail.com  Geliş Tarihi / Received: 17.08.2017 Kabul Tarihi/ 
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Öz: Amaç: Teknolojinin hızla gelişmesine bağlı olarak inter-
net kullanımı artmış, tüketicilerin alışkanlıklarında değişik-
likler olmuştur. Bazı tüketiciler, yenilikleri aktif halde kulla-
nırken, bazı tüketiciler ise endişeleri olduğundan bu konuda 
muhafazakâr kalmaktadırlar. Araştırmanın amaçları; internet-
ten satın alınan en sık ürün grubu, internet üzerinden alışveriş 
yapma sıklığı, en sık internete bağlanılan yer, internet üze-
rinden alışveriş yapılmasında etkili faktörler, web sitesinden 
beklentiler, interneti kullanım amacı, en sık alışveriş yapılan 
web site ve web sitenin alt boyutları kapsamında tüketicilerin 
beklenti, düşüncelerini öğrenmek ve sınıflandırmaktır. Gereç 
ve Yöntemler: Araştırma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
öğrencilerine anket olarak uygulanmıştır. Araştırmada; fre-
kans analizi, normal dağılım testi, ölçeğin güvenirlilik analizi, 
faktör analizi ve bağımsız örneklem testi kullanılmıştır. Anket, 
yüz yüze 294 kişiye uygulanmıştır. Soru seti oluşturulurken 
Öztrak (2012) ve Doğaner’in (2007)  çalışmalarındaki öl-
çeklerden yararlanılmıştır. Bulgular: En sık alışveriş yapılan 
online alış veriş siteleri Sanal Alış-Veriş Merkezi Modeline 
sahip online alışveriş siteleri olarak belirlenmiştir. Bunun ya-
nında katılımcıların çok azda olsa sosyal ağlardan etkilenerek 
online alış-veriş yaptıkları belirlenmiştir. Sonuç : Çalışmanın 
sonucunda; internet sitelerinin güvenirliliğinin kanıtlanmış 
olması ve ürünü geri iade etme özelliğinin olması tüketicileri 
online alışverişe yaklaştıran bir adım olduğu tespit edilmiş-
tir. İnternet üzerinden alışveriş yapmayan tüketicilerin online 
alışverişe olan güvenini artırmak için yasal düzenlemelerin 
arttırılması gerekir. Güven sorununun internet alışverişini 
olumsuz etkilemesine rağmen gün geçtikçe internette pazarla-
manın, geleneksel pazarlamaya göre daha etkin kullanılacağı 
söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: İnternette Pazarlama, Online Alışveriş, 
Tüketici Davranışları

Abstract: Objective: The usage of internet has been increased 
depending upon rapid technological advancements and has 
been changes consumer habits. While some consumers use 
innovations in an active manner, some consumers remain 
conservative in this regard as they have concerns. Purposes 
of this research: The most common product types purchased, 
Online shopping frequency, the most common place to make 
an internet connection, factors involved in Online shopping, 
expectations about websites, purpose of internet usange, most 
used website used for online shopping and sub-dimensions of 
web sites is to learn and classify the expectations and thoughts 
of consumers. Material And Methods: This research was ap-
plied to Mehmet Akif Ersoy University students as a survey. 
In this research; frequency analysis, normal distribution test, 
reliability analysis of scale, faktor analysis and independent 
samples test were used. This survey was applied to 294 peo-
ple face to face. As creating question sets, by Öztrak (2012) 
and Doğaner (2007) were utilized in the scale of their work. 
Findings: The most frequent shopping online shopping sites 
are designated as online shopping sites with a Virtual Shop-
ping Center Model. Some of the participants has interpreted 
some social media names as websites. Conclusion: Internet 
sites have proven their reputation as a result of this work and 
the ability to retrieve the product is one step closer to On-
line shopping for consumers. Legal regulations should be in-
creased to increase the confidence of consumers who do not 
shop online over online shopping. Though the problem of trust 
does not negatively affect internet shopping, it can be said that 
marketing on the internet will be used more effectively than 
traditional marketing.

Key Words: Internet Marketing, Online Shopping, Consumer 
Behavior
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GİRİŞ

Sürekli gelişen teknoloji, internet kullanımı-
nın yaygınlaşmasını sağlamış ve geleneksel 
yöntemlerle yaptığımız günlük ticareti, elekt-
ronik ortama taşınmıştır. İnternet, fiziksel en-
gelleri kaldırarak dünya üzerinde tüketicilere 
istedikleri yerden ürün ve hizmet alışverişi 
yapma kolaylığı sağlamaktadır (Baybars ve 
Tanyeri, 2011: 43). İnternet üzerinden pa-
zarlama bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle 
büyük kitlelere ulaşma imkânı sunar, maliyet-
lerde azalma ve zaman tasarrufu sağlama gibi 
kolaylıkları vardır. Böylece internet üzerin-
den pazarlama, geleneksel yönteme göre daha 
aktif rol oynamaya başlamıştır (Eren, 2009: 
1). İnternetin, hızlı erişimi ve esnek kullanımı 
sadece eğlence alanını değil, iş dünyasını da 
olumlu etkilemektedir. İstenilen bilgiye her 
an ve her yerde ulaşılması, sosyal paylaşım 
sitelerinin aktif kullanılması, haberleşmele-
rin internet üzerinden e-posta ile yapılması 
ile pazarlamada yeni kavramlar oluşmaya 
başlamıştır (Yalçın ve Baş, 2012: 3). Online 
alışveriş, iş dünyasında önemli satış kanalları 
haline gelmiştir. Son 10 yılda olan gelişmele-
ri takiben e-ticaret, hayatımızın bir parçasını 
oluşturmuş ve pazarlama, psikoloji gibi bir-
çok alanda yapılan araştırmalara konu olmuş-
tur (Chen, 2009: 1).

ARAŞTIRMANIN AMACI

Dünyadaki teknolojik gelişmelere bağlı ola-
rak insanların alışverişlere yaklaşımları gi-

derek farklı hale gelmektedir. Teknolojik ge-
lişmelerin artması ile geleneksel pazarlama 
karması yerini Online alışverişe bırakmıştır. 
Online alışveriş imkânıyla insanlar yer ve za-
man kısıtlaması olmadan, kısa zamanda alış-
veriş yapabilmekte ve birçok ürünü aynı anda 
inceleyerek karşılaştırma yapabilmektedirler. 
Tüketicilere cazip gelen bu durum tüketici-
lerin hayatını kolaylaştırmış ve tüketicilerin 
satın alma davranışlarını farklılaştırmıştır. Bu 
araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin, 
elektronik alışverişin bir aracı olan interneti 
hangi amaçla kullandıkları, web sitesinden 
beklentileri, tüketicilerin online alışverişe 
yaklaşımlarını belirlemektir. Araştırmada, 
web sitesi hakkında bilgi veren dört alt boyut 
ile (site tasarım kalitesi, sistem kalitesi, müş-
teri ilişkileri kalitesi, algılanan e-hizmetler 
kalitesi) demografik bilgiler (cinsiyet ve me-
deni durum) arasında anlamlı bir farkın olup 
olmadığı test edilmiştir.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI

Araştırmada kolayda örneklem yöntemi ve 
yüz yüze anket tekniği kullanılmıştır. Anket 
üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm-
de; tüketicilerin en sık alışveriş yaptıkları 
ürün grubu, en sık internete bağlandıkları 
yer, internet üzerinden alışveriş yapmaların-
da etkili faktörler, alışveriş web sitelerinden 
beklentileri, interneti kullanım amaçları yer 
alır. İkinci bölümde; en sık alışveriş yapılan 
web sitesi ve web sitesi hakkında bilgi veren 
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dört alt boyut ( site tasarım kalitesi, sistem 
kalitesi, müşteri ilişkileri kalitesi, algılanan 
e-hizmetler kalitesi) 37 soru maddesi olarak 
katılımcılara sorulmuştur. Üçüncü bölümde 
katılımcılara ait demografik bilgilere yer ve-
rilmiştir. Soru seti oluşturulurken Öztrak’ın 
(2012: 127-130) “E-Pazarlama Etkinlikleri-
nin Tüketici Davranışına Etkileri ve Bir Uy-
gulama” ve Doğaner’in (2007: 74) “Elektro-
nik Ticaret Türkiye’de Elektronik Ticaretin 
Gelişimi ve İşletmeden Tüketiciye Elektronik 
Ticaret Üzerine Bir Araştırma” çalışmaların-
daki ölçek bazı güncellemelerden sonra kul-
lanılmıştır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştırma bulgularının genellendiği büyük 
gruplara evren denilmektedir (Gürbüz ve 
Şahin, 2016: 127). Araştırma evreninden 
seçilen ve araştırma evrenin özelliklerini ta-
şıyan küçük gruplara örneklem denir (Can, 
2017: 24). Araştırmanın evrenini Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitesi’nde öğrenim gören 
öğrenciler oluşturmaktadır. Anket çalışması 
örneklem grubuna yüz yüze uygulanmıştır. 
294 anketten elde edilen veriler, SPSS 22 
sürümü olan İstatistik Analiz programı ile 
analiz edilmiştir. Araştırmacının, örnekleme 
girecek öğeleri yakın çevresinden yararlana-
rak örnekleme dâhil etmesine kolayda örnek-
lem denir. Kolayda örneklem, diğer örnek-
lem tekniklerine göre daha kolay ve ucuzdur 
(Gürbüz ve Şahin, 2016: 134). Araştırmanın 

örnek kütle seçiminde kolayda örneklemeye 
yer verilmiştir. Tanımlayıcı araştırma mode-
linde, araştırma problemini oluşturan değiş-
kenler arasında neden-sonuç ilişkisi bazında 
bir soruya cevap vermekten uzaktır, sadece 
değişkenlerin doğru tanımlanmasını amaçlar. 
Pazarlama araştırmalarında en sık kullanılan 
yöntemdir, geleceğe yönelik tahminler yapılır 
(Yükselen, 2006: 32). Araştırmanın amacına 
ve önemine uygun olarak tanımlayıcı araş-
tırma modeli kullanılmıştır. Web sitesine ait 
dört boyut vardır: Site tasarım kalitesi, sistem 
kalitesi, müşteri ilişkileri kalitesi, algılanan 
e-hizmet kalitesi. Web sitesinin boyutları ile 
demografik bilgiler (cinsiyet ve medeni du-
rum) arasında anlamlı farklılık olup olmadığı 
analiz edilmiştir.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Her araştırmada olduğu gibi bu araştırmada 
da bazı kısıtlar bulunmaktadır: 

•	 Zaman kısıtlaması dikkate alınarak araş-
tırmanın temsil etme yeteneğinin sınırlı 
olacağı ve genellenemeyeceği düşünül-
mektedir.

•	 Sadece yüz yüze anket çalışması yapıla-
rak değerlendirilmiş olması ve diğer veri 
toplama yöntemlerinin kullanılmamış ol-
ması çalışmanın kısıtlarını oluşturmakta-
dır.
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ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

İnternetin hızla gelişmesine bağlı olarak tü-
keticilerin tutumları farklılık göstermektedir. 
Bu farklılıkları analiz etmek amacıyla, tüketi-
cilerin online alışverişi tercih etme nedenleri, 
web siteden beklentileri ve tüketicilerin hangi 
amaçla internetten alışveriş yaptıklarını belir-
lemeye çalışılması araştırmanın ana proble-
mini oluşturmaktadır. 

ARAŞTIRMANIN ALT PROBLEMLERİ

Araştırmanın ana problemine bağlı olarak; 
en sık alışveriş yapılan ürün grupları, inter-
net üzerinden alışveriş yapma sıklığı, inter-
nete en sık bağlanılan yer, internet üzerinden 
alışveriş yapılmasında etkili faktörler, web 
sitelerinden beklentiler, internetin kullanım 
amacı, en sık alışveriş yapılan web site ve 
web siteden beklentiler araştırmanın alt prob-
lemlerini oluşturmaktadır.

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ

Araştırmada iki temel sorun vardır. Birincisi: 
Araştırmaya katılan katılımcıların internette 
alışveriş yaparken en sık kullandıkları web 
sitelerinin alt boyutları nelerdir? İkincisi: 
Araştırmaya katılan katılımcıların internette 
alışveriş yaptıkları web sitesinin alt boyutla-
rına bağlı olarak demografik(cinsiyet ve me-
deni durum) bilgilerinde anlamlı farklılaşma 
var mıdır?  Bunu belirlemek için kurulan hi-
potezler şu şekildedir: 

H0:Web sitesinin alt boyutları incelendiğinde, 
tüketicilerin demografik bilgileri (cinsiyet ve 
medeni durum) arasında anlamlı bir farklılık 
yoktur.

HA1:Araştırmaya katılanlar için site tasarım 
kalitesi incelendiğinde cinsiyete göre anlamlı 
farklılık vardır.

HA2:Araştırmaya katılanlar için sistem kalite-
si incelendiğinde cinsiyete göre anlamlı fark-
lılık vardır.

HA3:Araştırmaya katılanlar için müşteri iliş-
kileri kalitesi incelendiğinde cinsiyete göre 
anlamlı farklılık vardır.

HA4:Araştırmaya katılanlar için algılanan 
e-hizmet kalitesi incelendiğinde cinsiyete 
göre anlamlı farklılık vardır.

HA5:Araştırmaya katılanlar için site tasarım 
kalitesi incelendiğinde medeni duruma göre 
anlamlı farklılık vardır.

HA6:Araştırmaya katılanlar için sistem kali-
tesi incelendiğinde medeni duruma göre an-
lamlı farklılık vardır.

HA7:Araştırmaya katılanlar için müşteri iliş-
kileri kalitesi incelendiğinde medeni duruma 
göre anlamlı farklılık vardır.

HA8:Araştırmaya katılanlar için algılanan 
e-hizmet kalitesi incelendiğinde medeni du-
ruma göre anlamlı farklılık vardır.
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KURAMSAL ÇERÇEVE ve LİTERATÜR 
TARAMASI

 “İnternet dünya üzerindeki birçok bilgisayar 
ağının ortak bir protokol çerçevesi ile iletişim 
kurmasını ve bilgi kaynaklarını paylaşmasını 
sağlayan ağlardır”(Sağbaş ve İnce, 2015: 99).

İnternet, bilgi ve hizmet taşıyan bir kaynaktır. 
İnternet ilk olarak ABD’de kullanılmıştır. İn-
ternet önceleri, 1960’lı yıllarda, sadece askeri 
ve araştırma alanında kullanılırken, 1990’lı 
yıllarda ticari alanda da kullanılmaya baş-
lamıştır. Böylelikle insanlar, günlük işlerini 
internet üzerinden yapabilmekte ve haberleş-
me, yazışma, alışveriş gibi birçok alanda ko-
laylıklar sağlanmaktadır. İnternetin her alanda 
kullanılabiliyor olması insanların alışkanlıkla-
rında farklılık arz etmiştir (Pektaş vd., 2013: 
14-15). İnternetin amacı yüksek teknolojiye 
dayalı ve sürekli gelişen bir teknik olmaktır 
ancak geleneksel pazarlamayı ortadan kaldı-
racağı düşünülmemelidir (Kırcova, 2012: 29). 

 “Küresel, herkese açık ve sürekli büyüyen bir 
ağ olan internet herkesin programlayabildiği, 
yaratıcılığa, paylaşıma ve kendi kendini ör-
gütlemeye imkân tanıyan devasa bir bilgisa-
yar haline gelmiştir”(Germir, 2015: 44).

Geleneksel pazarlama, işletme odaklı bir anla-
yıştır amacı daha çok kişiye satış yaparak kârı 
maksimize etmektir. Yeni pazarlama anlayı-
şında ise müşteri odaklı anlayış vardır yani ge-
leneksel pazarlama anlayışında göz ardı edilen 

müşteri kavramı, yeni pazarlama anlayışıyla 
önem kazanmıştır (Alabay, 2010: 214). Onli-
ne alışveriş, tüketicilere yorulmadan, alışveriş 
yapma imkânı sağlar, tanınan kişilerden fikir 
alma ve ürünleri karşılaştırma yapmak gibi 
kolaylıkları sunmaktadır. Böylece satın alma 
sorununu ortadan kaldırmaya yardımcı ol-
maktadır (Özgüven, 2011: 48). İnternette pa-
zarlama kısaca; elektronik kaynakların pazar-
lama süreçleriyle bütünleştirilmesidir (Kaya, 
2009: 89).  TÜİK’in 2017 yılında yayınladı-
ğı Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım 
Araştırması’na göre 2017 yılında bilgisayar ve 
internet kullanımının %66,8 oranında olduğu 
tespit edilmiştir. Bunu takiben, her on hanenin 
sekizinde internet erişimini vardır.  2016 yı-
lında evden internete erişim oranı Nisan ayın-
da % 76,3 iken, 2017 yılının Nisan ayında bu 
oranın %80,7 olduğu tespit edilmiştir. 2016 
yılı Nisan ile 2017 Mart aylarını kapsayan bir 
yıllık dönemde tüketicilerin en çok satın aldığı 
ürün; %62,3 ile giyim ve spor malzemesidir. 
Sonuç olarak her dört kişiden biri internet üze-
rinden alışveriş yapmıştır (TUİK).

İNTERNETTE PAZARLAMANIN AVAN-
TAJLARI ve DEZAVANTAJLARI 

Sınır kavramının sorun olmaktan çıkması tü-
keticiler için; kalite, kolaylık, rahatlık, güven 
ve memnuniyeti sağlamıştır. Bilgisayarın, in-
ternet teknolojisiyle birlikte kullanılmasıyla; 
bankacılık, günlük gazete okuma, kütüphane 
incelemesi vb. birçok imkânlar tüketicilerin 
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günlük işlerini kolaylaştırmaktadır. Böylece 
tüketiciler, fiziksel mağazalara gitmek yerine, 
sanal mağazalardan alışveriş yapmayı cazip 
bulmuşlardır (Mürütsoy, 2013: 33). Maliyet-
lerde ve zamanda tasarruf, pazarlama kam-
panyasında esneklik, küresel pazarlara ulaşma 
imkânı, bilgi toplama, sonuçları takip edebil-
me gibi yararları vardır (Yalçın ve Baş, 2012: 
4).  İnternetin hiç kapanmadan 7/24 açık ol-
ması, renkli görsellerin de olması milyonlarca 
insan için önem arz etmektedir (Eser, 2007: 
188).  Zaman sıkıntısı olan insanlar evden çık-
madan, yer ve zaman kısıtlaması olmadan bir 
tıkla internet alışverişini tercih etmektedirler. 
Zaman sıkıntısı olan tüketicilerin; mağazanın 
kalabalık olması, hafta sonunun alışverişle 
harcanıyor olması, park sorunu ve alınan eş-
yaları taşıma zahmetinin olması gibi örnekler 
geleneksel alışverişi tercih etmeme nedenle-
rindendir. (Erbaşlar ve Dokur, 2012: 66-67). 
Geleneksel mağazada, müşteri satıcıyla doğ-
rudan iletişim kurabilmekte, ürünün kendisine 

yakışıp yakışmadığı konusunda fikir alabil-
mektedir. İnternette pazarlamada canlı destek 
fırsatları olsa da geleneksel mağaza hazzını 
vermemektedir. Bu nedenle bazı müşteriler, 
internet üzerinden bilgi edinseler de tercihle-
rini geleneksel mağazalardan yapmaktadırlar 
bu durum internette pazarlama için dezavan-
tajdır (Mürütsoy, 2013: 30-31). 

BULGULAR

Katılımcıların en sık alışveriş yaptığı ürün 
grubu: 122 kişi (% 41,5) ile Giyim & Aksesu-
ardır. Bu sırayı 31 kişinin (%10,5) seçimiyle 
kişisel bakım ve kozmetik, 21 kişinin (%7,1) 
seçimiyle spor, 18 kişinin (%6,1) seçimiyle 
kitap, dergi ve koleksiyon takip etmektedir 
(Tablo 1). Katılımcılardan 184’ü (%62,6) in-
ternete en sık evden bağlanmaktadır (Tablo 2). 
Katılımcıların 147’si (%50) interneti sosyal 
medyada vakit geçirmek için kullanmaktadır-
lar (Tablo 3).
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Tablo 1. Katılımcıların En Sık Alışveriş Yaptıkları Ürün Grubu 

En Sık Alışveriş Yapılan Ürün 
Grupları

F % En Sık Alışveriş Yapılan 
Ürün Grupları

F %

Bilgisayar 12 4,1 Ofis malzemeleri 4 1,4

Cep telefonu 11 3,7 Medikal ürünler 1 ,3

Kişisel bakım & kozmetik 31 10,5 Ev & dekorasyon 4 1,4

Fotoğraf & kamera 2 ,7 Bahçe & yapı market 2 ,7

Ev elektroniği & elektronik 16 5,4 Kitap, dergi & film 
koleksiyon

18 6,1

Hobi & oyuncak 8 2,7 Spor 21 7,1

Oyun & konsol 15 5,1 Saat 8 2,7

Takı & mücevher 10 3,4 Müzik 3 1,0

Giyim & aksesuar 122 41,5 Diğer(bilet almak) 2 ,7

Yiyecek & içecek 3 1,0 Diğer(online kurs) 1 ,3

Tablo 2.Katılımcıların En Sık İnternete Bağlandıkları Yer

İnternete En Sık Bağlandığı 
Yer

F % İnternete En Sık 
Bağlandığı Yer

F %

Ev 184 62,6 Okul 5 1,7

İş 16 5,4 Yurt 89 30,3

Tablo 3. İnternetin Kullanım Amaçları

İnternetin Kullanım 
Amaçları

F % İnternetin Kullanım Amaçları F %

Haber/Gazete okumak 68 23,1 Mobil/cep telefonu işlemleri 66 22,4

Film/Dizi izlemek 100 34,0 Emlak, otomobil, web sitelerini 
takip 94 32,0

Banka işlemleri yapmak 69 23,5 Sitelerde gezmek 94 32,0

Araştırma yapmak 110 37,4 Sosyal medyada vakit geçirmek 147 50,0

Online alışveriş yapmak 84 28,6 Müzik indirmek/ dinlemek 140 47,6
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Katılımcılardan 215’i (%73,1) internetten 
alışverişte “güvenirliliğinin kanıtlanmış olma-
sı” faktörünü etkili bulmaktadırlar (Tablo 4). 

Ülkemizde güven sıkıntısı internet üzerinden 
yapılan alışverişlerde fiyatın önüne geçen en 
önemli etkendir.  Tüketiciler bu durumda, ta-
nınmamış siteden daha ucuza almak yerine, 
tanınmış siteden daha pahalıya almayı tercih 
etmektedirler. Böylece tüketiciler ürünün elle-

rine geçeceğinden emin oldukları için güvenli 
ve umutlu alışveriş yapmaktadırlar.

Katılımcılardan 166’sı Sanal Alış-veriş merke-
zi modellerinden  (%56,4) ve 95’i ise (%32,3) 
sanal mağazalardan sıklıkla alışveriş yaptık-
larını belirtmişlerdir. Sosyal ağlardan alış-ve-
riş yapanların sayısı ise sadece 6 (%2) kişidir 
(Tablo 5).

Tablo 4. İnternetten Alışveriş Yapılmasında Etkili Faktörler

İnternet Üzerinden Alışverişte Etkili Faktörler F %

Geniş ürün yelpazesine ulaşabilmesi 189 64,3

Zaman tasarrufu sağlaması 178 60,5

Güvenirliliğinin kanıtlanmış olması 215 73,1

Uygun fiyata sahip olması 184 62,6

Müşteri memnuniyetine önem verilmesi 184 62,6

Evden çıkmadan alışveriş yapma rahatlığı 176 59,9

Tablo 5. Katılımcıların En Sık Alışveriş Yaptıkları Web Siteler

Alışveriş Siteleri F %

Sanal Mağaza 95 32,3

Uçtan Uca Modeli 3 1,1

Sanal Komisyoncu Modeli 24 8,1

Sanal Alış-Veriş Merkezi Modeli 166 56,4

Sosyal Ağlar 6 2,1

TOPLAM 294 %100

İnternetten alışveriş yapan katılımcıların 
229’unun (%77,9) internet sitesinden beklen-
tisi “ürünü geri iade etme garantisi sunması” 
maddesidir (Tablo 6). İade sürecinin kolay ol-

ması ve ücret iadesinin hızlı ve tam yapılması 
müşterilerin hem e-ticarete alışmasını sağlar 
hem de sitenin tercih edilmesinde önemli olur 
(Saatçioğlu, 2017: 29). 
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Araştırmaya katılan katılımcıların demografik 
bilgileri verilmiştir. Araştırmaya 294 katılım-
cı katılmıştır bu katılımcılardan 150’si (%51) 
kadın, 144’ü (%49) erkektir. Katılımcılardan 

268’i (%91,2) bekâr, 26’sı (%8,8) evlidir, 
122’sinin (%41,5) gelir durumu 500 TL’den 
azdır, 252’si (%85,7) 18-25 yaş grubundadır 
(Tablo 7).

Tablo 6. Katılımcıların Alışveriş Sitelerinden Beklentileri

İnternet Sitelerinden Beklentiler F %

Ürün hakkında ayrıntılı bilgi verebilmeli 218 74,1

Ürünü diğer ürünlerle karşılaştırmalı anlatabilmeli 147 50,0

Gerçek boyutunu iyi görüntülenmiş olmalı 191 65,0

Ürünü geri iade etme garantisi sunması 229 77,9

Ürünü daha önce satın alanların yorumlarına yer verilmesi 193 65,6

Tablo 7.Demografik Bulgular

Cinsiyet F % Medeni Durum F %

Kadın 150 51,0 Bekâr 268 91,2

Erkek 144 49,0 Evli 26 8,8

Aylık Gelir Durumu F % Yaş Grubu F %

500 TL’den az 122 41,5 18-25 yaş 252 85,7

500-1200 TL 96 32,7 26-33 yaş 33 11,2

1201-2000 TL 42 14,3 34-41 yaş 5 1,7

2001-3000 TL 9 3,1 42 yaş üstü 4 1,4

3001-4000 TL 19 6,5

4001-5000 TL 5 1,7

5000TL’den fazla 1 ,3

FAKTÖR ANALİZİ

Faktör analizi, birbiriyle ilişkili çok sayıda 
maddeleri bir araya getirerek, daha az sayıda 
faktör elde etmeyi amaçlayan çok değişken-
li analizlerin genel adıdır. (Gürbüz ve Şahin, 
2016: 309). Bu araştırmada faktör analizi 

yapılırken Direct Oblimin rotasyon yöntemi 
kullanılmış ve Barlett’in Küresellik değeri ve 
KMO değeri üzerinde durulmuştur. KMO tes-
tinden elde edilen sonuçlarda; 0.7 ve üzeri için 
iyi, 05-0.7 arası yeterli, 0.5’in altındakiler ise 
yeterli ilişkiyi sağlayacak örneklemi ihtiyacını 
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belirtmektedir (Can, 2017:  325). KMO tes-
tinin 0,909 çıkması örneklemin faktör anali-
zi için iyi olduğunu göstermektedir. Bartlett’s 
Küresellik Testinde sonucunun (Sig.= 0,000), 
anlamlı olması (p<0,05) değişkenler arası iliş-

kilerin faktör analizi için anlamlı olduğu ve 
faktör analizinin yapılabileceği anlamına gel-
mektedir (Tablo 8). Tablo 8’de analizin prob-
lemli maddelerinin elenmesinin ardından çı-
kan sonuç faktör dağılımlarını göstermektedir.

Tablo 8. Web Sitesinin Alt Boyutlarına Ait Faktör Analizi

Boyutlar Faktör 1 Faktör 
2

Faktör 3 Faktör 
4

Faktör 
5

Sitenin kredi kartı bilgilerini 
koruyacağına inanılır.

,769

Site yeterli güvenlik özelliklerine sahip 
olduğunu düşündürür.

,754

Sitenin bilgilerimi gizli tutacağı 
inandırıcıdır.

,745

Siteden yaptığım işlemlerin güvenilir 
olduğu hissedilir.

,734

Sitenin kişisel bilgileri, diğer sitelerle 
paylaşmayacağına inanılır. 

,732

Sitenin satılan ürünler konusunda dürüst 
olduğu düşünülür.

,668

Site müşteri politikaları hakkında bilgi 
sunar.

,616

Siteye kolay erişim sağlanır. ,463

Site satış süreci prosedürlerini yeterince 
açıklamıştır. 

,750

Site sunduğu mal/hizmetlerin tüm 
detaylarını açıklamıştır. 

,685

Site ödeme yöntemi detaylarına yeterine 
yer vermiştir. 

,676

Site dağıtım süreci detaylarına yeterince 
yer vermiştir. 

,652

Sitedeki mal/hizmet çeşitliliği yeterlidir. ,536

Site ödeme yöntemleri hakkında yeterli 
bilgi içermektedir. 

,488
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Site telefonla iletişim hizmeti sunar. ,752

Site elektronik posta ile iletişim hizmeti 
sunar.

,737

Siteyle iletişim kurulabilmesi için çeşitli 
hizmetler sunar.

,728

Site tekrar girişimde beni tanır. ,602

Sitede sık sorulan sorular için ayrılan bir 
bölüm vardır. 

,534

Site bana özel kampanyalar sunar. ,520

Site ihtiyaçlarım doğrultusunda mal/
hizmet önerisinde bulunur. 

,696

Sitede belirtilen iletişim araçlarından 
yararlanmak zahmetsizdir. 

,653

Site dizaynı görsel anlamda çekici ve 
yeterlidir. 

,620

Sitede kullanılan yazı karakterleri 
rahatça okunabilir. 

,613

İletişim bilgileri yeterlidir. ,564

Site aranılan bilgiyi bulma konusunda 
yeterlidir. 

,435

Site üzerinden gerçekleştirdiğim mal/
hizmet alımı kolay sağlanır. 

,412

Sitede sunulan ürün ve hizmetler 
ekonomiktir.

,805

Sitede harcadığınız para ve çabanız 
karşılığını alır. 

,715

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,909

Bartlett’s Test of Sphericity   Approx. Chi-Square 3795,182

                                                                Df ,406

                                                                Sig. ,000

GÜVENİRLİLİK TESTİ

Cronbach’s Alpha güvenirlilik katsayısı, mad-
delerin ağırlıklı olarak puanlandığı ya da de-

recelendirme yöntemiyle puanlandığı durum-
larda olur (Can, 2017: 388). Can’ın (2017: 
391) çalışmasından istifade edilerek ölçeğin 
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Cronbach Alpha güvenirlilik katsayısı şu 
şekilde belirlenmiştir: “0.00≤α <0.40 Gü-
venilir değil, 0.40≤ α<0.60 Düşük derecede 
güvenilir,  0,60≤α<0.90 Oldukça güvenilir,  

0.90≤α<1.00 Yüksek derecede güvenilir. So-
nuç olarak; boyutların güvenirlilik katsayıları 
yüksek derecede güvenilir tespit edilmiştir 
(Tablo 9).

Tablo 9. Güvenirlilik Analizi Sonuçları

Değişkenler Soru sayısı Cronbach Alpha Katsayısı(α)

Site tasarım kalitesi 20 ,913

Sistem kalitesi 8 ,886

Müşteri ilişkileri kalitesi 7 ,816

Algılanan e-hizmet kalitesi 2 ,743

Toplam 37 ,943

NORMALLİK TESTİ

Araştırması yapılan istatistiksel testlerin pa-
rametrik olması şartıyla sonuçların güvenilir 
ve tamim edilebilir olmasını sağlayan testtir 
(Can, 2017: 81). Tablo 10’da normal dağılım 
testi için gerekli değerler incelenmiştir.  Bir 
ölçeğin normal dağılıma uygun olması için 
mean, median ve mode ’un sahip olduğu de-
ğerler aynı ya da birbirine yakın olmalıdır 
(Can, 2017: 82). Kolmogorov-Smirnov, göz-

lem sayısının 30 ve üzeri olduğu durumlarda 
geçerlidir (Can, 2017: 89). Veri sayısı 30’un 
üzerinde olduğu için Kolmogorov-Smirnov 
test sonucuna bakılmaktadır. Tablo 11’de te-
mel istatistik tablosu verilmiştir. Çarpıklık ve 
Basıklık katsayılarının -1.96 ile +1.96 arasın-
da kalması durumunda verilerin normal dağı-
lıma uygun olduğu söylenebilir (Can, 2017: 
85). Elde edilen bilgiler doğrultusunda veri-
ler normal dağılıma uygundur.

Tablo 10. Normallik Testi ve Diğer Değerler

Değişkenler N Kolmogorov-
Smirnov Sig

Shapiro-
Wilk Sig

Mean Median Mode

Site tasarım kalitesi 294 ,200 ,000 ,0164 ,0239 -,14

Sistem tasarımı 294 ,000 ,000 ,0310 -,0355 -,04

Müşteri ilişkileri kalitesi 294 ,013 ,000 ,0182 ,0085 ,01

Algılanan e-hizmet kalitesi 294 ,000 ,000 ,0301 -,1630 -,16
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Tablo 11.Temel İstatistikler

Değişkenler N Skewness Kurtosis Ortalama Standart 
sapma

Site tasarım kalitesi 294 -,494 1,008 ,0164 ,61945

Sistem kalitesi 294 -,237 -,327 ,0310 ,71316

Müşteri ilişkileri kalitesi 294 -,339 ,104 ,0182 ,70609

Algılanan e-hizmet kalitesi 294 -,618 ,345 ,0301 ,86521

İLİŞKİSİZ (BAĞIMSIZ) ÖRNEKLEM T 
TESTİ 

Farklı gruplardan elde edilen iki ayrı örnek-
lemin bir değişkene ait ortalamasının karşı-
laştırılması ile ortalamalar arasındaki farkın 
anlamlı olup olmadığını belirleyen paramet-
rik testlere ilişkisiz (bağımsız) örneklem tes-
ti veya Independent Samples T Testi denir 
(Gürbüz ve Şahin, 2016: 234). Hipotezlerde 
sistemin alt boyutları ile demografik bilgiler 
(cinsiyet ve medeni durum) arasındaki farklı-
lık test edilmiştir. Tablo 12’ye göre sonuçlar 
şu şekildedir:

 %95 güven testi düzeyinde t testi sonucu-
na göre; site tasarım kalitesinin anlamlı-
lık değeri p=0,038<0,05 olduğundan H0 
hipotezi reddedilmiştir. HA: Araştırmaya 
katılanlar için “site tasarım kalitesi” ile 
cinsiyet arasında anlamlı farklılık vardır. 
Ortalama dikkate alındığında bu farklılık 
erkek katılımcılardan (0,0930) kaynakla-
nır.

 %95 güven testi düzeyinde t testi sonu-
cuna göre; sistem kalitesinin anlamlılık 
değeri p=0,176>0,05 olduğundan H0 hi-
potezi kabul edilmiştir. H0: Araştırmaya 
katılanlar için sistem kalitesi ile cinsiyet 
arasında anlamlı farklılık yoktur.

 %95 güven testi düzeyinde t testi sonucu-
na göre; müşteri ilişkileri kalitesinin an-
lamlılık değeri p=0,274>0,05 olduğundan 
H0 hipotezi kabul edilmiştir. H0: Araştır-
maya katılanlar için müşteri ilişkileri ka-
litesi ile cinsiyet arasında anlamlı farklılık 
yoktur.

 %95 güven testi düzeyinde t testi sonu-
cuna göre; algılanan e-hizmet kalitesi-
nin anlamlılık değeri p=0,328>0,05 ol-
duğundan H0 hipotezi kabul edilmiştir.  
H0:Araştırmaya katılanlar için algılanan 
e-hizmet kalitesi ile cinsiyete arasında an-
lamlı farklılık yoktur.



14

UHPAD
www.uhpadergisi.com

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 12 Yıl:2017
International Refereed Journal of Marketiıng And Market Researches

September / October / November / December - Autumn Winter Season Issue: 12 Year: 2017
JEL CODE: D52-D57-D58-D60-D61-L86  ID:99 K:77

ISSN Print: 2148-4767 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)

Tablo 12. Sistemin Alt Boyutlarının Cinsiyete Göre Farklılık Gösterip Göstermediğini 
Test Eden T Testi

Cinsiyet Kişi 
sayısı

Ortalama Standart 
Sapma

Standart 
hata

%95 Güven Aralığı

T Anlamlılık P ve 
sonuç

Site tasarım 
kalitesi 

Kadın 150 -,0571 ,58867 ,04806
-2,089 ,038

H0:REDErkek 144 ,0930 ,64311 ,05359

Sistem kalitesi
Kadın 150 -,0242 ,71154 ,05810

-1,355 ,176
H0:KABULErkek 144 ,0884 ,71278 ,05940

Müşteri 
ilişkileri 
kalitesi 

Kadın 150 -,0260 ,68883 ,05624
-1,095

,274
H0:KABULErkek 144 ,0642 ,72316 ,06026

Algılanan 
e-hizmet 
kalitesi

Kadın 150 -,0184 ,83568 ,06823
-0.980 ,328

H0:KABULErkek 144 ,0806 ,89506 ,07459

Tablo 13’te  %95 güven düzeyinde t testinin 
sonuçları şunlardır:

 Site tasarım kalitesinin anlamlılık değeri 
p=0,423>0,05 olduğundan H0 hipotezi ka-
bul edilir. H0: Araştırmaya katılanlar için 
site tasarım kalitesi ile medeni duruma 
arasında anlamlı farklılık yoktur.

 Sistem kalitesinin anlamlılık değeri 
p=0,000<0,05 olduğundan H0 hipote-
zi reddedilir. HA: Araştırmaya katılanlar 
için sistem kalitesi ile medeni duruma 
arasında anlamlı farklılık vardır. Ortala-
ma dikkate alındığında bu farklılık bekâr 
(0,0833) katılımcıdan kaynaklanmaktadır.

 Müşteri ilişkileri kalitesinin anlamlılık de-
ğeri p=0,937>0,05 olduğundan H0 hipote-
zi kabul edilir. H0: Araştırmaya katılanlar 
için müşteri ilişkileri kalitesi ile medeni 
duruma arasında anlamlı farklılık yok-
tur.

 Algılanan e-hizmet kalitesinin anlamlılık 
değeri p=0,755>0,05 olduğundan H0 hi-
potezi kabul edilir. H0:Araştırmaya katı-
lanlar için algılanan e-hizmet kalitesi ile 
medeni duruma arasında anlamlı farklı-
lık yoktur.
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Tablo 13. İnternetten Yapılan Alışveriş İçin Sistemin Alt Boyutlarının Medeni Duruma 
Göre Farklılık Gösterip Göstermediğini Test Eden T Testi

Medeni 
durum

Kişi 
sayısı Ortalama Standart 

Sapma
Standart 

hata

%95 Güven Aralığı

T Anlamlılık P 
ve sonuç

Site 
tasarım 
kalitesi 

Bekâr 268 ,0255 ,61748 ,03772
.802

0,423

H0:KABULEvli 26 -,0766 , 64436 ,12637

Sistem 
kalites

Bekâr 268 ,0833 ,69686 ,04257
4,149

0,000

H0:REDEvli 26 -,5084 ,66529 ,13047

Müşteri 
ilişkileri 
kalitesi 

Bekâr 268 ,0192 ,70175 ,04287
.080

0,937

H0:KABULEvli 26 ,0077 ,76389 ,14981

Algılanan 
e-hizmet 
kalitesi

Bekâr 268 ,0251 ,87524 ,05346

-.312
0,755

H0:KABULEvli 26 ,0807 ,76766 ,15055

TARTIŞMA

Tüketicilerin internet üzerinden alışveriş yap-
maya başlamasıyla tüketim alışkanlıklarında 
farklılıklar gözlenmiştir. Bu araştırma kapsa-
mında elde edilen sonuçlar Öztrak’ın (2012: 
89-92) ve Doğaner’in (2007: 81) araştırma-
larından yararlanılarak yorumlanmıştır. Buna 
göre bu üç araştırmanın sonuçları: Doğaner’in 
(2007: 81) çalışmasında tüketicilerin internet 
üzerinden alışveriş yapılmasındaki beklenti-
si zaman tasarrufu sağlama iken, “İnternette 
Pazarlama Çabaları: Online Alışveriş Sitele-
ri Üzerine Bir Araştırma” üzerine yapılan bu 
araştırmada güvenirliliğin kanıtlanmış olma-
sı yer almaktadır. Doğaner’in (2007: 82) ça-

lışmasında tüketicilerin internet sitelerinden 
beklentilerinde ilk sırayı ürün hakkında bilgi 
veriyor olması yer alırken, yapılan bu araştır-
mada ilk sırayı ürünün geri iade edilebiliyor 
olması maddesi yer almaktadır. Öztrak’ın 
(2012: 89-92) çalışmasında, sistem kalitesi 
boyutunun medeni duruma göre incelenme-
sinde ortalamanın dikkate alınması ile evli 
katılımcıdan kaynaklanan anlamlı farklılık 
olduğu ve algılanan e-hizmet kalitesi boyu-
tunda ortalamanın dikkate alınması ile bekâr 
katılımcıdan kaynaklanan bir farklılık olduğu 
tespit edilmiştir. Bu araştırmada ise sistemin 
alt boyutlarının cinsiyete göre incelenmesinde 
ortalamanın dikkate alınmasıyla kadın katı-
lımcıdan kaynaklanan anlamlı farklılık olduğu 
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ve sistem kalitesi boyutunun medeni duruma 
göre incelenmesinde ortalamaların dikkate 
alınmasıyla bekâr katılımcıdan kaynaklanan 
anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir.

SONUÇ

Bu araştırma ile Mehmet Akif Ersoy Üniversi-
tesindeki öğrencilerin online alışveriş hakkın-
da beklentileri ve online alışverişi kullanım 
amaçları tespit edilmeye çalışılmıştır. İnternet 
kullanımının artması ile internet alanında ya-
pılan yeniliklerin her geçen gün değişmesiyle 
tüketicilerin alışkanlıkları da farklılaşmıştır. 
Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar; araştır-
maya 294 katılımcı katılmıştır. Bu katılımcı-
ların büyük çoğunluğu kadın katılımcılardan 
oluşmaktadır. Katılımcıların çoğunun gelir 
durumu 500 TL’den az olarak tespit edilmiş-
tir. Katılımcıların büyük bir kısmını 18-25 yaş 
grubundakiler ve bekâr öğrenciler oluştur-
maktadır. En sık alışveriş yapılan ürün grubu: 
Giyim ve aksesuardır. Katılımcılar interneti, 
sosyal medyada vakit geçirmek için kullan-
maktadır. Katılımcılar güvenirliliğin kanıtlan-
mış olması ve ürünün geri iade edilmesi fak-
törlerini önemli bulmaktadırlar. En sık alışve-
riş yapılan online alış veriş siteleri Sanal Alış-
Veriş Merkezi Modeline sahip online alışveriş 
siteleri olarak belirlenmiştir. Bunun yanında 
katılımcıların çok azda olsa sosyal ağlardan 
etkilenerek online alış-veriş yaptıkları belir-
lenmiştir. Sosyal medya kanalları tüketicinin 
satın alma kararlarını etkiler fakat internetten 

alışveriş yapılan web siteleri değillerdir, katı-
lımcılardan bazılarının sosyal ağları web sitesi 
olarak değerlendirmeleri katılımcıların web 
site hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkla-
rını göstermektedir. Sonuç olarak; farklı yıllar-
daki çalışmaların sonuçlarından da görüldüğü 
üzere, bilişim teknolojileri geliştikçe tüketici-
lerin önem derecesi artacaktır. Bunun yanında 
tüketim alışkanlıklarındaki farklılaşmayla bir-
likte online alışveriş sitelerinin de farklılıkları 
net bir şekilde ortaya konulabilecektir. 

ÖNERİLER

 İlerleyen çalışmalarda, internet üzerinden 
alışveriş yapmayan tüketicilerin önyargı-
sını ölçmeye yönelik bir çalışma yapıla-
bilir.

 Müşteri ilişkileri kapsamında, tüketici-
lerin iade, değişim ve diğer durumlarda 
satış sonrası muhatap bulma endişelerini 
tespit etmeye yönelik araştırma yapılabi-
lir. Böylece internet üzerinden pazarlama-
da dezavantaj olarak görülen bu durum 
avantaja çevrilebilir.

 Tüketicilerin tüketim alışkanlıklarındaki 
farklılıkları tespit etmek amacıyla karşı-
laştırmalı çalışmalar yürütülebilir.

 Tüketicilerin online alışveriş sitelerinin 
farklılıklarına yönelik bilinç ve bilgi dü-
zeyleri araştırılabilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: The Internet, of which origins are based on the United States, a 
source of information and services. At first, it has been used in military and research areas, then 
spread to the whole world with commercial field use. Then, it has become a part of our life. By 
courtesy of internet, people can dovariety of things such as, communication, shopping, reseach 
through online libraries. In this sense, the internet is changing the habits of consumers. The 
use of the internet has increased due to the rapid development of technology.  As the use of the 
internet increases day by day, the habits of the consumers have been changed. The use of the 
Internet has facilitated many aspects of our life (Pektaş vd, 2013: 14-15). As of the convenience 
of internet shopping, consumers can make many transactions in short period of time without 
the seller pressure, and limitations of time and location. Besides, it is possible to compare the 
products, and hear about the comments and thoughts from the people they know or the other 
consumers. Some of the reasons of Online shopping preferred by consumers as follows; to 
avoid crowds of people, to refrain from spending time in long lines, to avoid carrying the items 
purchased, and not to spend weekends with shopping. Some advantages make consumer to 
shop online as follows; the convenience of shopping from home instead of getting one store to 
another one, shopping with one-click without the seller pressure, the easiness of following pro-
motions and discounts, and the ability of comparing more than one product at a time (Erbaşlar 
and Dokur, 2012: 66-67). Some disadvantages of online shopping as follows; purchasing wit-
hout any physical interaction, wait period for shipping and handling after the purchase, and time 
wasting could be caused by wrong product shipment, and return processes. Aim: In this study, 
a questionnaire was applied to Mehmet Akif Ersoy University students. The purposes of con-
ducting this research are; to determine how do university students use the internet as a means 
of electronic shopping, to determine their opinions about electronic shopping and to examine 
habits, expectations, thoughts about online shopping and to make a classification accordingly. 
The following questions were asked to those who participated in the survey; the most frequent 
product types, the frequency of shopping on the internet, the most frequently connected places 
on the internet, the factors that effected the shopping on the internet, the expectations from the 
web sites, the purpose of using the internet, the most frequently visited web sites and the sub-
dimensions of the web site. Method: The survey includes three chapters. The subdimensions 
of the website consist web-design quality, system quality, customer care quality, and perceived 
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e-service quality. As all research has limitations, and this research has limitations as well as 
follows. Due to differences of the perception level of participants, attitudes and comments may 
have differ. It was only applied to Mehmet Akif Ersoy university students, and had time limita-
tion. Also, it was applied only via face-to-face survey method. As the data source of the study; 
books, thesis and articles have been utilized. A descriptive research model and an easy research 
technique were used in the research. Questionnaire forms were used as data collection tool. This 
study is carried out by survey method and for the analysis of data SPSS statistics 22.0 program. 
Frequency analysis, normal distribution test, reliability test for scales, independent sample test 
and factor analysis were performed in the study. In this study, face-to-face survey method was 
applied to 294 people. Findings: This research has been conducted to determine university stu-
dents’ purposes of internet usage, online shopping frequency, and thoughts about the internet. 
The results obtained from this study as follows: A great deal of participants are women. Most 
of the participants are single, and in 18-25 age group. Montly income of most participants is 
less than 500TL. The most frequent shopping online shopping sites are designated as online 
shopping sites with a Virtual Shopping Center Model. Some of the participants has interpreted 
some social media names as websites. It was observed that these participants do not have eno-
ugh knowledge about websites. The most frequent product type purchased by participants are 
clothing and jewelry.  The nost of the time, the participants connect to the internet from their 
homes. Internet is preferred to spend time by the participants. The most important factor is that 
the security and be proven. The most important expectation is the return option if the product 
fail to meet customer satisfaction. Also, the results have been obtained via investigating subdi-
mensions depending upon gender and marital status as follows: Website design quality makes 
significative differences according to gender, and it is sourced by male participants. Website 
design quality includes reachability to the intended data, utilization of communication reso-
urces without extra effort, fast response and loading of the website, having sufficient contact 
information, readability of the font used on the website, and visual satisfactoriness. Moreover, 
system quality makes significative differences according to martial status, and it is sourced 
by female participants. System quality parameter includes trusted transactions, keeping the 
information secure, protecting identity and credit card information, and and easy access to the 
website. Results and Conclusion: It is depicted that consumers are not to remain as passive 
as in the past when the past studies are taken into consideration. Proved and enhanced security 
systems of websites, and return options has become enabler steps for online shopping. Some 
differences about the attitude toward shopping, the objective of internet usage, and the expec-
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tations from websites are observed during the study To cater to larger mass, legislative regula-
tions can be done to enhance the trust of the consumers who do not shop online. Thus, it would 
be  possible to inform the public with state support. To shop online with reliance and to spread 
of this become possible. Although the trust issue affects internet shopping negatively, internet 
marketing can be used more effectively than traditional marketing in the future. For future stu-
dies, to determine the attitudes of the consumer who avoid to shop Online, a research can be 
conducted to have consumers to contact with real sales representatives. Thus, the disadvantage 
about Online shopping may be turned to an advantage. Also, some studies can be performed to 
break down prejudices.
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Öz: Amaç: Pazarlama literatürü özellikle tüketim 
ürünlerinin tutundurma çabalarına odaklanmıştır. En-
düstriyel pazarlarda alıcı ve satıcı arasında ekonomik, 
sosyal ve teknik açıdan farklı ve karmaşık bir ilişki bu-
lunmaktadır. Alıcı sayısının daha az olduğu endüstriyel 
pazarların kendine özgü karşılıklı alışveriş ilkesi var-
dır. Rasyonel hareket eden ve bilgi düzeyi yüksek olan 
endüstriyel alıcılar için tutundurma metotları arasından 
kişisel satış ön plana çıkmaktadır. Gereç ve Yöntem-
ler: Pazarlama literatüründe, endüstriyel ürünlerin tu-
tundurması hakkında az sayıda çalışmaya rastlanmak-
tadır. Bu çalışma endüstriyel ürünlerin tutundurmasın-
da kullanılan metotları ele almaktadır. Bulgular: En-
düstriyel pazarlarda alıcıların davranışlarının karmaşık 
olması, endüstriyel talep yapısının farklılığı ve karar 
verici sayısının çok olması tutum oluşturmayı veya 
mevcut tutumları değiştirmeyi güçleştirmektedir ve 
etkin bir tutundurma karması yönetimini gerektirmek-
tedir. Sonuç : Bu çalışmada endüstriyel tutundurma ve 
alıcı ekseninde bir mikro ve makro yaklaşım ile endüst-
riyel ürünlerin tutundurması konusu irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Ürünlerin Tutundur-
ması,  Endüstriyel Pazar, Tutundurma Karması

Abstract: Objective: Marketing literature has special-
ly focused on the promotion efforts of consumer goods. 
In industrial markets, there is a different and complex 
relationship between buyers and sellers, in terms of 
economic, social and technical relationships. There is 
a reciprocity principle in industrial markets in which 
the number of buyers is less. For industrial buyers with 
a high level of knowledge and rational moving, per-
sonel selling rises to prominence from the promotion 
methods. Material And Methods: In marketing litera-
ture, there are few studies about promotion of indus-
trial products. This study discusses the methods used 
in the promotion of industrial products. Findings: In 
the industrial markets the complexity of the behaviors 
of industrial buyers, the structural difference of indus-
trial demand and the high number of decision makers, 
makes it difficult to form or change existing attitudes 
and it requires effective management of the promotion 
mix. Conclusion: In this study industrial promotion 
and promotion of industrial products subject receiving 
axis at a micro and macro approach are discussed.

Key Words: Promotion of Industrial Products, Indus-
trial Market, Promotion Mix
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GİRİŞ

1970’li yılların başından itibaren sistematik 
olarak çalışılmaya başlanan endüstriyel pazar-
lama, pazarlama biliminin bir alt disiplinidir. 
Endüstriyel pazarlama alt disiplini, pazarlama 
disiplini içerisinde önemli bir yer oluşturmak-
ta, akademisyenlerin ve yöneticilerin giderek 
artan oranda ilgisini çekmektedir. Ancak en-
düstriyel pazarlama alanında yapılan çalışma-
lar, geliştirilen model ve teoriler dikkate alın-
dığında, nihai tüketicilere pazarlama çalışma-
larına kıyasla gelişmeye ihtiyacı olan bir alan 
olduğu söylenebilir (Tektaş, 2011:122).

Genelde pazarlama disiplini ve özelde endüst-
riyel pazarlama; örgüt teorisi, sistem analizi, 
ekonomi, psikoloji, sosyoloji ve antropoloji 
gibi farklı alanlardan gelen bir takım farklı 
kuramsal bakış açısından yararlanmaktadır 
(Peters et al., 2013:275). Endüstriyel pazar-
lama; ekonomi ve psikoloji gibi çeşitli disip-
linlerin teori çeşitliliğini kullanarak inceleyen 
karmaşık, çok katmanlı ve dinamik bir sosyal 
olgudur (Möller, 2013: 324).

Pazarlama karması ürün, fiyat, tutundurma 
ve dağıtım olmak üzere dört bileşenden oluş-
maktadır. Pazarlama karması bileşenleri hak-
kındaki kararların hepsi birbirine bağlı karar-
lardır. Ürün kararları, bir üründe tasarlanan 
özel nitelikler, ambalajı, garantisi, ek hizmet-
leri, müşteri eğitimi, kurulumu ve diğerlerin-
den oluşmaktadır. Bu kararlar, endüstriyel pa-
zarlarda pazarlama karmasının asıl öğelerini 

oluşturmaktadır. Fiyatlandırma, satış fiyatla-
rının belirlenmesi, indirimler, eski malları üs-
tüne para vererek yenisiyle değiştirme, fiyat-
teklif verme stratejilerini ve belki finansmanı 
kapsamaktadır. Tutundurma ise, kişisel satış, 
satış yönetimi, bedava örnekler, ticari reklam, 
ticari sergiler, gösteriler, direkt posta kampan-
yaları ve tanıtımlardan oluşmaktadır. Bunlar 
pazarlama karmasının iletişim bileşenleridir. 
Dağıtım kararları ise; kullanılan aracı sayısı 
ve özellikleri ile sigorta miktarı ve cinsi ile 
teslimat süreleriyle ve stok politikalarıyla il-
gilidir. Endüstriyel pazarlama yöneticisi tara-
fından gerçekleştirilen özel faaliyetler şunlar-
dan oluşmaktadır (Morris, 1992: 8):

•	 Müşteri ihtiyaçlarını tanımlanması

•	 Alıcı davranışlarının incelenmesi

•	 Kullanıcıları yönetilebilir gruplara bö-
lümleme

•	 Ürün ve hizmet geliştirme

•	 Fiyat belirleme

•	 Doğru teslim, kurulum ve ürünlerin bakı-
mının sağlanması

•	 Doğru zamanda ve doğru yerde ve doğru 
miktarda kullanışlı ürün yapma

•	 Ürün hatlarına pazarlama kaynakları 
ayırmak

•	 Hedeflenen müşteriler ile satış öncesinde, 
esnasında, sonrasında iletişim kurmak
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•	 Süren pazarlama programlarını değerlen-
dirmek ve kontrol etmek

Bu çalışmada yoğun rekabetin yaşandığı en-
düstriyel pazarlar için, pazarlama karmasının 
iletişim bileşenlerini oluşturan tutundurma 
karması öğeleri endüstriyel pazarlardaki fark-
lılıklar çerçevesinde ele alınmıştır.

MATERYAL ve METOT

Endüstriyel Pazar Kavramı ve Tutundurması 
konusunda yapılan ulusal ve uluslararası ma-
kale ve kitaplardan yararlanılarak ikincil veri 
taramaları ile teorik bir çerçevede konu ay-
rıntılı olarak değerlendirilmiştir.

TEORİK ÇERÇEVE

Endüstriyel Pazar Kavramı 

Endüstriyel pazar, nihai tüketiciler dışında 
tüm alıcıları kapsadığından, endüstriyel pa-
zarlama işlemi bir ürün ya da hizmet kişisel 
tüketimden farklı bir amaç için satıldığında 
oluşur.  Endüstri, örgütsel pazarın en gözle 
görülür unsuru olduğu için, örgütsel pazar 
kavramı ile endüstriyel pazarlama kavramı 
sıklıkla birbirinin yerine kullanılan kavram-
lardır (Tenekecioğlu, 2004:81).

Endüstriyel pazarlar; alıcıların özellikleri açı-
sından tüketici pazarlarından farklılaşmakta-
dır. Endüstriyel alıcılar, tüketici pazarlarında 
satılmakta olan tekil ürünleri, çoklu ve farklı 
formlarda satın alan, dönüştüren ve daha son-
ra yine endüstriyel veya kurumsal alıcılara 

satan işletmelerden oluşmaktadır (Altuntaş 
ve diğ., 2012:22).

Endüstriyel pazar kavramı hakkında çeşitli 
tanımlar yapılmıştır. Endüstriyel pazar;  daha 
kısa ve direkt dağıtım kanalları ile ve tüketi-
ci pazarındakinden daha fazla kişisel satış ve 
pazarlık vurgulamasıyla,  kendine özgü özel-
likler taşımaktadır. Endüstriyel pazarlardaki 
karmaşık satın alma süreçleri farklı tutun-
durma stratejilerini gerektirmektedir. Endüst-
riyel işletmelerdeki tutundurma stratejileri 
genellikle, satıcılara veya dağıtıcılara yönelik 
olurken bazen de doğrudan tüketicilere yöne-
lik olabilmektedir (Meljoum et al., 2003:3).

Tüketim ürünleri pazarı ile endüstriyel pazar-
lar arasında bir takım farklılıklar bulunmakta-
dır. Endüstriyel pazar, ürünün nasıl tanıtılaca-
ğı, fiyatlandırılacağı ve satılacağını etkileyen 
pek çok açıdan tüketim ürünleri pazarından 
farklıdır. Bu farklılıklar üç temel başlıkta ele 
alınabilir (Balta, 2006: 33):

•	 Endüstriyel talebin yapısındaki farklılık-
lar

•	 Alıcı-satıcı ilişkilerinin yapısındaki fark-
lılıklar

•	 Pazarlanan ürün türündeki ve ürünün sa-
tın alma biçimindeki farklılıklar

Endüstriyel ürün ve hizmetler için toplam 
talep elastik değildir. Yani fiyat değişiklikle-
rinden çok fazla etkilenmez. Özellikle talep 
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kısa vadede elastik değildir çünkü üreticiler 
üretim metotlarında hızlı değişiklikler yapa-
mazlar (Kotler et al., 2006:211).

Endüstriyel pazarlarda az sayıda alıcı bulun-
duğu için alıcı ve satıcıların birbirlerini daha 
iyi tanıma olanağı vardır. Endüstriyel pazar-
da yer alan işletmeler, daha az sayıda işlet-
me ile iletişim kurdukları için, alıcıları daha 
yakından tanıma imkânına sahiptirler. Ayrıca 
endüstriyel pazarda, alıcıyla satıcı arasın-
da iş ilişkisinin ötesinde dostluklara uzanan 
ilişki türüne de sık rastlanmaktadır (Soykan, 
2009:2). Bu durum endüstriyel pazarlarda 
ilişkisel pazarlamanın önemini ortaya koy-
maktadır.

Endüstriyel pazarlar birbirlerinin müşterisi de 
olan işletmelerden, bilgi ve ürün dolaşımının 
yanı sıra, sosyal ve finansal mübadelelerin de 
yaşandığı ağlardan oluşmaktadır. Endüstriyel 
pazarlardaki karmaşık, etkileşimli ağların ve 
ağlardaki ilişkilerin, endüstriyel pazarlarda 
ilişkisel pazarlamaya ihtiyaç duyulmasına se-
bep olan en temel faktörler olduğu düşünül-
mektedir (Nakıpoğlu, 2008:28).

Endüstriyel pazarda pazarlamaya konu olan 
ürün kavramı da tüketim ürünlerinden farklı 
özellikler taşıyabilmektedir. Ürün, bir alıcı-
nın hem örgütsel hem de bireysel seviyede 
elde ettiği tüm memnuniyetler değeridir. So-
ğuk yuvarlak bir çeliği satın alan endüstriyel 
alıcı aynı zamanda, fiziksel özellikler (kalın-
lık, kimyasal bileşim gibi), özel bir ambalaj, 

teknik tavsiye ve teslimat güvenilirliği satın 
almaktadır. Satıcı riski azaltarak daha çok 
kişinin ihtiyaçlarını tatmin edebilir. Böylece 
ürünün fiziksel özellikleri, birçok yolla ürüne 
daha fazla değer eklenerek arttırılabilmekte-
dir. Satıcının pazardaki kimliği sadece ürün 
veya hizmetle oluşturulmamakta, aynı za-
manda alıcıya sağlanan değer tatminleri ile 
de oluşturulmaktadır (Hutt-Speh, 1992:273).

Tutundurma Kavramı ve Endüstriyel Tu-
tundurma

Bir ürün veya hizmetin, bir kurumun, bir ki-
şinin veya bir fikrin kamuya (hedef pazara), 
olumlu bir şekilde tanıtılıp benimsetilmesi 
tutundurma olarak tanımlanmaktadır. Hedef 
pazardaki müşterilerin tanıtılıp benimsetile-
cek ürün, hizmet, kurum, kişi, fikir hakkında 
bilgilendirilmeleri ve olumlu cevap vermeye 
ikna edilmeleri gerekir. Hedef kitleyi ikna 
edebilmek için de etkin bir iletişim sistemine 
ihtiyaç duyulur (Oluç, 2006:412). Tutundur-
ma çabaları, işletmelerin satışlarını artırmak 
için gerçekleştirdikleri önemli faaliyetlerden 
biridir. Tutundurma faaliyetleri önemli bir 
harcama kalemi oluşturmakla birlikte, sağ-
layabildikleri satış artışı nedeniyle işletmeler 
tarafından tercih edilmektedir. Tutundurma 
kararlarının üretim kararlarıyla entegre bir 
şekilde verilmesi kar optimizasyonunu sağla-
mak açısından da büyük önem taşımaktadır 
(Keskin ve diğ., 2015:16).
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Tutundurma karması; dağıtım biçimi, finansal 
olanaklar, ürün-hizmet özellikleri, hedef pa-
zarın özellikleri ve itme-çekme politikası gibi 
birçok faktörün etkisinde oluşur (Odabaşı ve 
diğ., 2001:88). İşletmeler tutundurma faali-
yetleri ile birtakım amaçlara ulaşmaya çalışır. 
İşletmelerin tutundurma çabalarıyla ulaşmak 
istedikleri amaçlar şöyle sıralanabilir (Ünlü ve 
diğ., 2012: 274):

•	 Potansiyel müşterilerin, yeni mal ve hiz-
met farkındalığını geliştirmek,

•	 Mevcut müşterilerin marka, mal veya hiz-
met hakkındaki farkındalıklarını güncel 
tutmak,

•	 Hedef pazarın farklı bölümlerinde amaç-
lanan durumu sağlamak,

•	 Satışların artmasını sağlamak,

•	 Rekabette dikkat çekmektir.

Endüstriyel tutundurma ise; direkt müşterile-
rin, kanala destek olan dolaylı kullanıcıların, 
endüstriyel aracıların ve genel halkın dahil ol-
duğu çeşitli kitlelere, yönlendirilmiş bir takım 
kişisel ve kişisel olmayan iletişimden oluş-
maktadır. Tutundurma bir takım fonksiyon-
lara hizmet eder, fakat asıl amacı işletmenin 
ürünleri, ürün hatları ve hizmetleri için talebi 
korumak ve canlandırmaktır. Endüstriyel tu-
tundurmanın temel bileşenleri; kişisel satış, 
reklam, satış tutundurma ve tanıtımdır (Mor-
ris, 1992:408).

Genellikle tutundurma çabalarının temeli 
olan, kişisel satış, mevcut ve potansiyel müş-
terilerle, kişi veya telefon aracılığıyla kurulan 
direkt ilişkilerden oluşmaktadır. Reklam ise, 
bir ücretle çeşitli farklı kitle iletişim araçlarını 
kullanan, kişisel olmayan iletişim yöntemidir. 
Reklam, kişisel satışa göre daha çok sayıda 
potansiyel alıcılara, kullanıcılara, etkileyicile-
re, karar vericilere, eşik tutuculara ulaşma ye-
teneğine sahiptir. Satış tutundurma, genellikle 
belirli satın almalara karşı yönetilen, kişisel 
ve kişisel olmayan geniş kapsamlı bir iletişim 
taktikleri kategorisidir. Ticari gösteriler, nu-
muneler, ödüller, indirimler, satışlarda fiyat 
indirimleri, listeler ve müşteri davetleri satış 
tutundurmanın bilindik örnekleridir. Satış tu-
tundurma çabaları genellikle özellik olarak 
kısa dönemlidir. Tanıtım, gerçekten bedel öde-
nerek, hedef kitlelere etki etmeye çalışmaktır. 
Tanıtım, basın yoluyla, televizyon-radyo yayı-
nı yoluyla, yayılacağı umuduyla, işletme veya 
ürünün sunumunu içerir. Tanıtım, hedef kit-
leler tarafından objektif bilgi olarak algılanır 
(Morris, 1992:408).

Endüstriyel ürün ve hizmetler için geliştiri-
len tutundurma karması tüketim ürünleri için 
geliştirilen tutundurma karmasından daha 
farklıdır. Endüstriyel ürünlerin teknik yapısı, 
endüstriyel pazardaki müşteri sayısının nihai 
tüketici sayısına göre daha az olması, müşte-
rilerin coğrafik dağılımı ile endüstriyel satın 
alma karar sürecine katılım yoğunluğu ve bu 
sürecin karmaşıklığı vb. faktörler endüstriyel 
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tutundurmanın tüketim ürünleri için geliştiri-
len tutundurma faaliyetlerinden farklı olması-
nı gerektirir (Balta, 2006:190).

Endüstriyel Tutundurma Karması 

Endüstriyel tutundurmanın en önemli öğeleri; 
kişisel satış, reklam, satış tutundurma, tanıtım 
ve halkla ilişkiler ve doğrudan pazarlamadır. 
Bunlar anlamlı bir şekilde bir araya gelerek 
endüstriyel tutundurma karmasını oluştur-
maktadırlar.

Kişisel Satış

Kişisel satış, satış yapmak amacı ile bir ya da 
birden fazla alıcıyla konuşmak, sözlü sunum 
yapmaktır. Endüstriyel pazarın kendine özgü 
niteliklerinden dolayı tutundurma karması 
içerisinde kişisel satış egemen durumdadır. 
Müşteri işletmenin niteliklerine göre ya da 
satın alma merkezinin kendine özgü özellikle-
rine göre hedef pazar bölümleri tanımlandık-
tan sonra, işletmenin satış gücü bu bölümlerin 
gereksinimlerini karşılamak üzere kurulur ve 
satış stratejileri geliştirilir (Balta, 2006:198). 
Endüstriyel satış personeline öğretilen temel 
görevler: satışları arttırmak, maliyetleri düşür-
mek, hükümet düzenlemelerini takip etmek ve 
olumsuz kişisel ilişkilerden kaçınmaktır (To-
sun ve diğ., 2014:273). 

Güçlü bir kişisel satış gücü, satıcının ürün 
veya hizmetlerinin teknik özelliklerinin başa-
rılı bir şekilde anlatılmasında çok önemli bir 
unsurdur. Satış elemanı, satın alma merkezinin 

anahtar üyeleriyle görüşme sürecinde, anahtar 
bir rol oynar. Üstelik satış elemanları ve satın 
alan işletmenin temsilcileri arasında devam 
eden ilişki, uzun dönemli kaynak sadakatine 
yol açar (Morris, 1992:408-409).

Kişisel satışta yüz yüze görüşme esas olsa bile, 
cep telefonu ve internet gibi alternatif yöntem-
ler ile satış süreci daha verimli bir hale geti-
rilebilmektedir. Endüstriyel pazarlarda sınırlı 
sayıda alıcı olduğundan, kişisel satış temel bir 
iletişim bileşenidir. Kişisel satış, müşterilerin 
özel ihtiyaçlarını tespit etme ve müşterilere 
çözüm üretme konusunda önemli roller oyna-
maktadır. Kişisel satış ile müşterilerle etkile-
şim sağlanır ve pazardan sağlanan birincil bil-
gi uzun vadede endüstriyel ilişkilerin verimli 
bir şekilde inşa edilmesini sağlar. Kişisel satış, 
en pahalı olan tutundurma yöntemidir (Emir-
za, 2010:116).

Endüstriyel pazarda satın alma, iki işletmenin 
satın alma ve satış departmanları arasında sa-
dece ticari bir süreç olmaktan ziyade, çoğu za-
man iki işletme arasında birçok departmandan 
çalışanların katıldığı insani ve sosyal boyutlar 
içeren; daha yakın, yoğun ve uzun süreli bir 
ilişki ortamıdır (Gök, 2006:80). 

Kişisel satış yapanlar; teknoloji kullanımı sa-
yesinde sunum yeteneklerini, bilgilerini ve 
verimliliklerini arttırabilir, kısa sürede daha 
çok iş yapabilir, müşteri ile  iletişimlerini güç-
lendirebilir ve daha kalıcı ilişkiler kurabilir, 
müşteri yönelimli satış faaliyetlerini güçlen-
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direbilirler (Çabuk ve diğ., 2014:398). Satış 
ziyaretleri sayesinde daha verimli bir ileti-
şim kurulur ve bu etkileşimli süreçte müşteri 
problemleri tespit edilerek müşteri ihtiyaçla-
rının karşılanması konusunda daha etkin olu-
nabilir (Yılmaz ve diğ., 2012:29).

Endüstriyel pazarlamada, itici güç satış gü-
cüdür. Özellikle Boeing B-47 uçakları veya 
elektrik santralleri gibi karmaşık ve ısmarla-
ma ekipmanların satışı, ya da büyük ulusal ve 
global müşterilere satış yapmak söz konusu 
olduğunda, satış gücünün önemi abartılmış 
olmaz. Günümüz şirketleri en büyük müş-
terilerini yönetmeleri için ulusal ve global 
müşteri temsilcilerine gittikçe daha fazla yer 
vermektedir. Dünyada daha fazla iş, daha az 
sayıda fakat daha büyük şirketler yoğunlaş-
tıkça, müşteri yönetim sistemleri gelişmeye 
devam edecektir (Kotler, 2005:62).

Reklam 

Reklam, satış tutundurma ve tanıtım, ge-
nellikle endüstriyel tutundurma karmasında 
destekleyici rol oynamaktadır. Aslında bu 
tutundurma alanlarının hiç biri, bir satışı ba-
şarmak için, gerçekten yeterli değildir. Ancak 
müşterilerin ilgisini çekerek, müşteri tutum-
larını etkileyerek ve satış sonrası müşteri 
desteğiyle, genel satış gücünü desteklerler 
(Morris, 1992:409). 

Pazarlama iletişimi bütçesinin büyük bir bö-
lümü (satış gücünün maliyeti sayılmazsa), 

reklama tahsis edilmiştir. İşletme tarafından 
yapılan reklam birçok amaca hizmet etmek-
le birlikte temel amacı, büyük gruplara ulaş-
maktır. Bu gruplar, şirketteki potansiyel yatı-
rımcılar, devlet düzenlemelerinden etkilenen-
ler ve hatta alıcılardır. Endüstriyel pazarda 
alıcı sayısının, tüketim pazarına göre daha 
az olması ve alıcı ve satıcı arasındaki kişisel 
ilişkilerin önemli olması ve diğer faktörler 
reklamın nispeten önemsiz olduğunu düşün-
dürtebilir (Dywer et al., 2001:334).

Endüstriyel pazarlarda reklam mecrası ola-
rak, televizyon ve radyo gibi kitle iletişim 
araçları çok az kullanılmaktadır. Kitlesel ile-
tişim araçları hem çok pahalıdır hem de farklı 
tip endüstriyel müşteriler için pazarlamacıla-
ra yardımcı olamaz. Ayrıca, kitlesel iletişim 
araçlarının endüstriyel ürünlerin reklamı için 
tercih edilmesi çok fazla boşa harcama yap-
maya sebep olur çünkü ulaşılan bireylerin 
çoğu işletmenin hedef pazarının bir parça-
sı değildir. Bu israf, her ilişkinin maliyetini 
arttırır. Sonuç olarak, endüstriyel reklamda 
kullanılan birincil araç, ticari dergiler, direkt 
postalar, endüstriyel rehberler ve teknik bro-
şürler ile basılı medyadır. Reklam mesajı, 
gerçek bilgiyi ve ürün ve hizmetin fonksi-
yonel faydalarını vurgulamaya yönelecektir 
(Morris, 1992:409).

İletişim stratejisinde reklam ve satış tutun-
durma (özellikle de kişisel satış ile) iç içe 
geçmiştir ve nadiren tek başlarına yer alırlar. 
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Pazarlamacılar için zorluk, reklam ve satış 
tutundurma stratejisi oluşturmak ve bunu ki-
şisel satış çabalarıyla da birleştirmek zordur. 
Ayrıca, reklam ve satış tutundurma araçları 
bütünleşmelidir. Bu yüzden, istenen sonuçlara 
ulaşmak için, medya ve satış tutundurma me-
totlarının ayrıntılı programı düzenlenmelidir 
(Hutt-Speh, 1992:452).

Reklam yapmak için geçerli bir takım sebep-
ler vardır. Reklamın hizmet edebildiği başlıca 
fonksiyonları Tablo 1’de gösterilmiştir. Arhur 
D.Little şirketinin, endüstriyel reklamla ilgili 
geniş çaplı bir araştırmasında,  Tablo 1’deki 
yargılar elde edilmiştir (Morris, 1992:418):

Tablo 1. Endüstriyel Reklamın Etkililiği Üzerine 1100 Araştırma Çalışmasından  
Bazı Bulgular

1.   Şirketlerde satın alma etkileri miktarı artar.

2.   Satış elemanı için, birincide bulma ve ikincide tüm satın alma etkilerini kapsamak zordur.

3.   Direkt satış gücü ve endüstriyel reklam arasında kaynakların tam paylaşımıyla, her satış maliyeti 
azaltılabilir. 

4.   Durgunluk yıllarında reklamlarını sürdüren şirketler, bu yıllarda ve sonrasında daha iyi karlara 
sahip olur.

5.   Endüstriyel reklamın etkileri, aradaki değişkenlerle izlenebilir ve satışlar üzerindeki niceliksel 
etkisi ölçülebilir.

6.   Yöneticilerin uygulayabileceği, satışların artışını, artışın olmadığını, reklam bütçesini ve reklam 
yatırımlarından beklenen dönüşü, tanımlayan tam bir formül yoktur.

Kaynak: Michael H. Morris, Industrial and 
Organizational Marketing, Second Edition, 
MacMillian Publishing Company, New York, 
1992, s.418.

Endüstriyel reklam, hedef kitlelerde arzulanan 
kurum imajının oluşturulmasına da yardımcı 
olur. Endüstriyel ürünler için şirketin imajı 
ve kredibilitesi oldukça önemlidir. İmaj rek-
lamları şirketin ününü sürdürmek açısından 
önemlidir (Morris, 1992:422).

Reklam, endüstriyel pazarlamacının tüm ileti-
şim çabalarında önemli bir rol oynar. Fakat en-
düstriyel reklamların çoğu karışık bir biçimde 
oluşturulmaktadır ve maalesef sönük kalmak-
tadır. Çünkü niçin ve nasıl bir reklam kullanıl-
ması gerektiği gerçekten anlaşılamamaktadır. 
Sürekli etkin olmak için reklam programları, 
iyi planlanmalı, dikkatlice uygulanmalı ve 
düzenli takip edilmelidir (Morris, 1992:422). 
Dywer ve Tanner’e (2001:334-335) göre rek-
lam:
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•	 Farkındalık Yaratır: Bir ürün alıcının zih-
ninde yer etmeden önce, alıcı o ürünün 
farkında olmalıdır. Alıcının farkında oldu-
ğu ürünler, uyandırma takımının bir parça-
sıdır. Ürünü fark eden alıcı, ürün hakkında 
bir tutum geliştirir ve sonra hareket eder. 
Reklam, çoğu olası müşteriye ulaştığı için 
farkındalık yaratabilir.

•	 Tutumları Güçlendirir: Farkındalık, sağ-
landığı zaman reklam,  tutum yaratmaya 
etki edebilir. Bir şirketin konumu, bir is-
tisnayla birlikte, alıcının ürüne karşı tu-
tumuna benzerdir. Konum ürün hakkında 
inanılan inançların toplamıdır fakat; tutum 
aynı zamanda ne kadar güçlü inançların 
olduğunu kapsamaktadır. Zayıf bir tutum, 
reklam ve diğer kaynaklardan bilgilerle 
kolaylıkla etkilenir. Reklam ürünle ilgi-
li tutumları güçlendirebilir veya rakibin 
ürünleriyle ilgili tutumları zayıflatabilir.

•	 Harekete Geçirir: Satın alma bir dizi ka-
rarlar sonucudur. Bir endüstriyel alıcının 
sadece bir reklamı görerek satın alması 
nadir olsa bile, bir takım hareketler bir 
reklamı görmenin sonucu olabilir. Kart-
larla daha çok tanıtım için broşürler gön-
derilebilir, ticari gösteriler ziyaret edilebi-
lir veya 800’lü numaralar aranabilir.

Radyo ve televizyon yayınlarında hedef kitle 
görsel ve işitseldir. Buna rağmen, çoğu zaman 
dinleyici veya izleyicilerin çoğu kısmı, arzu-
lanan pazarın bir kısmını oluşturmamaktadır. 

Bu yüzden bir israf söz konusudur ve reklam 
satın alma niyeti olmayan kitlelere ulaşmak-
tadır. TV izleyen kitleler ve radyo dinleyen 
kitleler, potansiyel alıcıların sadece küçük bir 
bölümünü temsil etmektedir. Ancak bazen, 
endüstriyel ürünler, televizyon ve radyoda 
reklamlarının verilmesine yetecek bir cazibe-
ye de sahip olabilirler. Örneğin ofis malzeme-
leri gibi endüstriyel ürünler belirli bir sektör 
veya iş ile sınırlandırılmamıştır (Dwyer et al., 
2001:340-341).

Endüstriyel ürünlerin reklamları, spesifik tica-
ret yayınlarına doğru kaymaktadır. Yönetimin 
üst seviyeleri genel ticaret yayınlarını okur-
ken, sektörlerindeki özel uzmanlaşmış dergi-
leri okumuyor da olabilir. Çeşitli örgütlerde-
ki çok sayıda insana bu reklamlar ulaşırken, 
bunların sadece bir kısmının potansiyel alıcı 
olması, önemli bir harcama yapılmasına sebep 
olmaktadır. Ayrıca pazarlamacılar çok sayıda 
birey ve çeşitli pazarlarla iletişim kurabilmek 
için bir mesaj geliştirmekte de zorluk yaşa-
maktadır. Ticari dergilerin okuyucularının bu 
konulara özel ilgileri olduğu için, bu ticari 
dergiler kendi ilgi alanlarında bilgisi olan oku-
yucular tarafından okununca, reklamlar daha 
etkili olmaktadır. Ayrıntılı bilgi, bu bireylerin 
ürün ve onun kullanımı hakkında daha çok 
şey öğrenmelerine yardımcı olmakta ve işle-
rindeki bir ürünü tanımalarını sağlamaktadır. 
Endüstriyel rehberler veya alıcı rehberleri, 
ürün tiplerinin geniş bir sıralamasıyla mevcut 
tedarikçilerin karşılaştırmalı listeleridir. Satı-
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cılar, tıpkı işletmeden işletmeye sarı sayfalar 
gibi şirket listelerine ek olarak bu yayınlarda 
reklam verebilirler (Morris, 1992:435-436).

Potansiyel alıcılar, mesajların kredibilite-
si, konusunda şüpheli olabilirler. Ancak web 
reklamları çok sayıda avantajlar sunmaktadır. 
Bunlardan birincisi web reklamlarının etkile-
şimli olabilmesidir. Kişinin, bir şirketin ana 
sayfasına girmesi, bir dergi okurken makale-
nin kenarında kalmış bir reklamdan daha aktif 
katılımlı olmaktadır. Ayrıca web reklamcılığı, 
cevap verebilir bir şekildedir. Çünkü okuyu-
cular, geniş bir dizi bilgi içerisinden seçim ya-
pabilirler. Endüstriyel alıcılar, hedefledikleri 
ihtiyaçları için, daha çok bilgi elde edebilirler. 
Web reklamcılığı, elektronik postalar saye-
sinde, daha etkileşimli bir geri besleme fırsatı 
sağlar ve bu iki yönlü bir iletişim sağlar. Eğer 
bir okuyucu, yorum yapmak isterse bunu, rek-
lam veren şirkete mesajlar yollayarak yapabi-
lir. Bu iki yönlü iletişimin avantajından dola-
yı, çoğu şirket müşteri hizmetlerini destekle-
mek için ana sayfalara dönmüşlerdir. Şirket-
lerin çoğu, “Bana 10 düzine yollayın!”gibi 
mesajları isterler fakat geri beslemeler, ürün 
hakkında sorular, satış elemanı ziyaretleri ve 
diğer konular hakkında olabilir (Dwyer et al., 
2001:341-342). Toplumun sosyal ve ekono-
mik anlamda değişimi endüstriyel ürünlerin 
reklam mecralarına da yansımıştır. Reklamla-
rın endüstriyel alıcılara en hızlı ve en ucuz bir 
biçimde ulaşmasında internet reklamları etkili 

bir yöntemdir. Web sitelerinin de internet rek-
lamcılığındaki yeri göz ardı edilemez. 

Reklamların amaçları iyi belirlenemediği tak-
dirde, müşteri kayıpları da yaşanabilmektedir. 
Elektronik posta yöntemi ile reklam, alıcıların 
sıklıkla rahatsız olmasına yol açan bir yöntem 
olarak izinli pazarlama kavramının önemini 
ortaya koymaktadır.

Satış Tutundurmanın Rolü

Satış tutundurma; reklam, halkla ilişkiler, 
kişisel satış ve doğrudan pazarlama çabala-
rı dışında kalan, genellikle sürekli olmayan, 
aracıların etkinliğini arttırmaya yönelik, kısa 
dönemde satın almayı teşvik eden, tutundur-
ma çabalarından oluşmaktadır (Kara ve diğ., 
2013:153). Bendixen vd., (2003) araştırmala-
rında satış tutundurma faaliyetlerinin endüst-
riyel pazarlarda marka farkındalığına etkisini 
incelemiş ve satış elemanlarının, ürünler hak-
kında tanıtım ve bilgilendirme toplantıları ile 
gösterimlerin, satış tutundurma çabaları içinde 
en önemli değişkenler olduğunu saptamıştır 
(Kavak ve diğ., 2007:122).

Satış tutundurma da, toplam iletişim karması 
içerisinde, önemli bir fonksiyonu yerine getir-
mektedir. Endüstriyel pazarlamacılar için bir-
çok satış tutundurma araçları uygun olabilir. 
Endüstriyel satış tutundurma; ticari gösteriler, 
kataloglar, teknik raporlar olmak üzere üç baş-
lık altında ele alınabilir (Morris, 1992:440):
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Ticari Gösteriler

Ticari gösteriler; bu ürünleri göstermek, des-
teklemek ve en sonunda satmak amacı için, 
bir tedarikçinin ürünlerinin biçimsel bir teşhi-
ridir. Gösteri, bir yerde bulunan, geniş bir mik-
tardaki mevcut veya olası müşterilerle kişisel 
iletişim kurarak, mesajların ulaştırılması için 
mükemmel bir yöntemdir. Cavanaugh (1976), 
ticari gösterilerin amaçlarını altı unsurda be-
lirtmiştir (Morris, 1992:440-441):

1 Şirketin teşhir için tüm sebepleri (örneğin, 
iletişim kurmak, satış yapmak, imaj hazır-
lamak)

2 Ulaşılmak istenen hedef kitle

3 Ulusal, bölgesel ve yerelliğe ilişkin avan-
tajlar

4 Etkinliğe (örneğin ulaşılan her bireyin ma-
liyeti) karşı, etkileyicilik (diğer kanallara 
karşı gösterilerde kurulan iletişim ve ya-
pılan satışlar) arasındaki denge 

5 Rakiplerin ticari gösteri stratejileri

6 Bütçe veya her satışın oluşturduğu maliyet 
oranının planlanması

Gösteri seçildikten sonra teşhirler ve broşür-
ler, geliştirilmelidir. Teshir,  gösterideki ürüne 
gerçekten ilgi çekebilmek için; eşsiz ve ilginç 
olmalıdır. Bu tür bir gösteriyi ziyaret edenle-
rin ortalama, % 67’si şirketin ürününe gerçek-
ten ilgi duymakta, % 31’i bu tip ürünü almayı 

planlamakta ve % 74’ü bu ürün için satın alma 
kararında bir etkiye sahip olmaktadırlar (Mor-
ris, 1992:441-442).

Ticaret fuarları ve sergileri arasında birtakım 
farklılıklar bulunmaktadır. Ticaret fuarlarında 
hedef; mamullerin tanıtılmak istendiği halk 
iken, ticaret sergilerinde hedef belirli sanayi 
gruplarına mensup iş adamlarıdır. Ticaret fu-
arlarında teşhir edilen mamulleri yerinde sat-
ma olanağı mevcut iken, ticaret sergilerinde 
mamuller sadece teşhir edilebilir ve ancak po-
tansiyel müşteriler ile, gelecekteki olası sipa-
rişler hakkında temasta bulunulur (Tunçkan, 
2008:119). 

Fuarlar; bilim adamları, medya uzmanları ve 
diğer katılımcılar için çeşitli kaynaklardan 
bilgi havuzlarının oluşmasını sağlar. Fuarlar 
işletmeler için sadece pazarlama çabalarını 
gerçekleştirmek için bir araç olarak kullanıl-
mamakta, küresel değer zincirlerinin yapısı 
ve eğilimleri hakkında yeni bilgilerin üretil-
mesini ve yayılmasını da sağlamaktadır (İlter-
Çetinkaya, 2014:227). Fuarlar; satış gücünün 
yeniden yapılanması, güçlendirilmesi, depola-
ma ve taşımada işbirliğine gidilecek iş ortak-
larının araştırılması gibi çalışmalara olanak 
sağlamaktadır (Aycı, 2011:164). Uluslararası 
fuarlar, çok etkili satış yaratma ve müşteri iliş-
kileri kurma merkezleridir. Doğru fuarı seç-
mek ve uygun koşullarda doğru fuarlara katıl-
mak yatırımların geri dönüşümünü sağlamak 
için gereklidir ve tutundurma yönteminin et-
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kinliğini arttırır. Ayrıca işletmeler katıldıkları 
fuarlarda doğru ve etkili bir stand yönetimi 
gerçekleştirmelidir (Madran, 2008:483-484).

Basılı Kataloglar

Basılı kataloglar; tedarikçinin ürün hattı, kul-
lanımı, fiyat listesi, garanti ve hizmet gerek-
sinimleri gibi diğer önemli ürün bilgilerini 
içermektedir. Endüstriyel alıcılar, katalogları, 
potansiyel tedarikçi seçiminde, ürün seçimin-
de ve tedarikçinin ürününü rakibine karşı kı-
yaslamada referans rehberi olarak kullanabi-
lirler. Aynı zamanda, kataloglar; kullanıcı şir-
ketlere, tedarikçinin yeni ürünün tanıtılması, 
geliştirilmesi ve değiştirilmesi hakkında bilgi 
verirler. Bir alternatif olarak, özel ürün veya 
ürün grupları için ve bunları bu özel alana 
ilgi duyan bireylere dağıtmak için bir mik-
tar küçük kataloglar da basılabilir (Morris, 
1992:443).

Kapsamlı, güncel ve hedefe yönelik bir ad-
res bankası oluşturarak, satılan tüm ürünle-
rin tanıtıldığı, özenle tasarlanmış kataloglar, 
pratik ve hızlı işleyen sipariş sistemiyle ad-
reslere gönderilir. Gelen siparişler hızla sevk 
edilip güvenilir bir ödeme sistemi oluşturmak 
amaçlanır (Kaya, 2010:64).

Kataloglar; onları etkin bir şekilde kullana-
bilecek, satın almada önemli etkisi olan ki-
şilere gönderilirlerse, paha biçilemez bir tu-
tundurma biçimi olabilirler. Kataloglar, satış 
oluşturabilirler, zayıf dağıtım ise satış fırsat-

larının kaçırılmasına sebep olabilir (Morris, 
1992:443). Elektronik kataloglar da günü-
müzde ürün ve hizmetlerin sergilemesinde, 
güncellenmesinde ve arandığında çok kolay 
bulunmasında önemli yararlar sağlamaktadır 
(Kırcova, 2012:49).

Teknik Raporlar

Teknik raporlar; bir ürünün tedarikçisi tara-
fından verilir ve özel ve ayrıntılı bir ürün bil-
gisi içerirler. Bu raporlar, ürünü, ürünün kul-
lanımını ve teknik özelliklerini tanımlarlar. 
Ürünün örgütlerinde nasıl kullanılabileceğini 
gösteren bilgiyi sağlarlar. Raporlar, ürünün 
düzenlenmesi ve fonksiyonlarının detaylı bir 
analizini sağlayan, diyagramlar ve resimle-
meler içermektedir. Teknik raporlar genel-
likle, ürün testinden - ürün performansı, ürün 
kalitesi veya güvenilirliği gibi sonuçlar içerir 
(Morris, 1992:443).

Teknik raporlar; direkt postayla, satış elema-
nının ziyareti esnasında ve ticari gösterilerde 
dağıtılabilir. Örgütler, genellikle satın alma 
kararını verirken, bir ürünü rakibindekiyle 
kıyaslarken ve ürünü tamir ederken teknik 
raporlara başvurmaktadır. Teknik raporlar, 
tedarikçinin kataloguna eklemeler yapmaya 
faydalıdır. Kataloglar aynı zamanda alıcıları, 
ürünün kurulumu, kullanımı ve bakımında 
karşılaşabilecekleri problemlere karşı uyar-
malıdırlar (Morris, 1992:445). Ayrıca, en-
düstriyel pazarlarda üretici işletmeler, mar-
kalarının satışlarını teşvik etmek ve raf alanı 
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elde etmek amacıyla aracı işletmelere indirim-
ler veya bir takım finansal teşvikler sunmakta-
dır (Emirza, 2010:125).

Tanıtım ve Halkla İlişkilerin Rolü

Tanıtım ve halkla ilişkiler kesin çizgiler ile ay-
rılmakta zorluk çekilse de, nitelikleri açısın-
dan farklı faaliyetlerdir. Bir ürün ve/veya işlet-
me hakkındaki her türlü ücretsiz ve firmanın 
kontrolü dışında kalan tutundurma çabaları 
tanıtım olarak tanımlanır iken, halkla ilişkiler 
ise; işletmenin ilişki içinde bulunduğu çevre 
ile iyi ilişkiler kurmasını sağlayan tüm tutun-
durma çabaları şeklinde tanımlanmaktadır. 
Halkla ilişkiler tanıtıma göre çok geniş kap-
samlıdır (Karafakioğlu, 2012:234).

Pazarlama odaklı halkla ilişkiler, proaktif ve 
reaktif çabalar olarak ayrı ele alınabilir. Pro-
aktif halkla ilişkiler ürün revizyonları, haber 
değeri ve güvenilirlik sağlamak için diğer tu-
tundurma çabalarıyla birlikte yürütülürken; 
reaktif halkla ilişkiler dış çevre koşullarındaki 
değişim ve gelişmeler işletmeyi zor durumda 
bıraktığı zaman yürütülmektedir (Köseoğlu, 
2002:257-258).

Endüstriyel pazarlarda yer alan şirketler için, 
tanıtım ve halkla ilişkiler; oldukça ucuz ve 
müşterilerle veya potansiyel müşterilerle yük-
sek güvenilirlikteki iletişimi temsil etmekte-
dir. En yaygın tanıtım şekli, gazete yayınları 
ve makale yazılarıdır. Basın toplantıları, ya-
zılı veya sözlü röportajlar ve demeçler diğer 

tanıtım türleridir. Genelde, tanıtım ve halkla 
ilişkiler tipik olarak, ücretli reklama ek olarak 
kullanılmaktadır ve gerçekte bütün iletişim 
planının önemli bir parçasını yaparlar. Bir tu-
tundurma aracı olarak tanıtım ve halkla ilişki-
ler, müşterileri yeni ürünler, hizmetler ve poli-
tikalar hakkında bilgilendirmeye ve genel far-
kındalığı arttırmaya hizmet etmektedir. Ayrıca, 
tanıtım ve halkla ilişkiler endüstride tanınırlık 
için kullanılmaktadır. Tanıtıma, genellikle 
“bedava reklam” olarak bakılırken, unutulma-
malıdır ki; tanıtım alanı bulma gizli maliyetler 
(örneğin hazırlanma süresi, yazışma maliyet-
leri) içermektedir (Morris, 1992:445). Tanıtım 
ve halkla ilişkiler açısından, kurumsal web si-
teleri kadar kurumsal bloglar da işletmeler ta-
rafından tercih edilmektedir. Kurumsal blog-
ların hızlı ve kolay oluşturulabilmesi ve daha 
interaktif olmasının yanı sıra marka bilinirliği 
ve marka imajına da olumlu katkı sağlamakta-
dır (Alikılıç ve diğ., 2007:909-910).

Endüstriyel pazarlarda, genellikle büyük öl-
çekli olan işletmeler ve nihai tüketicilere 
yönelik markalaşma çabası olan işletmeler 
halkla ilişkiler çabalarını gerçekleştirme eği-
limindedir. Bu amaçla, işletmeler genellikle 
bir ajans ile birlikte çalışırlar ya da kendi iş-
letmelerinde çalışan uzman kadrolarla birlikte 
halkla ilişkiler çabalarını yürütürler (Emirza, 
2010:119-120). Kurumu tanıtmak ve kurum 
lehine kamuoyu yaratmayı hedefleyen halkla 
ilişkiler bunu başarmak için şu faaliyetleri yü-
rütür (İslamoğlu, 2013:337).
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•	 Anma, kutlama, bayramlaşma, eğitim, 
ödül vb. toplantılar düzenleme,

•	 Sponsorluk, bilimsel toplantılar ve semi-
nerler, kamu kurum ve kuruluşlarına yar-
dım ve destek faaliyetleri, çevreci katılım-
lar, kamuya açık şölen ve eğlence prog-
ramları düzenleme,

•	 Uluslararası etkinlikler düzenleme.

Doğrudan Pazarlama 

Doğrudan Pazarlama Birliği’nin (Direct Mar-
keting Assosication) tanımına göre herhangi 
bir yerde, ölçülebilir bir karşılık ya da ticari 
bir işlem meydana getirmek için, birden çok 
medya aracını kullanarak yürütülen pazarlama 
tekniğine doğrudan pazarlama denir. Doğru-
dan pazarlama çabalarında başarının sağlan-
ması için gelişmiş, güncellenmiş ve kullanışlı 
olan bir veri tabanına ihtiyaç vardır (İslamoğ-
lu, 2013:349).

Doğrudan pazarlamanın yarattığı çabuk tepki, 
sahip olduğu en önemli üstünlüklerinden bi-
ridir. Bilgisayar teknolojisi, kablolu yayınlar, 
telefon ile pazarlama gibi yeni teknolojiler sa-
yesinde doğrudan pazarlama uygulamalarında 
müşteriden tepkiler hemen alınabilmektedir. 
Doğrudan pazarlama, işletmelere bir takım 
avantajlar sağlar. İşletmeler, tüketicilerle hızlı 
veya anında bire bir ilişki sağlayan (e-posta, 
sohbet, görüşme vb.) internet araçları ve sos-
yal paylaşım siteleri (Facebook, Twitter, Lin-
kedIn vb.) kullanmaktadırlar. Böylece işlet-

meler tüketiciler ile anında iletişim sayesinde 
tüketicilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusun-
da, anında pazarlama programlarını değiştire-
bilmektedirler (Nakip ve diğ., 2012:277-278). 
Elektronik ortam, internet ve world wide 
web’den oluşmaktadır. Ana sayfalar, araştır-
ma yapan ziyaretçilerine bir reklam biçimi 
gibi hizmet etmektedirler. Bu ana sayfaların 
etkinliği genellikle “hit” olmasına göre, yani 
bu sayfaların ziyaret edilme sayısına göre öl-
çülür. Başarılı ana sayfalar, ziyaret edilme ora-
nı kayda değer olmayan rakipler ve meraklılar 
tarafından veya tesadüfen ziyaret edilebilir 
(Dwyer et al., 2001:341).

Şirketi tanıtan web siteleri ile pazarlama ça-
balarının yürütüldüğü web siteleri tutundur-
ma etkinlikleri açısından farklı değerlendiril-
melidir. Tanıtım amaçlı web siteleri daha çok 
halkla ilişkiler görevi üstlenirken, pazarlama 
amaçlı web siteleri reklam ağırlıklı bir işlev 
üstlenmektedir. Temel anlamda web sitesi ile 
yapılan tutundurma şu özellikleri taşımaktadır 
(Kırcova, 2012:108):

•	 Düşük maliyetlerle daha geniş kitleye du-
yuru yapılabilir.

•	 Düşük maliyet ile daha fazla müşteri des-
teği sağlanabilir.

•	 Potansiyel müşteriler ile daha sık ve daha 
ucuz iletişim kurulabilir.

Doğrudan pazarlama türleri, kullanılan ile-
tişim aracına göre isimlendirilir. İletişimin 
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başlatılması veya sürdürülebilmesi birden 
fazla iletişim aracı ile mümkün olabilir. Uy-
gulamada kullanılan doğrudan pazarlama çe-
şitleri; kişisel satış, doğrudan posta, telefonla 
pazarlama, doğrudan cevaplı TV pazarlama-
sı, katalogla pazarlama, kiosk pazarlama ve 
elektronik pazarlama gibi iletişim araçları ile 
yapılanlardır (Nakip ve diğ., 2012:278).

Günümüzde endüstriyel pazar şirketleri, yük-
sek maliyetli satış ziyaretleri yerine, uygun 
olduğunda, telekonferans, video konferans 
yapmak ve Web-tabanlı iletişim gerçekleştir-
mek gibi daha az masraflı iletişim kaynakla-
rına yönelmektedir. Video konferans geliştik-
çe, maliyeti düştükçe, şirketler müşterilerine 
gerçekleştirdikleri saha ziyaretlerinin sayısını 
azaltacak, ulaşım, oteller, dışarıda yenilen ak-
şam yemekleri ve eğlence için yapılan yüksek 
masraflardan tasarruflar edecektir. Satış gü-
cünün rolünü azaltabilecek başka bir güç de, 
Web-tabanlı alışverişlerin çoğalmasıdır. Fi-
yat farklılıkları -özellikle emtia malzemeleri 
ve parçaları- için daha görünür hale gelecek, 
böylece satışçıların, alıcıları, piyasa fiyatının 
üstünde ödeme yapmaya ikna etmesi zorlaşa-
caktır (Kotler, 2005:62). 

Tele-pazarlama, hem reklam hem de kişisel 
satışı içeren belirli pazarlama fonksiyonlarını 
canlandırmada, telefonu kullanmaktadır. Bu 
genelde ücretsiz bir telefon numarasının veya 
WATS ( geniş telefon hizmeti alanı) hattının 
kullanılmasını içerir. Tele-pazarlama katolog 

ya da diğer yayınlardaki bilgilere ek olarak 
veya satış elemanlarının çağrılarına ek olarak 
müşterinin hemen bir cevap vermesini sağla-
ma avantajı yaratır. Müşteriler direkt katalog-
lardan satın alıyorlarsa, siparişlerini telefonla 
da verebilirler. Eğer bir örgüt, kişisel satışı 
kullanıyorsa, beklentileri tanımlamak, sorula-
rı cevaplamak, satış çağrıları arasında iletişim 
sağlamak ve müşterilerden geri besleme sağ-
lamak için tele-pazarlama yöntemini kullanı-
labilir. Direkt postalar; seçilen bireylere direkt 
kişisel mesajlar sağlamak için kullanılan mek-
tuplar, broşürler ve yazışmalardan oluşmakta-
dır. Katolog ve diğer satış tutundurma türleri, 
çok sık kullanılmaktadır. Posta endüstriyel 
tutundurmanın esnek tipte olanıdır. Çünkü 
pazarlamacılar; içeriğini, zamanlamasını ve 
hedef kitleyi kontrol edebilmektedirler. Satış 
elemanının ziyaretinden önce, tanıtım ve satış 
elemanı, şirket ve ürün veya hizmet hakkında 
genel soruları cevaplatma şeklinde bir posta 
yollanabilir. Direkt posta, bir pazar araştırma-
sı gibi hizmet ederek müşterilerin, geri besle-
melerini ortaya çıkarabilir (Morris, 1992:437-
438).

ENDÜSTRİYEL TUTUNDURMA ve  
ALICI

Bir Mikro Yaklaşım

Örgütsel satın alma sürecine katılan bir birey, 
belirli bir satıcı ve ürünü seçmekte zihinsel bir 
sürece girer. Karar vericinin zihninde yer alan 
basamakların sınanması, tutundurma strateji-
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leriyle ortaya çıkabilir. Alıcı ilk olarak, satıcı-
nın ve satılanın farkına vardırılmalıdır. Daha 
sonra alıcı, teknik özellikleri, performans ka-
pasitesi ve satış gereklerinin dahil olduğu, sa-
tıcıyı veya ürünü anlama yolu geliştirir. Bunu 
takiben, eğer alıcı ürün veya satıcıya yeterince 
ilgi gösterirse, lehte veya aleyhte olan tutum-
lar gelişir (Morris, 1992:411-412).

Lehte olan tutumlar daha sonra satıcıdan satın 
almak için bir eğilim oluşturabilir, böyle satın 
alma kanaati veya niyeti şartlar uygun oldu-
ğunda gerçek satın almaya dönüşebilir. Bu sü-
reç, etkilerin bir hiyerarşisi olarak adlandırılır 
(Morris, 1992:411-412).

Hiyerarşinin alternatif versiyonları vardır, fa-
kat ana fikir; müşterilerin kavramadan (veya 
farkındalık), etkilemeye (veya tutum), sonra-
sında da davranışa doğru hareket ettiğidir. Bu 
sıralama, özellikle çoğu endüstriyel ürün ve 
hizmetin dâhil olduğu, yüksek ilgilenimli satın 
almalar için ortaya çıkmaktadır. Pazarlamacı-
lar, etkin tutundurma programları sayesinde, 
alıcıların ilerlemesini hiyerarşi doğrultusunda 
etkileyebilirler. Farkındalık yaratma, alıcıyı 
eğitme, tutum değiştirme gibi, özel evrelerde 
tutundurma çabaları yönetilerek bu faaliyet 
başarılabilir (Morris, 1992:411-412). 

Endüstriyel alıcının dikkatini çekmek için, 
reklam ve halkla ilişkiler etkin olurken, alıcıyı 
harekete geçirmek için satış tutundurma çaba-
larının ve kişisel satış daha etkin olabilmek-
tedir.

Endüstriyel alıcının satıcı ya da satılanın far-
kına varabilmesi için alıcıya bir mesajın ile-
tilmesi gerekmektedir. Endüstriyel alıcıya me-
sajın ulaşması, mesajın anlaşılması ve sonuç 
olarak alıcının harekete geçmesi iletişim süre-
ci olarak kabul edilen tutundurma çabaları için 
önemlidir.

Tutundurma yönetiminde, pazarlamacıların 
yaygın bir hatası, reklam veya satış tutun-
durma harcamaları ile ürün satışları arasın-
da doğrudan bir ilişki beklemeleridir. Bu tür 
harcamaların, müşteri farkındalık seviyeleri 
veya müşteri tutumları üzerindeki etkilerini 
incelemek daha uygun olabilir. Üstelik iyi bir 
farkındalık yaratmayı başaran bir stratejinin, 
müşterinin ürünü anlamasında veya müşteri-
lerde ilgi oluşturma miktarında bir etkisi ol-
mayabilir (Morris, 1992:413).

Etki modeli hiyerarşisi, uygun bir şekilde bir 
pazarlamacıya bazı talimatlarla tutundurma 
hedeflerinin kurulmasını sağlar. Bu hiyerarşi-
deki her safha, farklı bir iletişim hedefini tem-
sil eder (Morris, 1992:413).

Endüstriyel pazarlamada, reklam ve diğer ki-
şisel olmayan iletişim türleri, özellikle farkın-
dalık yaratmada etkindir ve gerçek satın alma 
davranışında ve alıcıyı ikna etmede küçük bir 
etkiye sahiptir. Aynı zamanda, kişisel satışın 
rolü önemli bir şekilde artmaktadır ve ikna et-
mede ve müşteriden sipariş almayı sağlamada 
en önemli yöntemdir (Morris, 1992:413). 
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Endüstriyel tutundurma harcamaları ile en-
düstriyel ürünlerin satışları arasında doğru-
dan bir ilişki bulunmamaktadır. Bu durum 
endüstriyel ürünlerin tutundurma çabalarının 
başarısını ölçmeyi güçleştirmektedir.

Ayrıca işletmeler tutundurma çabalarını yü-
rütürken, hızlı unutma kuralı adı verilen alı-
cıların çabuk unutmalarını da göz önünde 
bulundurmaktadırlar. İşletmeler, rekabet orta-

mında sundukları faydayı sürekli hatırlatma-
ya, güncelleştirmeye ve vurgulamaya ihtiyaç 
duymaktadırlar (Büyükbaykal, 2002:532). 

Bir Makro Yaklaşım

Bir ürün veya hizmetin satın alma süreci, ev-
rimseldir, bir takım kararları içerir. Ürün ve 
satıcı seçeneklerinde, sekiz olası satın alma 
evresi Şekil 1.’de gösterilmiştir (Morris, 
1992:413-414):

Birinci Adım: Bir problem veya ihtiyacı fark etme, tanımlama ve genel bir çözüm

İkinci Adım: İhtiyaç duyulan parçaların miktarının ve özelliklerinin saptanması

Üçüncü Adım: İhtiyaç duyulan parçaların miktarının ve özelliklerinin tanımlanması

Dördüncü Adım: Olası kaynakların araştırılması ve nitelendirilmesi

Beşinci Adım: Tekliflerin analizi ve kazancı

Altıncı Adım: Tekliflerin değerlendirilmesi ve tedarikçi seçimi

Yedinci Adım: Bir sipariş iş programı seçme

Sekizinci Adım: Performansın geri beslemesi ve değerlendirilmesi

Şekil 1.Endüstriyel Satın Alma Süreci Evreleri 
Kaynak: Michael H. Morris Industrial and Organizational Marketing, Second Edition, MacMillian Publishing Company, 

New York, 1992, s.414

Müşterilerin bu evrelerde belirli bilgilere ih-
tiyacı vardır ve tutundurma karması bu ihti-
yaçları ifade etmelidir. Müşterilerin; iç ve dış 
bilgi kaynaklarına, subjektif kaynaklara karşı 
objektif kaynaklara, kişisel kaynaklara karşı 
kişisel olmayan kaynaklara güveni bu sürecin 
evrelerini değiştirecektir. Aynı zamanda, sa-
tın alma kararında yer alanların anahtar rolle-
ri de bu evreler esnasında değişecektir. Örne-
ğin; müşterinin hiçbir satın alma deneyimi ol-

madığı veya az deneyiminin olduğu bir ürün 
için, uyandırma evresi için ihtiyaç tanımla-
ması ele alındığında tutundurmanın görevi, 
satın alma örgütü üyelerinin karşılanmamış 
ihtiyaçlarının olduğunun farkına varmalarını 
sağlamak ve ihtiyaç duyulanı ayırt etmeye 
yardımcı olmaktır. Hedef grup, üst yönetim 
veya mevcut ürün kullanıcıları olabilir. Ticari 
gösteriler veya ticari yayınlardaki tanıtımlar 
ve etkili araçlar, bu görevi başarmakta etkili 
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olabilir. Ayrıca her satın alma bu sekiz evre-
yi içermeyebilir (Morris, 1992:414). Tablo 
2.’de endüstriyel pazarda iletişim türlerine 
yer verilmiştir.

Her işletme, günümüz müşteri hizmetleri-
nin birbiriyle ilişkili ve bir bütün oluşturan 
üç alanını yönetme becerisini göstermelidir. 
İşletme ile müşteri arasında oluşacak müba-

dele süreci ile ilgili olarak, müşteri hizmeti; 
satış (işlem) öncesi, satış esnası (işlem sıra-
sı) ve satış sonrası (işlem sonrası) müşteriye 
yer, zaman ve mülkiyet açısından kolaylık 
sağlayacak yaratıcı bir süreçtir (Odabaşı, 
2009:60). Endüstriyel pazarda da işletmeler; 
satış öncesi, satış esnası ve satış sonrası ev-
relerin hepsinde pazarlama iletişimine özen 
göstermelidir.

Tablo 2.Endüstriyel Pazarda İletişim Türleri

İÇ
Satın alma örgütü içerisindeki kaynaklar tara-
fından sağlanan bilgi (Örneğin, şirket satıcı ağı, 
bölümleri kullanma)

DIŞ
Örgütün dışarısındaki kaynaklardan elde edilen 
bilgi (Örneğin, ticari gösteriler, reklamlar, diğer 
şirketlerdeki meslektaşlar)

OBJEKTİF 
Satıcı tarafından kontrol edilmeyen veya kuvvet-
lice etki edilmeyen bir kaynaktan bilgi (Örneğin, 
tanıtım, bilirkişi raporları, ağızdan ağza iletişim, 
teknik raporlar)

SUBJEKTİF
Satın alma kararlarını etkilemeye çalışmak için 
bir satıcı tarafından kontrol edilen ve belli bir 
ödeme yapılan mesajlar (Örneğin, satış ziyaretle-
ri, doğrudan postalar, reklamlar)

KİŞİSEL
Bilgi doğrudan iki veya daha fazla birey arasında 
paylaşılır. (Örneğin, satış ziyaretleri, bir meslek-
taşla ağızdan ağza iletişim, ticari gösteri, kişisel 
mektup)

KİŞİSEL OLMAYAN
Bazı formal ortamlarda paylaşılan bilgi (Örneğin, 
ticari dergiler veya radyo reklamları, kataloglar, 
teknik raporlar, sınıflandırma hizmetleri)

Kaynak: Michael H. Morris, Industrial and Organizational Marketing, Second Edition, MacMillian Publishing Company, 

New York, 1992, s.415.

Satıcının ilgilendiği şirket olduğu zaman, sa-
tın alma örgütünün üyeleri, satıcı veya ürün 
performansının tanıtım gösteriminin yapıl-
ması şeklinde iletişime daha duyarlıdırlar. 
Pazarlamacı, karşılaştırmalı reklamı (karşı-
laştırmalarla veya rakiplerine üstünlük ileri 
sürerek ikna eden reklam) veya hatta diğer 
müşterilerden tavsiye mektubunu kullanmaya 

teşvik edilmiş olabilir. Saha satış gücü tarafın-
dan yürütülen kişisel satış ziyaretleri, teknik 
raporlar ve iyi tanıtımlar, büyük bir ihtimalle 
daha etkili olacaktır. İlgili hedef grup, satın 
alma yöneticileri veya alıcı rolünü oynayan 
herkes olabilir. Hedef seçimi elbette, ürün ve 
alıcıya dayanmaktadır. Satın alma sürecinin 
ortasında ve sonraki evrelerinde, genellikle 
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kişisel satışta bir yoğunlaşma vardır. Bu evre-
lerde, satıcının kişisel olmayan iletişim türle-
rinde kendini ifade edemediği zaman, ürünle 
ilgili özel ve detaylı bir iletişim sağlanmalı-
dır. Bu satış evrelerinde kapsamlı bir gelişme 
evresi bulundurabilir ve sunulan ürün veya 
hizmetin, örgütün ihtiyaçlarına uyumu veya 
karar kriterinin tartışılması, tekliflerin değer-
lendirilmesinde ve son kararın verilmesinde 
kullanılır. Tüm bu durumlar genellikle, te-
darikçi ve alıcı örgüt arasında direkt kişisel 
ilişkiyi gerektirmektedir (Morris, 1992:415).

Satın alma evresi sonrasında, iletişimin gö-
revi müşterilerin güvenini tazelemek, bağlı-
lığa ve olumlu ağızdan ağza iletişime teşvik 
etmektir. Müşteri beklentilerindeki ve gerçek 
deneyimlerindeki olumsuz uyumsuzluklar, 
azaltılmalıdır (Morris, 1992:416).  Müşteri 
yardım ve danışma hattı, satış sonrası araş-
tırmalar, müşterilerin bekledikleri düzeyde 
garantiler, ilk çağrıda sorunu düzeltme oranı, 
şikâyetlere verilen karşılık ve yaratılan tat-
min düzeyi satış sonrası hizmet standartlarına 
örnek verilebilir (Odabaşı, 2009:60).

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

İşletmeler tutundurma çabalarıyla yeni tu-
tumlar oluşturmayı veya var olan tutumları 
değiştirmeyi amaçlamaktadır. Tutundurma 
stratejileri ikna edici iletişim sayesinde başa-
rılı olabilir. Tutundurma çabalarıyla işletme, 
mevcut ve potansiyel müşterilerinin dikkatini 
çekerek farkındalık oluşturmaya çalışır. Bu 

yüzden iyi planlanmış tutundurma çabala-
rı sayesinde pazarda rekabet üstünlüğü elde 
edilebilir.  

Endüstriyel pazar; pazarın ve talebin yapısı, 
satın alma biriminin yapısı, satın alma karar 
çeşitleri ve süreçleri açısından tüketim paza-
rından farklılık göstermektedir. Alıcı satıcı 
ilişkilerinin yapısı, talebin yapısı ve satılan 
ürün ve hizmetlerin farklılığı dikkate alındı-
ğında endüstriyel pazarda rekabet üstünlüğü 
için tutundurma karması öğelerinde farklı 
çabalar yürütülmesi gerektiği söylenebilir. 
Endüstriyel pazarlar için, satın alma kararla-
rında karar verici sayısının fazla olması, en-
düstriyel talebin tüketim mallarının talebin-
den farklı özellikler taşıması ve endüstriyel 
alıcıların davranışlarının karmaşık oluşu göz 
önünde bulundurularak tutundurma karması 
yönetilmelidir. Endüstriyel ürünün yaşam eğ-
risinin hangi safhasında olduğu da tutundur-
ma hedeflerini değiştirecektir. Yeni endüstri-
yel ürünlerin tutundurma hedefleri belirlenir-
ken yaşam eğrisindeki dönemler dikkate alın-
malıdır. Tutundurma hedefleri belirlendikten 
sonra ürüne yönelik hangi dönemde hangi 
tutundurma karma öğesine yöneleceği tespit 
edilmelidir.

Birbirinden farklı faaliyetlerden oluşan tu-
tundurma karmasının nasıl oluşturulacağı ve 
hangi tutundurma aracına ne kadar ağırlık ve-
rileceği önemli bir karardır. Kişisel satış faa-
liyetleri, endüstriyel tutundurma çabalarında 
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reklamdan önce gelmektedir. Ayrıca; endüst-
riyel tutundurma çabalarında, kitlesel ileti-
şim araçlarının kullanımı çok fazla gereksiz 
harcamaya yol açar çünkü ulaşılan bireylerin 
çoğu işletmenin hedef pazarının bir parçası 
bile değildir.

Endüstriyel pazarda pazarlama karmasının 
diğer öğelerine karşı, pazarlama iletişimine 
ne kadar bütçe ayrılmasının etkin olacağına 
karar verilmelidir. Pazarlama iletişimi ola-
rak ne kadar kişisel satış, ne kadar reklam, 
halkla ilişkiler ve satış tutundurma yapılacağı 
tespit edilmelidir. Ayrıca pazarlama iletişimi 
çabalarının etkinliğini ölçmeye yönelik çalış-
malar da günümüzde artmaktadır (Messner, 
1964:64).

Endüstriyel ürünlerin tutundurmasının farklı 
olduğu söylenebilir çünkü örgütsel satın alma 
davranışları bireysel satın alma davranışın-
dan oldukça farklıdır. Tüketim ürünlerinin 
tutundurmasında psikolojik ve ani tepkilerin 
ortaya çıkarılması planlanırken, endüstriyel 
ürünlerin tutundurması daha zordur çünkü 
işletmeler rasyonel sebeplere dayanan satın 
alma kararını etkilemek için akıllı yöntemler 
bulmalıdır (Todor, 2015:138).

Ayrıca işletme için tutundurma stratejisinin, 
belirlenmesinin tek bir doğru yolu olduğu-
nu düşünülmemelidir. Pazarlama yöneticisi, 
özellikle belirli ürün tipi için satın alma sü-
recinin hangi evresinin en kritik olduğunu 
belirlemelidir. Daha sonra bu evrelerde han-

gi tutundurma araçlarının uygun bireylerle 
iyi iletişim sağlayabileceğini öngörmelidir. 
Çünkü endüstriyel pazarlarda satın alma sü-
reci evrelerinin uzunluğu ne satıldığına ve 
kime satıldığına bağlı olarak oldukça farklı-
laşmaktadır. Endüstriyel ürün ve hizmetlerin 
satın alma karar sürecinde yararlanılabilecek 
bilgi kaynakları çeşitlidir. Satın alma karar 
sürecinde endüstriyel alıcılar için bilgi kay-
nağı olan tutundurma faaliyetleri endüstriyel 
ürünlerin marka değerinin oluşumunda da et-
kili rol oynayacaktır.

İlerleyen teknoloji internette de tutundurma 
çabalarının yürütülmesine olanak sağlamak-
tadır. Endüstriyel pazarlarda da işletmeler; 
yüksek maliyetli satış ziyaretleri yerine, uy-
gun olduğunda, tele-konferans, video konfe-
rans yapmak ve web-tabanlı iletişim gerçek-
leştirmek gibi daha az masraflı iletişim kay-
naklarına yönelmektedir. Gücü ve gelişme 
potansiyeli dikkate alındığında internet, tek 
başına önemli bir kitle iletişim aracı olarak 
kabul edilmektedir. Üreticiler, alıcılar ve te-
darikçiler internetten farklı şekillerde fayda-
lanmaktadır. Endüstriyel pazarlamada, inter-
nette tutundurma çabaları ile ilgili olarak ise; 
internette reklam ve halkla ilişkilerin ön pla-
na çıktığı söylenebilir.

Tutundurma yönetiminde ürün satışları ile 
tutundurma harcamaları arasında doğrudan 
ilişki beklemeksizin, potansiyel ve mevcut 
müşteriler ile ikna edici iletişim çabaları ger-
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çekleştirilmelidir. Hem işletmeler hem de tü-
keticiler için büyük önem taşıyan tutundurma 
çabaları iletişim odaklıdır. İşletmenin tutun-
durma karması oluşturulurken sahip olduğu 
kaynaklar, ürünün yaşam eğrisindeki yeri, 
ürünün özellikleri, pazardaki ekonomik, ya-
sal ve sosyal unsurlar dikkate alınmalıdır. İş-
letmeler endüstriyel pazarlarda rekabet ede-
bilmek için, endüstriyel pazarın karakteristik 
özelliklerini dikkate alan bir tutundurma kar-
ması oluşturup, etkin bir şekilde yönetmeli-
dir.
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EXTENDED ABSTRACT

Intruduction: Industrial marketing; It is a complex, multi-layered and dynamic social phe-
nomenon that examines various disciplines such as economics and psychology using theory 
diversity (Möller, 2013: 324). The marketing mix consists of four components: product, price, 
promotion and distribution. All decisions on marketing mix components are interdependent 
decisions. Product decisions consist of special qualities designed in one form, packaging, war-
ranty, supplementary services, customer training, installation and others. These decisions are 
the main elements of the marketing mix in industrial markets. Pricing includes setting sales 
prices, discounting, replacing old ones with new ones, price-bidding strategies and perhaps fi-
nancing. The entrustment consists of personal sales, sales management, free samples, commer-
cial advertising, commercial exhibits, demonstrations, direct mail campaigns and promotions. 
These are the communication components of the marketing mix. Distribution decisions are; the 
number and characteristics of the vehicles used, the amount and type of insurance, the delivery 
times and inventory policies (Morris, 1992: 8). Aim: In this study industrial promotion and 
promotion of industrial products subject receiving axis at a micro and macro approach are dis-
cussed. Method: For the industrial markets in which intense competition is experienced in this 
study, the components of the commodity that make up the communication components of the 
marketing mix have been dealt with in the context of differences in industrial markets.  Find-
ings and Results : Industrial market; market and demand structure, structure of the purchasing 
department, types of purchasing decisions and processes. Given the nature of the buyer-seller 
relationships, the demand structure and the differences in the products and services sold, it 
can be said that different efforts must be made to ensure that the components of the industrial 
market have a competitive advantage. For industrial markets, the decision to make a purchase 
should be governed by the fact that the number of decision makers in the procurement deci-
sions is too high, the characteristics of the industrial demanding goods are different from those 
of the demand goods, and the complexity of the industrial buyers’ behavior. The phase of the 
life cycle of the industrial product will also change the objectives of its promotion. Periods in 
the life cycle should be taken into account when determining the targets for the retention of new 
industrial products. Once the objectives of the retention have been determined, it is to be de-
termined at what period of time the product will go towards which co-ordination item. Also, it 
should not be considered that the strategy of holding for the enterprise is the only correct way to 
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determine it. The marketing manager should determine which phase of the procurement process 
is most critical, especially for the particular product type. It is then necessary to predict which 
of the means of delivery in these phases can best communicate with appropriate individuals. 
Because in industrial markets, the length of the procurement process stages varies considerably 
depending on what is sold and to whom it is sold. The information sources that can be utilized 
in the procurement decision process of industrial products and services vary. In the procurement 
decision process, promotional activities, which are information sources for industrial buyers, 
will also play an important role in the formation of brand value of industrial products. Progres-
sive technology also allows for the promotion of entrepreneurial efforts on the Internet. Also 
in industrial markets; cost-effective communication resources such as teleconferencing, video 
conferencing, and web-based communication where appropriate, instead of costly sales visits. 
Considering the potential for power and development, the internet is considered as an important 
mass communication tool by itself. Manufacturers, buyers and suppliers benefit from the inter-
net in different ways. In industrial marketing, regarding the efforts to promote on the internet; 
it can be said that advertisements and public relations on the internet became the foreground. 
Efforts should be made to communicate persuasively with potential and existing customers 
without waiting for a direct relationship between product sales and commitment expenditures in 
the retention management. Commitment efforts that are of great importance to both businesses 
and consumers are communication-oriented. The sources of ownership, the place of the product 
in the life curve, the characteristics of the product, the economic, legal and social elements in 
the market should be taken into consideration when establishing the undertaking. In order to 
compete in industrial markets, businesses must create and effectively manage a collusion that 
takes into account the characteristics of the industrial market.
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YAYIN İLKELERİ

1 Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış ve 
değerlendirilmesi amacıyla dahi olsa farklı bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. 
İlgili yazar(lar)ın dergimize yüklemiş olduğu makale farklı bir dergiden RED olmuş 
veya değerlendirilmesi amacıyla gönderilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ilgili 
yazar(lar) hakkında her türlü hukuki haklarımızı saklı tutarız.

2 Dergimizin yayın kabul ettiği disiplin ve alanlar dışındaki çalışmalar kabul edilmemektedir. 
Bu bilgiler dergimizin “BİLİM DALLARI” başlığı altında yayın kabul ettiği alanlar 
belirtilmiştir. Bu alanların dışındaki hiçbir yayın dergimizde yayınlanamaz yayınlanması 
talep edilemez.

3 Hiçbir koşul ve şart altında dergimiz yapılan çalışmaların içerik ve bilimsel sorumluluğunu 
yüklenmemektedir. Yapılan ve yayımlanan çalışmaların her türlü sorumluluğu ilgili 
yazar(lar) a aittir.

4 Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul 
edilir. Ya da makalenin dergimize yükleyen ilgili üye bu sorumlulukları kabul eder ve 
etmek zorundadır.

5 Çalışmalarda özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 150 ile 250 kelime 
arasında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. 
Türkçe ve İngilizce çalışmalar içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırmanın 
kısıtları, bulguları ve sonucu yer almalıdır.

6 Hazırlanan çalışma tez, kitap v.b. organlardan hazırlanmış ise mutlaka ilk konu başlığına 
başvuru yapılarak kaynakça kısmının son sırasında “Yazar Notu” şeklinde bu çalışmanın 
nereden türetildiği belirtilmelidir. Ayrıca eğer bu çalışma yüksek lisans veya doktora 
tezinden türetilmiş ise mutlaka çalışmada danışmanın ismi ikinci sırada yer almak 
zorundadır. Tez danışmanı ilgili çalışmada isminin olmasın istemiyor ise bu durum belge ile 
dergimiz yönetimine bildirilmelidir. Belge mutlaka ıslak imzalı olmalıdır. Tez ya da farklı 
bir çalışmadan türetilen makalelerde dergimiz ve yönetimi asla yazar(lar) dan bu çalışmanın 
nereden türetildiğini sorgulamak gibi bir yükümlülüğe sahip değildir. Sorumluluk tamamen 
yazar(lar) a aittir. Bu koşulları yazar(lar) kabul etmiştir.

7 Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. Bu 
şablon dergimizin web sayfasında Word dosyası olarak tüm yazar(lar) a sunulmuştur. Ayrıca 



dergimizin her zaman son sayısı dikkate alınmalıdır. Dergimiz ve yönetimi kendi talepleri 
doğrultusunda bu kriterleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına her zaman sahiptir.

8 Değerlendirilmeye alınan her bir çalışma mutlaka iki alan hakeminin onayını almış 
olmalıdır. Hakemlerden birisi red birisi kabul vermiş ise dergi editörü bunun üçüncü bir 
hakeme yönlendirilmesini sağlar. Üçüncü hakemden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda 
editör kendi yetkisi doğrultusunda hareket eder. Dergimiz baş editör(ler) i tek taraflı olarak 
ilgili çalışma hakem onayından geçmiş bile olsa RED etme hakkına sahiptir. Bu durumda 
hiçbir yazar(lar) bir hak iddiasında ve talepte bulunamaz. Her türlü yönetim, uygulama 
ve işleyiş dergimiz baş editörüne aittir. İngilizce hazırlanan çalışmalarda ilgili çalışma 
dergimizin İngilizce dil editörü tarafından değerlendirilir. Ayrıca her çalışma dergimizin 
teknik editörü tarafından dergimizin yazım kurallarına uygun olup olmadığı yönünde 
değerlendirilir. İngilizce dil editörü çalışmanın dergimiz açısından uygun olmadığı 
yönünde bir karar verir ise bu kararın RED ya da düzeltilmesi konusundaki yetkili baş 
editördür. Dil editörü ve teknik editörün RED etme hakkı bulunmamaktadır. Önerilerini 
dergi baş editörüne iletir, talep ve öneriler doğrultusunda baş editör ilgili kararı tek taraflı 
olarak işletir. Dergimizde alan editörleri ilgili sisteme yüklenen çalışmaları alan açısından 
dergimizde değerlendirilmesi ya da yayınlanması konusunda görüşlerini ilgili baş editöre 
iletir. Baş editör alan editörlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda kendi yetkisi ile hareket 
eder.

9 Gelen çalışmaların incelenmesi sonucunda majör ya da minör düzeltme yapılabilir. 
Yazar(lar) dan makale ile ilgili sadece ÜÇ defa düzeltilmesi istenir. Her ÜÇ düzeltmede 
de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem editörü tarafından baş editöre 
bilgi verilerek makale reddedilir. Dergimiz web sitesine yüklenen çalışmalar öncelikli 
olarak sistem editörü ya da teknik editör tarafından hakeme gönderilmeden önce incelenir. 
Bu inceleme yazım kuralları çerçevesinde yapılır. Sistem ya da teknik editör ilgili yazar(lar) 
a gerekli taleplerini iletir. Bu talepler yerine getirilmez ise sonuç baş editöre iletilir. İletilen 
bilgiye göre dergimizin baş editör(ler) i nihai kararı verir. Bu karar tek taraflı olarak olumlu 
ya da olumsuz yönde dergimiz baş editörüne aittir. Çıkan karar üzerinde hiçbir kurum ve 
kişi yaptırım hakkına sahip değildir.

10 İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 12 punto Times New Roman karakterli olmalıdır. 
Tüm yazar(lar) dergimizin web sayfasındaki örnek makale formatına göre hareket etmek ve 
çalışmalarını düzenlemek zorundadır.

11 Yazar ve yazarların kurum isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde 
Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Örnek makale formatında bu durum 
belirtilmiştir.

12 Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.



13 Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarının 
soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenmelidir. 
Örnek; YILMAZ, A., GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Önemi, 
…………………………… Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286 
şeklinde olmalıdır. Metin içi kaynak gösterimi (Yılmaz, 2017: 1-2) veya (Yılmaz, ve diğ., 
2017: 1-2) şeklinde olmalıdır. Metin içinde asla internet kaynakları kullanılamaz. Kullanılan 
internet kaynakları numaralandırılarak sayfa altında gösterilmelidir. Bilimsel geçerliliği 
olmayan wikipedia gibi internet kaynaklarından yapılan alıntılar asla kullanılmamalıdır. 
Bu tip kaynak kullanımı tespit edildiğinde ilgili çalışma tek taraflı olarak RED edilir. Hiçbir 
yazar(lar) bu konuda dergimiz üzerinde yaptırım uygulayamaz ve talepte bulunamaz.

14 Çalışmalarda kullanılan internet kaynakları kaynakçada “İNTERNET KAYNAKLARI” 
başlığı altında verilmelidir. İnternet kaynaklarında mutlaka internet linki yer almalı ve 
erişim tarihi “E.T. 01.01.2017) şeklinde link sonunda verilmelidir.

15 Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergimizin web sitesindeki örnek makale formatına 
uygun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde kaynak gösterimi de örnek formata göre 
düzenlenmelidir.

16 Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma sisteme 
yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderilerek 
hakem değerlendirmesi için onay istenir. Makalede birden fazla yazar ismi bulunuyor ise 
bu bilgiler hem yazar ismi sıralaması hem de yazar(lar) a ait olan kurum bilgileriyle birlikte 
makale sisteme yüklenirken sisteme girilmelidir. İlerleyen süreç içerisinde makale ile ilgili 
yazar ismi ve kurum bilgisine yönelik oluşabilecek sorunlarda dergimiz ve yönetimi asla 
sorumluluk kabul etmez. Sisteme bu bilgiler tek taraflı olarak yazar(lar) tarafından girilmek 
zorundadır. Sisteme yüklenen Word dosyası üzerindeki yazar ve kurum bilgilerini dergimiz 
ve yönetimi sisteme girmekle yükümlü değildir. Dergimiz ve yönetimi sadece yazar(lar) 
tarafından sisteme yüklenen bilgileri dikkate alır.

17 Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde 
hazırlanan çalışmalar İngilizce ve diğer dillerde kabul edilmektedir. Bu durumda yayın 
kurulu insiyatif kullanma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar(lar) 
bu konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz ve yaptırım uygulayamaz. Türkçe hazırlanan 
çalışmalarda kaynakça sonrasında 750 kelimeden az olmamak üzere genişletilmiş İngilizce 
özet olmak zorundadır. Bu geniş özet içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, 
araştırmanın kısıtları, bulguları ve sonucu şeklinde hazırlanmalıdır. İngilizce hazırlanan 
çalışmalarda genişletişmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır.

18 Hiçbir çalışma hakkında yazar hangi hakem tarafından çalışmanın değerlendirileceğine 
karar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. İlgili çalışma 



hakkında yapılan hakem değerlendirmesi sonrasında makalenin dergimize yüklenmesinde 
sorumluluğu kabul eden makale yazarlarından üye bilgisi sistemde bulunan yazara yine 
dergimiz web sistemi üzerinden gerekli bilgiler gönderilir. Dergi sistemindeki mail bilgisi 
güncel ve doğru olmalıdır. Güncel ve doğru üyelik bilgisi olmayan çalışmalar konusunda 
oluşan gecikme ve diğer her türlü sorundan tek taraflı olarak üye yazar sorumludur. Dergimiz 
makalede ismi bulunan diğer yazarları muhatap kabul etmez. Sisteme makaleyi yükleyen 
üye yazar muhataptır ve sorumluluk ilgili üye yazara aittir. Makalede ismi bulunmayan bir 
başkası tarafından makalenin dergi sistemine üye olunarak yüklenen çalışmadan yine ilgili 
üye sorumludur. Oluşan ya da oluşabilecek sorunlardan dolayı dergimiz ve dergi yönetimi 
asla sorumlu değildir. İlgili makale ile alakalı olan her türlü yazışma ve bilgilendirme 
üye yazara yönelik gerçekleştirilir. Diğer yazar(lar) a dergimiz ve yönetimi bilgi vermek 
zorunda değildir.

19 Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör 
dışında bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte 
bulunması gibi bir hakkı yoktur. Hakem ve yazar bilgileri sistem editörü, teknik editör, baş 
editör ve alan editörü dışında kimse tarafından paylaşılmaz.

20 Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 20 sayfadır. Bu sayfa miktarı yine çalışmanın 
konusuna göre artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili 
durum hakkında yayın kurulu başta olmak üzere alan editörü ve baş editör olumlu veya 
olumsuz değerlendirme yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da 
yazarlar bir hak iddiasında bulunamaz.

21 Dergimiz “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak çıkarılmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında 
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazar(lar) a, bireye ve kuruma basılı 
dergi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik 
ücreti ilgili basım firmasına ödenmelidir. Hiçbir yazar(lar) dergimize yıllık üye olmak 
zorunda değildir. Dergimizde gönderilen makaleler günün koşulla ve şartlarına göre dergi 
giderleri doğrultusunda cüzi bir rakam yayınlanmaya uygun bulunan çalışmalar için makale 
başına ilgili sorumlu yazardan talep edilir. İlgili sorumlu yazar tarafından ödenen bu miktar 
karşılığında ilgili yazara ya da ödemeyi yapan kişi ile kuruma dergi imtiyaz sahibi firma 
tarafından fatura gönderilir.

22 Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi üç aydır. Bu süre içerisinde 
değerlendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme 
daha gönderilir. Bu oluşan aksaklık ve uzayan zaman süreci içerisinde yazar(lar) dergimiz 
ve yönetimi üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Hakem süreci devam eden çalışmalar 
her ne koşul ve şart olursa olsun asla dergimizde geri çekilmesi söz konusu olamaz.



23 Dergimiz yılda üç sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yönetimin 
insiyatifine bağlıdır.

24 Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir 
çalışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Dergimiz 
sistemi üzerinde makale dergi web sitesine yüklenirken oluşturulan devir hakkı sözleşmesi 
butonu ilgili sorumlu yazar tarafından onaylanır. Bu işlem için hiçbir yazardan telif hakkı 
sözleşmesi imza etmesi istenmez. Gerekli durumlarda dergi yönetimi ıslak imzalı devir 
sözleşmesi talep etme hakkına sahipdir. Hakem sürecine alınmış çalışmalar yayından 
çekilemez. Çekilmek istenen çalışmalar için mutlaka geçerli bir neden ve sebep gösterilmesi 
gerekir. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında hukuki işlemler tek taraflı olarak başlatılır. 
Sisteme yüklenen çalışma için yazar(lar) bu şartları peşinen kabul etmiştir. Hiçbir yazar(lar) 
ın İtiraz hakkı bulanmamaktadır.

25 Dergimize yüklenen çalışmalarda etik kurul ya da kurum izninin gerekli olduğu durumlarda 
ilgili yazar(lar) bu çalışmaya ait olan etik kurul ya da kurum izin bilgilerini makale sisteme 
yüklenirken yüklemekle yükümlüdür. Olası bir olumsuzluk durumunda etik kurul veya 
kurum izni gerektiren çalışmalara ait olan bilgilerin dergimiz sistemine girilmemiş veya 
ilgili dergi yönetimine bu bilgiler verilmemiş ise tüm sorumluluk tek taraflı olarak ilgili 
yazar(lar) a aittir. Dergimiz hiçbir koşulda bu tip sorumluluğu kabul etmez etmesi istenemez. 
Dergimiz ve yönetimi bu bilgileri istemek ya da takip etmek zorunda değildir.

• YUKARIDA BELİRTİLEN 25 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 TARAFLI OLARAK KULLANMA 
HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN 
KABUL ETMİŞTİR.
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8 Every paper evaluated should get the approval of two referees. If one of the referees has 
rejected and the other one has approved, the editor sends the paper to the third referee. In 
line with the opinions and suggestions of the third referee, editor acts in accordance with 
her/his own authority. Chief Editor of the journal unilaterally reserves the right to REJECT 
even if the paper has been approved by referees. In this case, none of the author(s) can claim 
a right or demand. All kinds of management, practice and procedure belong to the chief 
editor of the journal. The relevant paper prepared in English is evaluated by the English 
language editor. Also, every paper is evaluated in terms of the writing rules of our journal 
by the technical editor. If the English language editor decides that the paper is inappropriate 
for our journal, the authorized person who will REJECT or amend this decision is the chief 
editor. Language editor and technical editor don’t have the right to REJECT. They transmit 
their suggestions to the chief editor and the chief editor unilaterally applies the decision 
in line with the demands and suggestions. Field editors transmit their opinions regarding 
evaluation and publication of the papers uploaded to the system to the chief editor. The 
chief editor acts with her/his own authority in line with the opinions and suggestions 
of field editors. Major or minor corrections can be made after the evaluation of papers. 
Author(s) are requested for corrections THREE times. If the corrections aren’t made after 
three demands, the article is rejected after the chief editor is informed by the system editor. 
The manuscripts uploaded to the website are first analyzed by system editor or technical 
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spelling rules. System or technical editor informs author(s) about the necessary demands. 
If these demands aren’t satisfied, the chief editor is informed about the result. Chief Editor 
makes the final decision according to the information. This decision is unilaterally up to the 
chief editor either in a negative or positive way. None of the institutions and individuals has 
the right to impose sanction on the decision made.

9 English and Turkish abstracts should be written in Times New Roman with 12 pt. All 
author(s) are obliged to act and arrange their papers in accordance with the sample article 
format on our website.

10 The names of the institutions of author(s) should be written in 12 pt. and italic with Times 
New Roman. It is stated in the sample article format.

11 The paragraph spacing of the whole manuscript should be single spaced.

12 The references should be stated in a way that the reference is italic and the name and author’s 
surname rank at the first place just like in the sample article. For example; YILMAZ, A., 
GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Önemi, …………………………… 
Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286. The references should be 
indicated within the text as (Yılmaz, 2017: 1-2) or (Yılmaz, ve diğ., 2017: 1-2). Internet 



resources are never used within the text. These sources are numbered and indicated at 
the bottom of the page. The citations made from such internet resources as Wikipedia 
should never be used. If such use of resources is determined, the manuscript is unilaterally 
REJECTED. None of the author(s) can impose a sanction and raise a demand on our journal 
in this matter.

13 The internet resources should be indicated in the references part under the title of 
“INTERNET RESOURCES”. The link should be included in the resources and the Access 
date should be after the link like “E.T. 01.01.2017).

14 Typesetting and editing of the paper should be in accordance with the sample article format 
on the website and the references within the text must be prepared as per the sample article.

15 The current papers are uploaded to the system by the author being the member of the 
system step by step. The paper uploaded is sent to the relevant field editor by the system 
manager and asked for approval for referee evaluation. If there are more than one author 
name in the paper, this information should be inserted in the system together with the names 
and institutions of author(s) while uploading the paper to the system. Our journal and 
management never accepts responsibility regarding the problems that may arise about the 
names and institutions of authors related to the article. This information must be unilaterally 
inserted in the system by author(s). Our journal and management aren’t responsible to 
insert this information to the system. Our journal and management only take into account 
the information uploaded to the system by author(s).

16 The language of our journal is Turkish and English. However, the papers prepared in different 
situations and principles are accepted in other languages. In this case, the publication 
board unilaterally reserves the right to use initiative or reject. Relevant author(s) cannot be 
effective or impose sanction on our journal in this matter. An extended English abstract no 
fewer than 750 words is required after the references part of the paper prepared in Turkish. 
The purpose of the paper, scope, method, limitations of research, findings and conclusion 
must be included in this extended abstract. There is no need for extended English abstract 
for the papers in English.

17 The author cannot decide on which referee will evaluate the paper and won’t know the 
information of the referee making the evaluation. After the referee evaluation of the relevant 
paper, the correspondent author who accepts the responsibility in uploading the paper to the 
system is informed via the web system. The e-mail address in the journal system should be 
valid and correct. The member author is unilaterally responsible for any delay and problem 
that may arise about the authors whose membership information isn’t valid and correct in 
the system. Our journal doesn’t address comments to other authors. The member author 
who uploads the paper to the system is the addressee and the responsibility belongs to the 



relevant author. If the paper is uploaded to the system by someone else whose name isn’t 
in the paper, the relevant member becomes responsible for this situation. Our journal and 
management are never responsible for possible problems. All kinds of correspondences 
and information related to the article are directed to the member author. Our journal isn’t 
supposed to inform other author(s).

18 Information about the authors and the materials of communication are confidential and it is 
only known by system manager and the editor. Therefore, authors don’t have such a right 
to ask for referee evaluation or any other demand. Information on referees and authors are 
only shared with the system editor, technical editor, chief editor and the field editor.

19 The number of pages uploaded to the system is 20. This number can increase according to 
the subject of the paper. Annexes and tables can be excluded from this number. However, 
publication board, field editor and the chief editor unilaterally reserve their right to make a 
positive or negative evaluation. Author(s) cannot claim a right in this matter.

20 Our journal is an “e” electronic journal but is also published in paper version. Individuals 
who would like to get printed version of the journal can obtain it by paying the necessary 
fee to the relevant printing company. Our journal does not have to provide printed version 
of the journal to any author or individual. Annual membership fee should also be sent to 
relevant printing company for works sent to our journal. A reasonable amount of fee is 
requested from the author of the paper approved for publication considering the journal 
expenses and according to the conditions of that time. The relevant author or the person 
who makes the payment is sent a receipt about the payment by the beneficiary company.

21 Evaluation process of works uploaded to the system is two months. Works which are not 
evaluated within this period of time and about which information report is not received are 
sent to a different referee. Author(s) cannot claim a right on our journal and management 
because of this delay. It is out of question for the papers being in the referee evaluation 
process to be withdrawn from the journal under any circumstances.

22 Our journal publishes three times a year. The journal and publication board has a right to 
publish special issues. This is up to the initiative of journal management.

23 Publication and copyright of published papers belong to our journal. Publication right 
of every paper uploaded to the system is automatically transferred to the journal. The 
responsible author approves the transfer contract created at the same time with the button 
on the website while uploading the paper to the system. None of the authors are requested 
to sign the copyright agreement for this procedure. Journal management has the right to 
demand transfer agreement with wet signature if required. The papers being in the referee 
evaluation process cannot be withdrawn from the publication. A valid reason should be 
indicated for the papers that are withdrawn. Otherwise, legal action is unilaterally taken 



against the relevant author(s). Author(s) approve these conditions in advance for the paper 
uploaded to the system. None of the author(s) have a right to object.

24 Relevant author(s) are supposed to insert the ethics board or institutional approval while 
uploading the paper to the system if necessary. The whole responsibility unilaterally 
belongs to author(s) in case of a possible problem if the information of papers for which 
ethics board or institutional approval is required isn’t inserted in the system or the journal 
management isn’t informed. Our journal is never asked to accept such a responsibility. Our 
journal and management doesn’t have to ask or monitor this information.

 IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 24 ITEMS OF PUBLICATION 
PRINCIP LES GUIDELINE ARE ACCEPTED BY AUTHOR OR AUTHORS WHO 
ARE INVOLVED IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO 
THESE PRINCIPLES. OUR JOURNAL HAS UNILATERAL RIGHT IN TERMS OF 
PUBLICATION PRINCIP LES, AND PUBLISHING, EVALUATION OR REFUSAL OF 
WORKS. THIS RIGHT CANNOT BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTANCES 
AND CONDITIONS. OUR JOURNAL HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS 
WITHIN THE FRAMEWORK OF RELE VANT LAWS AND LIABILITIES IN CASE 
OF AUTHOR/AUTHORS WHO DO NOT ACT IN ACCORDANCE WITH RELEVANT 
PRINCIPLES AND RULES. EVERYBODY WHO IS INVOLVED IN THE SYSTEM 
HAS AUTOMATICALLY AGREED ON THESE POINTS IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ

1 Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, 
derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” 
türünde yayınlara yer verilmektedir.

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 e dergi ve basılı dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makaleler 
tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak 
koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz dergi web sitesi 
üzerinden ulaşmaktadır.

4 Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.

5 Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.

6 Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/
yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. Etik kurul 
veya kurum onayı gerektiren çalışmalar için mutlaka yazar(lar) ilgili izinleri alarak dergi 
yönetimine bildirmek zorundadır. Ve etik kurul ve kurum izni olması gereken çalışmalara 
ilişkin bilgiler ilgili sorumlu yazar tarafından makale sisteme yüklenirken bu bilgiler sisteme 
sorumlu üye yazar tarafından girilmelidir. Olası bir sorunda tek yönlü olarak yazar(lar) 
sorumlu tutulur. Dergimiz hiçbir konuda yükümlülük kabul etmez.

7 Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi 
bir nedenle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması 
gerekir. Ayrıca dergimize gönderilmiş ve işleme alınmış bir çalışmanın farklı bir dergide de 
paralel olarak yayın sürecine alınmış olduğu tespit edildiği anda ilgili yazar(lar) hakkında 
dergimiz tek taraf olarak hukuki haklarını saklı tutar. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması 
durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir 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. Dergimizin yayınları 
değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre üç aydır. Üç ay içerisinde dönüş 
alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir 
talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden 
çekemez. Hakem sürecine alınan çalışmalar mutlaka intihal taramasından geçirilmiş olması 



ve bilimsel etik kurallara uygun olarak dergimize gönderilmiş ya da yüklenmiş olmalıdır. 
Dergimizde yayınlanan çalışmalar üzerinde bilimsel etik kurallarına uygun olmayan bir 
durum ile karşılaşıldığında ilgili yazar(lar) hakkında hukuki haklarımızı saklı tutarız.

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 bilmeyi 
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editörler tarafından 
bilinir ve gizli tutulur.

11 Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına 
uymayan yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım 
kurallarına uygun düzenlenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. 
Hakem tarafından istenen düzeltmeler sistemden ilgili sorumlu yazar tarafından üyelik 
bilgilerini kullanarak görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara sistem tarafından mail 
yolu ile bilgi verilmektedir. Her bir hakem, yayın için üç kez düzeltme isteme hakkına 
sahiptir. Her üç talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma 
otomatik olarak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar 
editör tarafından değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı verilir. Bu durum 
sistemden ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir. Hakem onayından geçmiş 
olsa dahi baş editör kararı ile ilgili çalışma RED edilebilir. Bu konuda tüm haklar baş 
editöre aittir. Baş editör kararlarına hiçbir yazar(lar) bir yaptırım uygulayamaz her hangi 
bir talepte bulunamaz.

12 Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin kaynakça sonunda dipnot 
şeklinde 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(lar) bir hak 
iddiasında bulunamaz.

14 Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar(lar) tarafından dergiye devredilmiştir. 
Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her 
hakkı ile dergimize devredilmiş olur. Gerekli durumlarda yazar(lar) dan ıslak imzalı devir 
sözleşmesi talep edilebilir.

15 Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar 
muhatap alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi 
verme zorunluluğu yoktur.



16 Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda 
dergimizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz.

17 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.

18 Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve 
iletişimden sorumlu yazara sistemden mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi 
tamamlandıktan sonra, sistem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur. 
Bundan önce yapılacak düzeltmelerin sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş 
makalenin kayıtlı olduğu ID numarası üzerinden tekrar yüklenmesi gerekmektedir. 
Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi 
yapılmayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında 
bir yaptırım hakkına sahip olamaz.



DERGİMİZİN YAZIM KURALLARI 

•	 Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Makalelerin yazım kuralları 
ve hazırlanma şekline ilişkin örnek makale Word formatı dergimizin web sitesinde 
bulunmaktadır. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak 
zorundadır.

•	 Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman 
karakterinde, ana metin 12 Punto, özet, abstract, tablolar, dipnotlar 12 punto olmalı ve tüm 
içerik 1 satır aralığında yazılmalıdır.

•	 Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.

•	 Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa 
numarası verilmiş olmalıdır. Sayfa sayısına ekler, tablo, şekil, grafik ve buna benzer 
materyaller dahil değildir.

•	 Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sütun 
halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk 
aralık bırakılarak, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) kaynaklardan 
sonra 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır.

•	 İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce 
başlık altında yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve 
Abstract, 150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve 12 punto olarak hazırlanmalıdır. 
Özet, Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. 
Abstract, Aim, Method, Results, Conclusion ve Key Words alt başlıklarından oluşmalıdır. 
Özetlerin altında 3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/Key Words ilk harfleri büyük olacak 
şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili bölüme, ilk harfleri 
büyük ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir. Türkçe Anahtar kelimelerin 
“Türkiye Bilim Terimleri”ne, İngilizce anahtar kelimelerin “Index Medicus Medikal 
Subject Heading (MeSH)” standartlarına (http://www.bilimterimleri.com) uygun olarak 
seçilmesi gerekmektedir.

•	 Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, kaynakçadan sonra “Yazar Notu” başlığı 
altında sunum yapılan kongre, tarihi, yeri ve bildiri türü belirtilmelidir. Örnek: Yazar Notu: 
Bu çalışma, 1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19-20 Aralık 2014, İzmir’de sözel 
bildiri olarak sunulmuştur.



•	 Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web 
üzerinden kayıtlı olunan sisteme girilmelidir.

•	 Araştırma makaleleri için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul 
rapor bilgisi (Rapor alınan kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir. 
Ayrıca etik kurul raporu ve kurum izni belgesinin taranıp mail yolu ile editörlüğümüze 
iletilmesi gerekmektedir. Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni olmadığına 
dair imzalı belgenin mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

•	 Ana Metin kısmı, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Teşekkür (eğer var 
ise araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara burada teşekkür 
edilebilir)   ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerinden 
oluşmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract), 750 kelime ve üzerinde 
olacak şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye 
eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki 
yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance (sadece bu bölümde 
kaynakça yer alabilir), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion başlıkları altında 
makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

•	 Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve 
başlıkları tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 12 punto, kalın 
(bold), iki yana yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır. 
Tablolar sadece yatay çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalıdır. 
Tablo içi 1 satır aralığında ve 12 punto olmalıdır. Tabloya ait açıklamalar ve kaynak 
gösterimi, tablonun altında 10 punto ve başına * işareti konularak belirtilmelidir. Örnek: 
*Saraçoğlu, 2004:416-21. Kısaltmalar ile ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya 
da “a, b” kullanılarak 12 punto ile açıklanmalıdır. Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir.

•	 Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin, Kaynaklar ve 
Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa 
yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Metin, Kaynaklar 12 
punto ve iki sütun, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 
12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. Metin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç 
bölümü ile tamamlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) 750 
kelime ve üzerinde olacak şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, Türkçe özet dışında 
hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English 
Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 
punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; 
Definition and Importance, Aim, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye 



ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. İngilizce hazırlanan çalışma ve dergi dilinin 
İngilizce olması durumunda genişletilmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır. İngilizce 
genişletilmiş özetler sadece Türkçe hazırlanan çalışmalar için zorunluluktur.

•	 Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, 
Tartışma, Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) verilerek 
yazılmalıdır. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Giriş, 
Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract), 750 kelime ve üzerinde olacak 
şekilde Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. 
Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results 
and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. 
Olgu sunumu fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için 
gerekli izinler alınmalı ve altında “*” simgesi eklenerek 10 punto olacak şekilde kaynak 
belirtilmelidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21.



MAKALE İÇİ REFERANSLAR

 

•	 Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca dergi sistemimizde yer alan örnek 
makale kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, 
yazarın adı, basım yılı ve sayfa numarası ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Alıntı Yapılan 
Sayfa Numarası)

•	 İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmelidir. 
Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açıklaması 
ile yerini alır.

•	 Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

•	 Alıntılar 30-40 kelimeden uzun olduğunda, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf 
olarak verilir.

•	 Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde 
yazarın soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007: 23-
45)

•	 Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve alıntı 
yapılan sayfa numarası yazılır: Oskay ve ark.’nın (2005: 36) çalışmasında ……….

•	 İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır. Türkçe yayınlarda “ve”, 
İngilizce yayın ise “and” ile ayrılır (Morley and Robins, 2007: 20)

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda Türkçe ise “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012: 236).

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda İngilizce ise “et al., ” ibaresi yer alır: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi 
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43) gibi.

•	 Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden 
noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 33; Moran, 2006:36)

 



KAYNAKÇA YAZIM METODU

•	 Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli 
ve bu kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç 
çalışması kaynakçada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama 
yapılmalıdır.

•	 Makalede bulunan yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla 
ise ilk 6 isim yazılıp yayın Türkçe ise “vd.”, İngilizce ise “et al.,” İbaresi yer almalıdır. Son 
yazardan sonra,”vd.” veya “et al.,” şeklinde hazırlanmalıdır.

•	 İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir.
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GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1 The language of the journal is Turkish and English. Original researches, analyses, 
compilations, case studies, projects and book launches are accepted (they must be in an 
article format).

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 has a printed and electronic version. The articles are downloaded from the 
website and the relevant manuscript can be used on condition that it is referred to our 
journal and “article”. The readers can have an access to all volumes of the journal for free 
on the website.

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 ethically and biostatistically responsible for the papers; 
however, the author himself/herself is unilaterally responsible for the articles. Our journal 
cannot be put under an obligation. Author(s) must get the relevant approvals and inform 
the journal management for the articles requiring ethics board or institutional approval. 
The information of the papers requiring ethics board and institutional approval should be 
entered into the system by the responsible member author while uploading the article. In 
case of a problem, author(s) are unilaterally held responsible. Our journal never accepts 
liability in any matters.

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. Also, if it is 
determined that an article sent and processed in our journal has been in the publication 
process at the same time, our journal unilaterally reserves its legal rights against the relevant 
author(s). If such cases occur, the article is rejected on condition that refutation is published 
and the journal imposes the required 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. Evaluation period of papers is three 
months according to the responses of referees. The papers that don’t yield any response 
regarding the evaluation within three months are directed to another referee. In this case, a 
time extension is in question and a demand cannot be raised. The author cannot claim any 
right or withdraw the article from the system. The manuscripts in the referee evaluation 



process must be analyzed in terms of plagiarism and they should be sent to us and uploaded 
to the system in line with the scientific ethical rules. In case it has been determined that the 
articles published in our journal don’t comply with the scientific ethical rules, we reserve 
our legal rights against the relevant author(s).

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. 
Information concerning the authors is known only by the system manager and the editor.  It 
is kept confidential.

11 The papers uploaded to the system are first evaluated by the editor. A correction demand 
can be raised by our editorial board for the manuscripts not complying with the spelling 
rules. The articles edited in line with the spelling rules are sent to referee evaluation. The 
corrections demanded by the referee can be seen on the system by the relevant responsible 
author with the membership information and the correspondent author is informed via the 
system by e-mail. Every referee has the right to claim correction three times for a paper. If 
the correction isn’t still made after three demands, the paper is automatically “REJECTED”. 
The papers corrected in accordance with the referee suggestions are “ACCEPTED” or 
“REJECTED” after being evaluated by the editor again. The correspondent author is 
informed via the system by e-mail. The paper can be REJECTED with the decision of chief 
editor even though it has gone through the referee approval. All rights belong to the chief 
editor in this matter. None of the author(s) can impose a sanction on the decisions of chief 
editor or raise any demand.

12 If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and 
explained 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 by author(s). For 
this reason, it is not necessary for the author(s) to sign any other documents. The studies 
uploaded to the system are regarded as being transferred to our journal with all rights. If 
necessary, author(s) can be demanded a transfer contract with wet signature.

15 In the articles evaluated in our journal, the correspondent author is regarded as the addressee; 
other authors are not communicated and informed. The journal is not supposed to give 
information to other authors.



16 The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the 
referees or cannot demand anything from the referees.

17 The journal publishes three times 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.

18 Following the evaluation process of the papers, the referee report can be seen on the system 
and sent to the correspondent author by e-mail. After completing the two-referee evaluation 
process, correction demand can be made via the system by e-mail. The corrections made 
before that cannot be allowed in the system. The edited paper should be uploaded again 
with the registered ID number. The authors should make the required corrections in 15 
days. If the corrections are not made within 15 days, the article is rejected by the system 
automatically. None of the authors can impose sanctions on the journal in this case.

 



 

WRITING RULES OF THE JOURNAL

 

•	 The bibliography is arranged according to the Turkish alphabet order. The sample article 
for the writing rules and preparation of papers can be found on our website in Word format. 
All authors are required to take into account the writing format in the last volume of the 
journal.

•	 The main text of papers, abstract, tables and footnotes that will be sent to the journal must 
be written in MS Word Program, with Times New Roman in 12 pt. and single spaced.

•	 Page layout must be with 3 cm margin in the top, bottom, left and right.

•	 Texts must be between 15-20 pages, they must be no longer than 20 pages and page number 
must be indicated at the bottom of the page. Annex documents, tables, figures, charts and 
similar materials aren’t included in the number of pages.

•	 Page layout must include the titles, abstract and tables written in one column, the main 
text and the references should be given in two columns, justified and without indentation, 
spacing 12nk below the titles and paragraphs. Extended English Abstract must be provided 
after the references in 12 pt. and one column.

•	 On the first page, Özet and Anahtar Kelimeler in Turkish must be below the Turkish 
heading, Abstract and Key Words must be below the English heading. Abstract in Turkish 
and English must be no longer than 150-200 words in 12 pt. Sub-headings must include 
Abstract, Aim, Method, Findings, Conclusion and Key Words. Anahtar Sözcük(Ler)/Key 
Words must be given in 3-7 words below the Abstracts by capitalizing the first letters of 
each word. In addition to this, key words must be written in the space provided by the 
system by capitalizing the first letters of each word and by separating each word by comma.

•	 If the article has been presented in a conference, the title of the conference, the date and 
the place of the conference and the type of the presentation must be provided below the 
“Author’s note,” after the References part. For example, Author’s Note: This study has 
been presented at “1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,” on 19-20 December 2014, in 
İzmir as an oral presentation.

•	 The names and the affiliations of the authors must not be given on the text below the title; 
this information must be uploaded to the system on the website.



•	 It should be stated that research articles have been prepared according to the scientific 
ethical principles and ethical board report information (Name of the institution from which 
report is received, its date and the serial number of report) must be added to the system. It 
is also necessary to scan the ethical board’s report and the institution’s permit document 
and to send to our editorial office via e-mail. For the papers without ethical board report, a 
signed document indicating that it doesn’t have the ethical board report must be sent to the 
editorial board via e-mail.

•	 The main text must include such parts as Introduction, Method, Findings, Discussion, 
Conclusion, References, Acknowledgement (persons and institutions not participated in 
the study but contributed to the development of the study should be acknowledged here) 
and Extended Abstract. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended 
abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after 
the references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, 
bold and centered, and the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one 
column. Below the titles of Definition and Importance (references can be given only in this 
part), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be 
provided.

•	 Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and headings of tables/
figures must be above the table; sentence case must be used in 12 pt., bold and justified. 
There must be a full stop between the table number and heading. Tables must only contain 
horizontal line. Each table must be referred to within the text. Items in the table must be 
in 1 line spacing and 12 pt. Explanations of the tables must be indicated below the table in 
10 pt. and by putting * before it. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.. Explanations about the 
abbreviations must be stated below the table and figure by using “*,**” or “a, b” in 12 pt. 
The number of tables and figures must be no longer than 6.

•	 Reviews must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text, References and 
Extended English Abstract. Text should include a structure within a purpose, Conclusion 
parts must be completed. Headings, Abstract must be in one column; Text, References and 
Extended English Abstract must be in two columns, justified without indent and with 12 
nk spacing in heading and at the end of the paragraph. Extended English Abstract must 
be 750 words and more. Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. 
It must be added to the paper after the references. The title (Extended English Abstract) 
must be written in capital letters, bold and centered, and the text must be justified without 
indentation, in 12 pt. and one column. Below the titles of Definition and Importance, Aim, 
Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided 
within the Extended English Abstract.



•	 Case reports must include Turkish and English headings, Abstract, Introduction, Case 
Report, Discussion, References and Extended English Abstract. Headings and Abstracts 
must be 12 pt. and in one column; Introduction, Case Report, Discussion, References must 
be 12 pt. and in two columns justified without indent and with 12 nk spacing in heading 
and at the end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 words and more. 
Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the 
paper after the references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital 
letters, bold and centered, the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one 
column.  Below the titles of Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results 
and Conclusion, data concerning the article must be provided. Reports can be supported 
with photos and flow charts. Necessary permissions must be taken for photos and flow 
charts and references must be indicated in 10 pt. with “*”. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.

 



 

REFERENCES WITHIN PAPER

•	 The sample article in the system must be used for citation rules.  In other words, references 
are indicated with the name of author, the year of publication and page numbers in 
parentheses beside the main text (Surname, Year of Publication: Cited Page Number).

•	 Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given 
below the page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with 
the explanations.

•	 Citations made from a source are indicated between double quotes in the text.

•	 Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.

•	 While providing references, if the name of the author isn’t within the text, the surname of 
the author and date of publication and the cited page are indicated in parenthesis: (Korkmaz, 
2007: 23-45).

•	 If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number 
is given in parenthesis: Oskay et al.. (2005:36) in his/her study……….

•	 In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated. If it is an English 
publication, it is separated with “and” (Morley and Robins, 2007:20).

•	 If it is Turkish, in sources with more than two authors, “vd.” is indicated: (Yücel vd., 
2012:236).

•	 If it is English, in sources with more than two authors, “et al.” is indicated: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 If more than one study from the same author published in the same year must be used, the 
sources are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 
1999b:43).

•	 If more than one source about the same subject is cited within the text, sources are separated 
with a semicolon: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36).

 



WRITING REFERENCES

•	 Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources must 
be put in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study belonging 
to the same author is included in the references, it must be sorted by the date of publication 
(from old to new).

•	 If the number of the authors is 6 or less, all the authors must be listed, if it is 7 or more, the 
first 6 authors must be listed and “vd.”, for Turkish articles and “et, al.” for English articles 
must be used. After the last author, “&” must be used before “vd.” or “et al.”

•	 Anonymous writers from Internet sources must not be cited.
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SIK SORULAN SORULAR

1 Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok indeks 
tarafından taranmaktadır.

2 Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?
Dergimize yalnızca derginin yayın kabul ettiği alanlarda yapılan çalışmalar kabul 
edilmektedir.

3 Derginiz ücretli bir dergi midir?
Dergimiz bazı masraflar karşılığında yayınlanmaya hak kazanmış makale başına belirli 
kısmı bir ücret almaktadır. Red olan makaleler için bir talep söz konusu değildir.

4 Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var 
mı?
Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.

5 Derginizin yayın aralığı nedir?
Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları sonunda 
sisteme tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda özel 
sayılar da çıkarılabilmektedir.

6 Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik 
panelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan 
bilgiler ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.

7 Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
Dergimize gelen çalışmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafından incelenip, uygun 
bulunanlar hakemlere alan editörleri tarafından gönderilmektedir. Alan editörleri uygun 
gördükleri iki disiplin hakemine çalışmayı gönderip hakem değerlendirme sürecini 
başlatır. Süreç hakemlerin incelemesine göre en fazla üç ay sürer. Bu süre içerisinde dönüş 
alınamayan çalışmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alınamaz 
ise ilgili alan hakemi ve editörler kurulu çalışmayı kendi arasında değerlendirip sonuca 
bağlar.



8 Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?
Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem 
editörleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir. 
Bu bilgiler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere 
erişim sağlayamaz.

9 Derginizin herhangi bir sayısında belirli bir yayın yapma oranı veya sayısı var mıdır?
Dergimizde belirli bir makale sayısı söz konusu değildir. Hakem onayını ve sürecini 
tamamlayan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç 
bekletilmeksizin yayına alınmakta ve son aşama olan mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.

10 Aynı yazar ya da yazarlar aynı sayıda birden fazla yayın yayımlayabilmekte midir?
Etik açıdan böyle bir durum söz konusu değildir. Fakat yayın kurulu ve editörler kurulunun 
özel onayı ile aynı yazara ait birkaç makale belirli sayılarda ya da aynı sayıda yayımlanmak 
üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren 
durumlarda geçerlidir.

11 Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem 
bulunmakta mıdır?
Dergimize gönderilen tüm çalışmalar alanında uzman akademisyen ve bilim insanları 
tarafından değerlendirmeye tabii tutulmakta olup hakemler yaptıkları incelemeden herhangi 
bir ücret almamaktadırlar. Tamamen gönüllü bir şekilde inceleme ve rapor oluşturma 
işlemleri gerçekleşmektedir.

12 Bilim ve danışma kurulunuzun görevi nedir?
Bilim ve danışma kurulu bazı çalışmalarda hakemlerin uzlaşamadığı durumlarda baş editör 
ve alan editörlerini ilgili bilim dallarında hizmet veren ve bilgisi ile bu oluşan olumsuzlukları 
ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üyeleri oluşan 
bu sorunların çözümünde aktif görev almaktadır. Bilim ve danışma kurulunun verdiği 
kararlar hiçbir yorum ve değerlendirme yapılmaksızın kabul edilmektedir. Verilen kararlar 
aynen uygulanmaktadır. Değişiklik yapılmaz ve değiştirilmesi teklif edilemez.

13 Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danışma kuruluna çalışmasının gönderilmesini 
isteyebilir mi?
Böyle bir durum söz konusu olmaz olamaz. Bilim danışma kurulunun işlevselliği ancak baş 
editörün onayı ile gerçekleştirilir.



14 Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise 
ve o dergide de yayını kabul edilip yayımlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?
Bu gibi durumlarda yönetim ve editörler kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın 
kurulu bu tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip 
yayımlamak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak 
üzere yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul 
şartlarının yazarlar tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun 
olacaktır. Dergimiz bu gibi oluşabilecek olumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Fikri 
Sinai Haklar Kanunu çerçevesinde dergi hukuk müşavirlerinin yönlendirmesi ile her türlü 
hakkını saklı tutar. Oluşan olumsuzluklarda maddi ve manevi haklarını Türkiye Cumhuriyeti 
Kanunları Çerçevesinde savunur.

15 Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırlanan 
çalışmalar da kabul edilmektedir.

16 Yazar kendisine ait çalışmanın hangi hakemler tarafından değerlendirildiğine dair 
bilgi edinmek isteyebilir mi?
Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin hakem 
bilgisi istenemez, istense bile verilmez. Yazar göndermiş olduğu yayınına yönelik hakem 
önerisinde bulunamaz. Buna ancak baş editör, editör yardımcıları, alan editörü ve sistem 
editörü karar verebilir. Bu kurulların içinde yer alan yetkililer dışında hakem tayini yapılması 
ve bilgisinin dışarıya verilmesi söz konusu değildir.

17 Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe 
hakkına sahip midir?
Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesinde 
yer alan hakemler dergimiz bünyesinde ise bütün bilgiler saklı tutulmak üzere yazarın 
çalışmasının değerlendirilmesini istemediği hakem bilgileri baş editöre gerekli açıklamalar 
ve nedenler belirtilmek koşulu ile üst yazıyla bildirilir. Bu durum baş editör tarafından 
uygun görülür ise işleme alınır. Baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve 
standart çalışma şekli devam eder.

18 Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir 
mi?
Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem 
editörlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.



19 Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize 
yüklenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. 
Yazardan yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda 
alan editörleri ya da ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu 
belgeyi imzalayarak resmi yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda 
çalışması yayımlanamaz yayınlanması yazar tarafından istenemez.

20 Yazar yayınını istediği anda dergiden çekme hakkına sahip midir?
Hakem süreci başlamış bir çalışmanın dergimizden çekilmesi söz konusu olamaz. Ancak 
bu durum intihal ve bilimsel niteliklere uygunsuzluğu söz konusu olduğunda yazarın üst 
yazı ile durumu açıklayıcı olarak baş editöre bildirmesi durumunda işleme alınır. Yine bu 
durum dergi yönetimi tarafından tek yönlü olarak işletilir.

21 ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir?
Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEYSEL, 
KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren 
çalışmalarda mutlaka “Raporun Adı”, “Rapor Tarihi”, “Rapor Protokol Numarası”, 
“Raporun Alındığı Kurum ve Onay Bilgisi” ve “Raporun Diğer Bilgileri” dergimiz yayın 
yükleme sayfasında belirtilen “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmında yer alan yere 
bu bilgileri girmek zorundadır. Etik kurul raporunun aslını baş editör gerekli gördüğü 
durumda resmi kurum onaylı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda baş 
editör istediği halde etik kurul raporunun gelmemesi durumunda yayın hakem onayından 
geçmiş ve yayına alınması tamamlanmış olsa bile sisteme dahil edilmez basım aşamasına 
sokulmaz. Yayın baş editör ve editörler kararı ile red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak 
iddiasında bulunamaz. Etik kurul raporu gerektirmeyen çalışmalarda ve etik kurul raporu 
alınmamış çalışmalarda bu bilgiye gerek yoktur. Fakat etik kurul gerektiren ve etik kurul 
raporu alınmış çalışmalarda bu bilgiler yazar(lar) tarafından sisteme girilmek zorundadır. 
Bu durum yazar(lar) a ait bir yükümlülüktür. Dergimiz bu konuda hiçbir yükümlülük ve 
sorumluluğu kabul etmez. Hukuki bir süreçte tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir. Aksi bir 
durumda dergimiz hiçbir hukuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz. 
Dergi yönetimi ve hakemler bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk 
durumunda dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını saklı tutar.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1 Is your journal a refereed and international journal?
Our journal is a refereed, scientific and international journal.  It is indexed by many 
international indices.

2 Which fields are accepted in your journal?
Only the papers in the fields accepted by the journal are approved.

3 Does your journal charge any publication fee?
A certain amount of fee is requested per the manuscript accepted for publication in return 
for some expenses. There is no such demand for the rejected papers.

4 Are the readers allowed to access to the volumes and the articles without being a 
member of the journal?
All the volumes can be downloaded from our website in pdf format without being a member.

5 What is the publication frequency of the journal?
The journal publishes three times a year; the volumes with full texts are uploaded to the 
system at the end of April, August and December. However, some special issues can be 
published in some cases.

6 Are the authors informed about the evaluation process of the submissions?
The journal is web-based, and the authors can follow all kinds of information concerning 
their submissions from the membership panel of the system. The authors will also be 
provided with the necessary information about the process and procedure.

7 How many referees evaluate a manuscript?
Manuscripts are firstly evaluated by the field editors and then the ones found appropriate 
are sent to the referees by the field editors. Field editors send the approved papers to two 
field referees and referee evaluation process begins. This process takes two months at most 
according to the referee evaluation. If evaluation reports are not received within three 
months, the article is sent to the third referee.  If there is still not any progress, field referee, 
and the editorial board decide on the publication process.

8 Is any information concerning “the author and authors” confidential?



In this journal and all the international refereed journals, information, concerning the 
author(s) is known only by the system editors, field editors, chief editor and assistant chief 
editors. This information is completely kept confidential.  The referees or members of the 
journal are not allowed to access to the relevant information.

9 Are there a certain number of articles to be published in the journal?
There are not a certain number of articles in the journal. Each article, approved by the 
referees and the editorial board, is accepted to be published in the journal without delay and 
sent for the layout process which is the final stage.

10 Is an author allowed to submit more than one paper in the same issue?
It is out of the question in terms of ethics. However, more than one manuscript of the same 
author can be published in the same journal or the following issues if the publication and 
editorial board approve the articles.  But this situation is only valid for specific cases and 
those requiring initiative. This case is only valid for special conditions and those requiring 
initiative.

11 Is there sufficient number of referees in all the fields that the journal accepts articles?
All the submissions sent to our journal are subjected to evaluation by expert academicians 
and scientists and referees are not getting paid for the evaluation they make. Evaluation and 
reports are only on a volunteer basis.

12 What is the duty of the science and advisory board?
The science and advisory board is responsible for solving the incompatibility problems 
that the referees experience; the board gives the final decision independently, and they 
act actively to solve such problems. The decisions of the science and advisory board are 
accepted without questioning. The decisions are applied accordingly. Their decisions cannot 
be changed and offered to be changed.

13 Is an author allowed to submit his/her paper to the science and advisory board in a 
negative situation?
This situation is out of the question. Functionality of science and advisory board occurs 
only with the approval of the editor-in-chief.

14 If an author submits her/his paper simultaneously to another journal for consideration, 
and the paper is accepted in that journal too, what kind of procedures is taken?



The executive board and editorial board give the final decision in such cases. As the 
publication board does not regard such attitudes as ethical, even if the paper has been 
published, it is removed from the system on condition that refutation is published, 
necessary institutions are informed, and the rights are reserved. However, in order to avoid 
such problems, the guidelines for the authors should be read carefully and the appropriate 
papers should be submitted. Our journal’s all rights are kept reserved under the guidance 
of journal’s legal advisors within the framework of Turkish Commercial Law and Law on 
Intellectual and Industrial Rights in such negative conditions. It defends its material and 
moral rights within the framework of Laws of Turkish Republic.

15 Does your journal accept papers from other languages?
Currently, the language of our journal is Turkish and English. However, studies in English 
and other languages are also accepted.

16 Is an author allowed to get information about referees evaluating her/his paper?
It is out of question. The names of the referees will never be revealed to the authors even if 
they want to learn. The author cannot recommend a referee for the paper s/he sent. Only the 
editor-in-chief, assistant editors, field editor and system editor can decide on this. It is also 
out of the question to assign a referee outside those boards and to give information.

17 Is an author allowed to give a name of a referee that s/he does not want her/his paper 
to be evaluated by?
If such a problem occurs, and the referee is in the journal list, on condition that the process is 
confidential, the author should submit the necessary explanations and reasons in an official 
document to the editor-in-chief. If this is approved by the chief editor, necessary steps are 
taken; otherwise, common procedures and standard working are carried out.

18 Is an author allowed to suggest a referee to contribute to the evaluation process?
It is out of question. The field and system editors decide on the issue. Authors cannot 
interfere in this process.

19 Are the authors to sign the transfer agreement or publishing transfer contract?
This situation is stated on the main page of the journal in the section titled publication 
principles. All the submitted papers are accepted to be transferred to the journal with 
exclusive rights.  The author is not asked to sign the document concerning the submission. 
However, in some cases the author should sign the contract, required by the field editors 



or administrative board and submit it to the chief editor officially. Otherwise the paper will 
not be published.

20 Is an author allowed to withdraw his/her paper when desired?
If the evaluation process has started, papers cannot be withdrawn. The paper can only be 
withdrawn in case of plagiarism and scientific disquality and if the author sends an official 
letter, explaining the situation to the chief editor. The journal acts unilaterally in this issue.

21 What is the process in papers requiring the approval and report of ETHICS BOARD?
As in “Media Organs” of National and International journals, author(s) has to upload “Date 
of Report”, “Report Information-Report Number” to “Ethics Board Report Information” 
part of the publication sub mission system of the journal in “EXPERIMENTAL, CASE 
STUDY and INSTITUTIONAL” works requiring ETHICS BOARD approval and report. 
The chief editor has the right to ask for the original report if deemed necessary with an 
official approval of the institution. In such cases, if the chief editor doesn’t get the ethics 
board report despite the request made, the manuscript cannot be included in the system and 
published even if it has obtained referee approval and completed the publication process. 
The paper is rejected with the decision of chief editor and other editors. In this case, 
author(s) cannot make a demand for right. This information isn’t necessary for the papers 
not requesting ethics board report or being lack of this report. However, this information 
should be uploaded to the system by author(s) for the papers requesting and having the 
ethics board report. Author(s) are held responsible for this situation. Our journal doesn’t 
accept any liability and responsibility regarding this matter. The whole responsibility in 
legal process belongs to author(s). Otherwise, our journal cannot bear any legal, spiritual 
and material responsibility. Journal management and referees cannot be imposed any 
liability in this matter. In case of a possible negative condition, our journal unilaterally 
reserves its legal rights.



UHPAD - Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi

Kayaşehir Mah. Evliya Çelebi Cad. Başakşehir Emlak Konutları
1/A D Blok Kat: 4 Daire: 29 Başakşehir, İstanbul, Türkiye

Tel: +90 212 801 40 61 Fax: +90 212 801 40 62
 info@guvenplus.com.tr


