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UHİVE 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 “yayınlanabilir” 
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 
editörlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. 
Etik kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri 
ulaştırılmayan 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. uhedergisi.com adresinden edinilebilir. 

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

4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-
2004 Belge No: 12880) kalite belgeleriyle ve (2015/04315-2015-GE-18972) Marka patent 
ile güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri 
ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası 
güvence sağlamaktadır. 
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5. Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2148-3930 / Online: 2148-3965 
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 gösterimi, 
kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Rusya’da TV Yayıncılığı ve Ulusal TV Kanallarının 
İnternet Sitelerinin İçerik Analizi, UHİVE, Sayı: 6, Cilt: 3, ss.1-2 şeklinde gösterilir. 
Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan 
makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında 
mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve 
metinin kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 

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

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

9. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı 
“makale 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 
etmiş 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  UHİVE 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 responsibility 
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 
given any information, system process cannot be changed. Necessary information about 
our journal can be obtained from the website of the journal www.uhedergisi.com

3- Our journal publishes four 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 
“March, June, September and December” All readers can download the articles from the 
journal’s web system and the relevant paper “article” can be used on condition that our 
journal is cited. Readers can download all volumes of our journal for free.

4- All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 9001-2008 
Doc. No: 12879 & ISO 14001-2004 Doc. No: 12880) and trademark patent (2015/04315-
2015-GE-18972). Articles published provide their authors with all kinds of legal rights 
and international assurance regarding their articles with quality, trademark, patent and doi 
information.

5.  Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal 
can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print: 2148-3930 / 
Online: 2148-3965 
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6. Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the 
reference part YILMAZ, M., (2015). TV Broadcasting In Russia And Website Content 
Analysis Of The National TV Channels , UHİVE International Peer-Reviewed Journal Of 
Communication And Humanities Research,  Issue:6, 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 okurlarımız,

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi sizlerin de destekleriyle gün geçtik-
çe büyümeye devam ediyor. İletişim ve edebiyat alanında öncü olan dergimizin yeni indekslere girmesini 
mutluluk ve gururla karşılıyoruz. Dergimize göstermiş olduğunuz ilgi ve desteğe tüm dergi yetkilileri adına 
teşekkür ediyorum. Bu sayımızda ise meşakkatli bir eleme sürecinden sonra toplamda 8 farklı çalışmaya yer 
vermiş bulunmaktayız. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen hakemlerimize ve elbette çalışmalarını dergimize 
gönderen yazarlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. 

UHİVE’nin bu sayısında ise yoğun olarak iletişim alanındaki çalışmalarına yer vermiş bulunmaktayız. 
Dergimizde; Nazlı Kazanoğlu’nun “Akp İdeolojisinin Türk Çizgi Filmlerine Yansıması: “Pepee” Örneği”; 
Aylin Çankaya’nın “Kadın Filozof Hypatia’nın Trajik Yaşam Öyküsü: Agora”; Ahmet Arslan, Ali Murat Kırık, 
Murat Karaman, Ahmet Çetinkaya’nın “Lise Ve Üniversite Öğrencilerinde Dijital Bağımlılık”; Emine Demiray, 
Murat Korkmaz’ın “Medya Çalışanlarının Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Ve Medyada Yansıtılmasına İlişkin 
Görüşleri”; Emel Poyraz, Kadir Demirkol’un “Siyasi İktidarın Meşruiyet Arayışı: Medya, Sosyal Gruplar 
Ve Kamuoyunu Etkileyen Faktörler”; Merve Zeynep Doğan’ın “Sosyal Medyada Kültür Endüstrisi Üretme 
Bağlamında Üre-Tüketicilik : Olric Hayran Sayfası Örneği”; Ahmet Çetinkaya, Ekrem Öztürk’ün “Sosyal 
Medyanın Haber Üretim Sürecinde Kullanımı”; Gülsüm Çalışır, Esra Dudu’nun “Türkiye’deki Televizyon 
Kanallarında Gösterilen Dizilerde Şiddet Olgusunun Sunumu: Kara Para Aşk, Poyraz Karayel”, Hasbi Aslan’ın 
“Yabancı Medyada Gazete Logolarının Görsel ve Kurumsal Kimlik Değerlerinin Günümüz Çağdaş Göster-
geleri Açısından Açıklanabilirlikleri: Amerikan, İngiliz, Alman ve Fransız Gazete Logoları Örneği”; Mehmet 
Salih Güran ve Hüseyin Özarlan’ın “Düşmanlık Dili”nden Öte: Tarihte Bir Toplu Eylem Çerçeveleri Savaşı” 
isimli çalışmalarını bulacaksınız. Bir sonraki sayımız 2015 yılının Aralık ayında sistemdeki yerini alacaktır. 
Şimdiden tüm okur ve yazarlarımıza sevgi, saygı ve esenlikler dileriz. Görüşmek dileğiyle…

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin siste-
mine 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 yü¬kümlülükleri 

Ali Murat KIRIK
Baş Editör
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kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalış-
malar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar 
kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek 
her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer 
şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde 
dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve 
mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması 
aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.
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Dear readers.,

The International Peer-Reviewed Journal of Communication and Humanities Research continues to grow 
increasingly thanks to your support. We are happy and proud that our journal, which is in a leading position 
in the field of communication and literature, has been included in new indexes. On behalf of all members of 
our team, I would like to thank you for your attention and support. After a tough process of selection, we have 
included a total of 8 different studies in this issue. We would like to express our gratitude to our referees, who 
provided full support in this process, and to our authors who sent their studies to our journal. In this issue of 
UHIVE, we have mostly included studies on communication. In the journal, you will see “Akp İdeolojisinin 
Türk Çizgi Filmlerine Yansıması: “Pepee” Örneği” (Reflection of AKP Ideology on the Turkish Cartoon Films: 
Example of “Pepee”) by Nazlı Kazanoğlu; “Tragic Biography of the Female Philosopher Hypatia: Agora” 
by Aylin Çankaya; “Lise Ve Üniversite Öğrencilerinde Dijital Bağımlılık” (Digital Addiction among High 
School and University Students) by Ahmet Arslan, Ali Murat Kırık, Murat Karaman and Ahmet Çetinkaya; 
“Medya Çalışanlarının Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Ve Medyada Yansıtılmasına İlişkin Görüşleri” (Opini-
ons of Media Workers about Domestic Violence against Women and Its Reflection on the Media) by Emine 
Demiray and Murat Korkmaz; “Siyasi İktidarın Meşruiyet Arayışı: Medya, Sosyal Gruplar Ve Kamuoyunu 
Etkileyen Faktörler” (Government’s Search for Legitimacy: Media, Social Groups and Factors Affecting the 
Public Opinion) by Emel Poyraz and Kadir Demirkol; “Sosyal Medyada Kültür Endüstrisi Üretme Bağla-
mında Üre-Tüketicilik : Olric Hayran Sayfası Örneği” (Production-Consumption within the Framework of 
the Industry of Culture in the Social Media: Example of Olric Fan Page) by Merve Zeynep Doğan; “Sosyal 
Medyanın Haber Üretim Sürecinde Kullanımı” (Use of Social Media in the Process of News Production) 
by Ahmet Çetinkaya and Ekrem Öztürk; “Türkiye’deki Televizyon Kanallarında Gösterilen Dizilerde Şiddet 
Olgusunun Sunumu: Kara Para Aşk, Poyraz Karayel” (Presentation of Violence in the TV Series Broadcasted 
in the Turkish TV Channels) by Gülsüm Çalışır and Esra Dudu, Yabancı Medyada Gazete Logolarının Görsel 
ve Kurumsal Kimlik Değerlerinin Günümüz Çağdaş Göstergeleri Açısından Açıklanabilirlikleri: Amerikan, 
İngiliz, Alman ve Fransız Gazete Logoları Örneği” (Accountability of Visual and Corporate Identity Values of 
Newspaper Logos in Foreign Media in terms of today’s Modern Indicators: Examples of American, English 
German and French Newspaper Logos) by Hasbi Aslan and “Düşmanlık Dili”nden Öte: Tarihte Bir Toplu 
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OPINIONS OF MEDIA WORKERS ABOUT DOMESTIC VIOLENCE 
AGAINST WOMEN AND ITS REFLECTION IN THE MEDIA1

MEDYA ÇALIŞANLARININ KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ve 
MEDYADA YANSITILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Emine DEMİRAY1, Murat KORKMAZ2

1 Anadolu University Open Education Faculty, Eskişehir / Turkey
2 Güven Group INC. Finance Manager, Istanbul / Turkey 

Öz: Günümüzde kadınlar, kitle iletişim araçlarında ağırlıklı olarak arka planda görev 
yapmakta, yönetici konumuna çok az sayıda kadın gelebilmektedir. Tüm dünyada haberi 
sunan kadınların oranı, hemen hemen erkeklerle aynıyken, haberi hazırlayan muhabir 
oranında kadın-erkek çalışanlar arasında farklar görülmektedir. İletişim fakültelerinden 
mezun olan kadınların sayısı her geçen gün artmasına karşın, kadınların halkla ilişkiler ya 
da reklamcılık sektöründe, gazete ve televizyon sektöründen olduğundan daha çok görev 
aldıkları görülmektedir. Medyada kadın ve erkeğin toplumsal cinsiyetlerinin nasıl temsil 
edildiğine yönelik yapılan araştırmalarda, kadınların fedakâr anne, sadık, iyi eş kalıplarının 
dışında cinsellikleriyle ve erkek egemen söylemlerce tanımlanmış, cinsel kimlikleriyle 
yer aldıkları gözlenmektedir. Bu söylem kadını pasif, hükmedilir, seyirlik bir cinsel haz 
nesnesine dönüştürmektedir.  Şiddet ise toplumsal yaşamımızın en önemli sorunlarından 
biridir. Şiddet belli kişi ve kişilere bedensel, duygusal ve ruhsal olarak zarar vermeye 
yönelik bireysel ya da toplu saldırgan davranışların tümüne denir. Aile içi şiddet, aile 
bireylerinin birisinin, ailenin diğer bireylerinin saldırısına uğraması olarak tanımlanabilir. 
Aile içi şiddet, dövme, yaralama, sakatlama, cinsel saldırı, tecavüz, öldürme gibi somut 
olarak tespit edilebilenlerden, tespit edilmesi zor olabilen sözel, duygusal, zihinsel şiddet 
eylemlerine kadar uzanmaktadır. Günümüzde her üç kadından biri yaşamında en az bir kez 
fiziksel, cinsel, ekonomik ya da psikolojik şiddet yaşamaktadır. Bu önemli sorunla mücadele 
konusunda dünyada ve Ülkemizde son yıllarda yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Ancak 
kadına yönelik şiddet, özellikle de aile içi şiddet tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de 
çözüm bekleyen önemli toplumsal sorunlardan biri olmaya devam etmektedir. En önemli 
insan hakları sorunlarından biridir. Böylesi önemli bir konunun medyada, özellikle de 
haberlerde verilme biçimi çok önemlidir. Çünkü çalışanların, haberi aktaranların büyük 
bir çoğunluğu kendi toplumsal cinsiyet bakış açılarını yansıtmakta ve toplumda var olan 
kadın erkek ilişkilerine yönelik egemen görüş bağlamında olayları aktarmaktadırlar. Bu 
nedenle çalışmanın amacı,  kadına yönelik aile içi şiddet konusunu medyada aktaran 
çalışanların, kadına yönelik aile içi şiddet ve medyada yansıtılmasına ilişkin görüşlerini 
belirlemektir. Çalışanların görüşlerini belirlemek amacıyla ulusal medya çalışanlarına anket 
uygulanmıştır. Anketin ilk bölümünde medya çalışanlarının demografik özellikleri, ikinci 
bölümünde kadına yönelik şiddetin gerçekleşme biçimleri ile toplumsal cinsiyet ve genel 
olarak şiddet konusunda görüşleri, üçüncü bölümde de medya çalışanlarının medyada 
yansıtılan kadına yönelik aile içi şiddete ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik sorular 
sorulmuştur. Toplam katılımcı sayısı 244’tür. Toplanan veriler üzerinde, non-parametrik 
ve parametrik istatistiksel testler uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 
18 istatistik programı ile analiz edilmiş, güvenirlilik geçerlilik sağlanmıştır. Cronbach’s 
Alpha kat sayısı olarak 0.912 değeri elde edilmiştir. ANOVA, Kruskal Wallis, Mann 
Whitney U testi analizleri yapılmıştır. Katılımcıların verdikleri cevaplar ölçek anahtarı 
göz önünde bulundurularak, verilen cevapların ortalamaları alınmış, sonraki analizlerde 
kullanılmak üzere gruplanmıştır. Sonuç olarak, medyada kadının ve kadına yönelik aile 
içi şiddetin yansıtılmasına ilişkin görüşler kadın ve erkek çalışanlar için de olumsuzdur. 
Bu nedenle kadının medyadaki olumsuz imajını yok etmek, medyada maruz kaldığı hak 
ihlallerinin önlenmesi için,  medyada çalışan kadınların sayısının artması, kadınların 
yönetim kadrolarında yer alarak,  medyada kadının ve şiddet haberlerinin sunumunda, 
eril dil ve bakış açısına son vermeleri, kadın odaklı habercilik anlayışının yerleşmesi 
gerekmektedir. Çünkü kadına yönelik şiddetin ve toplumsal cinsiyetçi bakış açısının yok 
edilmesinde medyaya ve çalışanlarına büyük görevler düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Şiddet, Medya, Medya Çalışanı, Aile İçi Şiddet

Abstract: Today, women mostly work in the background in the mass media, and few 
women can reach the position of manager. While the proportions of women and men 
anchoring the news is almost equal to each other around the world, there appears to be 
differences between the proportions of women and men reporting the news. Although 
the number of women graduating from faculties of communication has been increasing, 
more women has been employed in the sector of public relations or advertising than 
in the sector of newspaper and television. The research on how women and men are 
represented in the media demonstrates that women are shown with their gender identities 
and sexuality, as defined by the male-dominated discourses, and through the stereotypes 
of self-sacrificing mother and loyal and good wife. This discourse transforms women 
into passive objects of pleasure that are to be dominated and watched. In addition to 
this, violence is another important problem of our social life. Violence refers to all the 
individual or collective aggressive behaviors with the intention of physically, emotionally 
or mentally harming a certain person or persons. Domestic violence can be defined as 
any attack by members of a family towards another member of that family. Domestic 
violence ranges from concrete and detectable acts such as beating, injuring, mutilation, 
sexual assault, rape and murder to verbal, emotional or mental acts of violence which 
can be hard to detect. Today, one in every three women experiences physical, sexual, 
economic or psychological violence at least once in her life. Extensive work has been 
carried out with regard to fighting this significant problem both in the world and in 
Turkey. However, violence against women, especially domestic violence, continues 
to be one of the most important social problems to be solved not only in Turkey but 
in the whole world. It is one of the most important issues of human rights. The way 
such an important issue is presented in the media, especially in the news, is crucial. 
For the majority of the workers, the reporters of the news, reflect their own gender 
perspectives and convey the events within the framework of the dominant view in the 
society about relations between women and men. Thus, the purpose of this study is to 
determine the opinions of the media workers, who communicate the issue of domestic 
violence against women in the media, about domestic violence against women and its 
reflection in the media. A questionnaire was conducted with national media workers in 
order to determine their opinions. The first part of the questionnaire included questions 
about the demographic characteristics of the workers; the second part included questions 
about their opinions regarding gender, forms of violence against women, and violence 
in general, and the third part included questions to determine media workers’ opinions 
about domestic violence against women as reflected in the media. Total number of 
participants was 244. Nonparametric and parametric tests were applied on the collected 
data. The data obtained in the research were analyzed through the SPSS 18 statistical 
software, and the reliability and validity were verified. Cronbach’s Alpha coefficient was 
found to be 0.912. ANOVA, Kruskal Wallis, and Mann Whitney U Test were used. The 
responses of the participants were averaged by taking into consideration the scale key, 
and they were grouped for use in further analysis. In consequence, the opinions about 
the reflection of women and domestic violence against women in the media were found 
to be negative for women and men working in the media, too. Therefore, in order to 
destroy the negative image of women in the media and in order to prevent the violations 
of women’s rights in the media, the number of the women working in the media should 
increase, the women should take part in the management and put an end to the masculine 
language and perspective in the conveyance of news about women and violence in the 
media, and a women-focused conception of journalism should be established. For the 
media and the media workers have big responsibilities in the elimination of domestic 
violence against women and of the gendered point of view.

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

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

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

HOUSES 

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

INTRODUCTION

Violence (şiddet in Turkish), which is one of the 
most important problems of our social life, is 
defined as “the degree of a movement or a force, 
intensity, toughness, speed, power arising from 
a movement, use of brute force against those 
with opposing views, brute force, extremism in 
emotions or behavior” by the Turkish Dictionary 
of the Turkish Language Association. 1

Today, one in every three women experiences 
physical, sexual, economic or psychological vi-
olence at least once in her life. Extensive work 
has been carried out with regard to fighting this 
significant problem both in the world and in Tur-
key. However, violence against women, especially 
domestic violence, continues to be one of the most 
important social problems to be solved not only 
in Turkey but in the whole world.

The term of violence against women was defined 
as “any act of gender-based violence that results 
in, or is likely to result in, physical, sexual or 
psychological harm or suffering to women, 
including threats of such acts, coercion or ar-
bitrary deprivation of liberty, whether occurring 
in public or private life” at the Beijing Platform 
for Action. Violence against women prevents the 
achievement of the goals of equality, development 
and peace. Violence against women prevents, 
disturbs or trivializes the women’s exercise of 

1  (http://www.tdk.gov.tr/index)

their human rights and fundamental freedoms 
(KSSGM, 1995: 86).

In the Beijing+5 Conference, which was organized 
to review the current situation after five years since 
the adoption of the Beijing Platform for Action, 
it was emphasized that violence against women 
and girls was an issue of human rights whether 
in public or private life and that the states had 
responsibility in its elimination. In addition to the 
UN, the Council of Europe has been also carrying 
out works on the protection and development of 
women’s human rights and thus fighting violence 
against women (KSGM, 2008: 68).

In the Council of Europe Convention on Preven-
ting and Combating Violence against Women and 
Domestic Violence, which opened for signature 
by the states in May 2011, signed by 18 countries 
including Turkey by April 2012, ratified by Turkey 
without any doubt on 24 November 2011 and 
promulgated in the Official Gazette on 8 March 
2012, it is stated that “violence against women is 
understood as a violation of human rights and a 
form of discrimination against women” and that 
this term “shall mean all acts of gender‐based 
violence”. 2

The society exhibits different behaviors towards 
women and men. It attributes different traits, be-
haviors and duties to them. The roles, behaviors, 
emotions and activities expected from women 
and men differ. Gender refers to the meanings 

2  (http://www.kadininstatusu.gov.tr)
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and expectations that the society and the culture 
attribute to being a woman or man. It corresponds 
to a cultural structure and usually includes indi-
viduals’ psychological characteristics associated 
with their biological structure. Gender is made 
up of psycho-social features characterizing in-
dividuals as feminine or masculine (Dökmen, 
2010: 17-20).

The relation between gender and violence, which 
was not addressed for more than half of the 20th 
century, has become an increasingly discussed topic 
starting from the 1970s. Regarding the relation 
between gender and violence, gender itself is a 
cause leading to violence, and unlike other types 
of violence, it occurs in the form of gender-based 
violence. Recently developed definitions of gen-
der-based violence have included an attempt to 
be more comprehensive. A definition developed 
in this way describes gender-based violence as 
“harmful behavior that leads to inequity related 
to gender dominance between men and women, 
among women or among men and produces a 
negative effect on physical or psychological deve-
lopment”. This type of violence can be physical, 
sexual, economic, psychological or socio-cultural. 
Moreover, gender-based violence may also come 
from family members, group members or the 
state (Uygur, 2014: 119-120).

Domestic violence is defined as “any kind of 
behavior that includes threat, pressure or control, 
causes the individual to suffer from physical, 
sexual, economic or psychological damages 

and comes from your husband towards you or 
your children or your relatives living in the same 
house with you; from a relative living in the 
same house with you towards you or others in 
the house, and from your husband towards you 
even though you are married but live in separate 
houses under court decision”. 3

Domestic violence ranges from concrete and 
detectable acts such as beating, injuring, muti-
lation, sexual assault, rape and murder to verbal, 
emotional or mental acts of violence which can 
be hard to detect. The most important feature 
of domestic violence that distinguishes it from 
other types of violence is that domestic violence 
shows a tendency to persist. The most commonly 
observed form of domestic violence is the one 
that is inflicted by the men of the family against 
women (Ünlü, Bayram et al., 2009: 12).

Violence, in whatever form, introduces fear and 
insecurity into the lives of women and prevents 
them from exercising their fundamental rights 
and freedoms. Especially domestic violence is a 
phenomenon prevalence of which is not known, 
which is considered as a matter of family privacy 
and thus hidden, and which is therefore difficult 
to combat and prevent. In Turkey, Law no. 4320, 
“Law on the Protection of Family”, enacted in 
1998 for the purposes of preventing domestic 
violence, introduced some security against vi-
olence. With this arrangement, the concept of 

3  (http://usad.org.tr)
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domestic violence was defined in a legal text 
for the first time in Turkey, and it enabled the 
mobilization of police and justice mechanism in 
the cases of domestic violence without any need 
for victims’ complaint (through the notification 
of third persons). Later, Law to Protect Family 
and Prevent Violence against Women was drafted 
by the Ministry of Family and Social Policies 
with the contributions of all relevant institutions 
and organizations, and it was promulgated in the 
Official Gazette no. 28239 of 20 March 2012. 
The aim of the law is “to protect the women, the 
children, the family members and the victims of 
stalking, who have been subject to the violence 
or at the risk of violence, and to regulate proce-
dures and principles with regard to the measures 
of preventing the violence against those people”. 
The law has regulated the protective and pre-
ventive measures to be taken for the protected 
person and against the person who has inflicted 
or have the potential to inflict violence (KSGM, 
2013: 36-38).

Domestic violence against women is a common 
social problem and a violation of human rights 
which may occur anywhere in the world and 
among people of any age, education level or 
income level, and it has no justifiable grounds. 

Media and Violence

Violence is a phenomenon which has existed 
as part of life in different forms throughout the 
existence of humanity and which each of us has 

knowingly or unknowingly resorted to or been 
exposed to. Exposure to violence is not only 
considered as being exposed to physical violence, 
but there is a widely accepted view that it also 
includes exposure to violent visuals. There are 
two major factors leading to the sharing and thus 
dissemination of the visuals of violence: New 
media and traditional mass media. Visuals of 
violence are quite common in today’s media. It 
is considered that the media companies, which 
are convinced that violence is demanded by the 
audience, have turned this phenomenon into a 
profit mechanism. This situation has taken such 
a shape that the media have started to prefer 
the news with violent content over other news. 
Due to this approach of the media companies, 
the audience of newspapers and the television 
get exposed to many violent news events and 
related visuals (Erdal, 2012: 12-18).

Harmful effects of the media violence have been 
revealed through the use of different theories. 
People are faced with media violence not only 
when they are in front of the media, but in every 
moment of the life. It should be recognized that 
the media has a significant contribution to the 
violence in the society. This has been revealed 
by the results of many studies (Özer, 2007: 386). 

An article on the effects of the violence in the 
media published on the website of the American 
Psychiatric Association, which brings together all 
the psychiatrists in the United States and has a 
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history of 120 years, starts as follows 4“The de-
bate is over. Over the last three decades, the one 
overriding finding in research on the mass media 
is that exposure to media portrayals of violence 
increases aggressive behavior in children.”  The 
Turkish Psychological Association has stated 
the following opinions on the effects of media: 
“It is known that as a result of being exposed to 
or watching violence, such behavior is learned 
through modelling and the frequency of violent 
behaviors increase. It is also a scientific fact that 
desensitization to violence occurs over time and 
that behaviors of submissiveness and obedience 
emerge subsequently. Violence is shown as or-
dinary and usual and as a part of life. This, in 
turn, leads to the desensitization of the societies 
to violence and to an increase in the frequency 
of violent incidences.” (RTÜK, 2005: 16-18)

Trend points out to the profitability of violence 
in the media and to the competition of the media 
organizations in developing the most attention-
grabbing violent content. Focusing only on the 
quantitative aspect of this approach of Trend 
may prevent seeing the whole. In this context, 
the quality, frequency and intensity of the vio-
lence, by whom the violence has been inflicted, 
against whom they have used the violence, how 
the violence is coded, how the perpetrators and 
victims of the violence are pictured, and other 
similar issues are as much important in evaluating 

4 https://prezi.com/yizr-xeubymv/medya-ve-
saglikta-siddet/ 

specifically media and violence against women 
as in evaluating media and violence in general. 
There seems to be no difference between the 
position of women in the social structure and 
in the culture of violence in the society and the 
presentation of this position in the media (Yaktıl 
Oğuz, 2010: 441). Violence against women exists 
in the media in the same form as it exists in the 
social structure.

Media, Violence and Women

One of the indispensable elements of our lives is 
the mass media. Our knowledge about the countries 
and the world, our perceptions about human and 
nature and events, our beliefs and our attitudes 
are significantly influenced by the media. It is 
not easy to avoid the effects of the media. Adults 
and especially children and young people are 
vulnerable to the influence of the media. Media 
plays an important role in sustaining gender ste-
reotypes and prejudices and influencing people in 
this direction (Dökmen, 2010: 132-133). Today, 
the discourses produced in the media have also 
joined the discourses based on the phenomenon 
of gender bias, and the media has probably had 
the most active role in the dissemination of such 
ideas and more importantly, in the internalization 
of these ideas by individuals. The TV series, 
newscasts, films and commercials both reflect the 
society in which they are produced and present 
codes to the individuals of that society about their 
social functions and duties (Ertung, 2013: 91). 
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Newscasts, which are considered to be one of 
the forms of the mass media that is closest to 
the reality, are observed to be full of stereotypes 
especially in terms of gender. These stereotypes 
are presented as if they were the reality itself, 
and the identity of women is redefined. The 
content and the formation of the news events 
are determined without the points of view of 
the women. Especially the way the women are 
mentioned in the news and the way the media 
approaches the women issues show patriarchal 
features (Timisi, 1996: 47).

Representation of violence against women in the 
news and its ethical dimension intersect two basic 
axes of study in communication studies: The first 
one is how the image of women and the women 
are presented in the media; the second one is the 
representation of violence in the media in general. 
The gendered codes of journalism structure the 
reality in the communication of the news, and 
they show women as passive and dependent 
on men and as a symbol of sexuality through 
following types of depiction: As a general view 
of the public, the expression “man in the street” 
is commonly used. If the actor mentioned in 
the news is a woman, a clear expression is used 
to specify her gender (e.g. female cop, female 
soccer referee, etc.). Expressions that describe 
the age, physical appearance and marital status 
of the women are included in the news. Women 
are named through expressions such as wife, 
girlfriend, mistress etc. which centralizes the 

men.  These gendered codes have been used even 
more frequently especially due to the increased 
coverage of men’s violence against women in 
newspapers since the emergence of the popular 
press in the nineteenth century. 

Helen Benedict has conducted one of the im-
portant studies examining this increase and the 
characteristics of the emerging news depictions in 
the American press. Benedict found that the news 
about violence against women was constructed 
through two basic forms of narration: depiction 
as a vamp woman and depiction as a virginal 
woman. Both types of depiction, which develop 
a cause and effect relation against women espe-
cially in the evaluation of rapes by the public, 
either hold the woman responsible for causing 
the rape through her certain behaviors or acti-
ons or address the crime as some perversion by 
showing the man raping the “virginal/innocent” 
woman as a monster. In consequence, the study 
suggests that the prevalent type of depiction in 
the news about violence against women holds 
women more or less responsible or gives them 
a share in the crimes of violence against women 
and supports the social stereotypes which leave 
victimized women to embarrassment and humi-
liation (Dursun, 2010: 19-32).

When the stories of women exposed to violence 
are depicted in the newscasts and similar programs, 
their beauty, youth, wifehood or motherhood, 
and their bad fortune are emphasized rather 
than referring to their identities or occupations. 
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Violence is justified by focusing on the reasons 
for exposure to violence. The man using vio-
lence and the society he has grown up in are 
not questioned. Since the media have based its 
conception of functioning on the products that 
are newsworthy and are to be consumed in the 
market economies, they also present news of 
violence to be consumed. In the traditional con-
ception of news reporting in the media, the news 
is constructed through a masculine language and 
perspective. Apart from the written language, 
the use of visual language, i.e. photographs, is 
also one of the important signs of violations of 
women rights in the media. The fact that women 
can be subject of news only after being exposed 
to violence is a violation of right in itself. When 
there is news about violence against women, not 
the man using violence but the woman exposed 
to violence is shown in the photographs both in 
visual and printed media. The most important 
reason for the use of an anti-women discourse 
in the news about violence against women is the 
fact that the management staff mostly does not 
include women (Ünaldı, 2012: 239-240).

Studies and various witnesses have shown that 
women have been increasingly exposed to vio-
lence in modern capitalist societies, and that the 
acts of violence are caused more by the social 
positions of the violent men than by their psycho-
logical conditions. They have also revealed that 
“provocation” attributed to women and “inability 
to control sexual urges” attributed to men in 

the acts of violence are nothing more than an 
attempt to legitimize the gendered perspective 
in the societies (Aziz, 1994: 8).

The results of the study titled “Monitoring Do-
mestic Violence in the Romanian Printed Media” 
have also demonstrated that the representations of 
domestic violence in the media violate the right to 
privacy of women and children, that the printed 
news is of sensational quality, that the journalists 
do not exhibit a responsible attitude towards this 
social phenomenon in communicating the news, 
and that they do not aim to educate the readers 
(Marinescu, 2007: 20).

The institution of media is not out of the social 
and political life, but it is a part of it.  Therefore, 
the media is what the society is and what the po-
litics is. Like any other institution in the society 
such as military, religion and family, the media 
is also one of the areas to assume the revision of 
the violence or the patriarchal order. Thus, there 
appears to be three problems and three areas of 
responsibility. The first one is the problem caused 
by the media and its responsibility in this respect; 
the second one is the problem caused by the au-
dience and the responsibility it should assume in 
this respect, and the third one is the responsibilities 
to be assumed by other institutions in the society 
along with the media, including political, military 
and judiciary institutions (Alankuş, 2007: 58).

Studies conducted around the world regarding the 
representation of women in the media primarily 
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emphasize that they are used as sex objects. Another 
type of representation imposes that the women 
stay home, women are good wives, and women 
are good mothers. Although women have been 
quickly increasing their presence in social and 
professional life as in Turkey, this development 
is not covered by the media. Women are more 
often shown in the media within the framework 
of fashion, modelling, singing, presenting, and 
TV series. And the newscasts include them only 
if they are the subjects or actors of an act of 
violence. And in such cases, they are presented 
as perpetrators or victims without any reference 
to their identities, their occupations, and reasons 
of the act (Aziz, 2004: 67-68-73).

National and international arrangements have been 
made to overcome domestic violence against wo-
men. The solution of the problem requires progress 
at other levels, too. Especially the unequal social 
relation between women and men historically 
developed through male dominance should be 
transformed, and this transformation should be 
also transferred to the social consciousness. The 
media, as well as educational processes, have 
important responsibilities in the transformation 
of the social consciousness in favor of women. 
All the main texts ranging from the Beijing Dec-
laration to the “National Action Plan to Combat 
Domestic Violence against Women 2007-2010” 
as well as the recommendations adopted by the 
United Nations for the prevention of violence 
against women underline the responsibilities 

to be assumed by the media and its potential 
in combating this problem (Dursun, 2008: 15).

However, the negative and humiliating represen-
tation of women in the media cannot be prevented 
despite the fact that women’s communication 
networks have been established at local, national 
and international levels, that development of 
communication and information technologies 
have increased the communication and infor-
mation opportunities for women, that many 
media organizations have been established and 
operated by women, and that these organizations 
contribute to the creation of a positive image of 
women in the media. Pornographic materials, 
which humiliate women and include content of 
violence, are still frequently used. Clichés about 
women continue to exist (KSSGM, 2000: 11).

The media violate women’s human rights in 
various ways, including:

1- Through gendered news, language of presen-
tation or visual materials;

2- By exposing private life/violating privacy and 
by restricting women’s area of freedom;

3- By judging the women exposed to violence 
or sexual crimes such as rape in a gendered 
manner, by attempting to question the morality 
and way of life of the women exposed to rape 
or violence, and thus by judging not the criminal 
or the crime but the victim of the crime through 
gendered presuppositions,
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4- Through tableidization of women and the crimes 
against women and by turning such crimes into 
materials of rating in such a way to feed erotic 
and pornographic voyeurism,

5- By not giving coverage to women in the news 
and commentaries, by ignoring them in all areas 
of life,

6- By not operating their own internal mechanisms 
of control and education in the cases of violence 
against women and sexism,

7- By not conferring with the women and women’s 
organizations with significant knowledge and 
experience struggling in their own area for years, 
when they are addressing issues related to women 
and various areas.

The media have been damaging the physical, emo-
tional and mental integrity of all women through 
increasing exposure, tableidization, repetition of 
sexist judgments, tableidization and eroticization 
of violence, and production of pornography, and 
thus they violate women’s human rights, cont-
ribute to the increase of crimes against women 
and continuously reproduce the existing sexist 
discourse (MEDİZ, 2008: 9).

This practice of journalism should transform into 
a women-oriented conception of journalism in 
order to eliminate the negative image of women 
in the media and the violations of women’s rights 
caused by the mainstream media that have a 
traditional conception of journalism. What is 

envisaged through a “women-oriented journalism” 
is a conception of journalism which informs 
about women’s rights and strengthens women, 
monitors the violations of women’s rights and in 
the meanwhile, does not violate women’s rights 
in its ordinary practices of journalism. In other 
words, women-oriented journalism refers to a 
solution-oriented journalism in which the news 
is constructed in such a way to lead to laws and 
transformations in favor of women, just as in the 
case of children (Alankuş, 2007: 26).

According to the data from the Directorate 
General of Press and Information (BYEGM), 
65 thousand people work in the media sector 
in Turkey. According to BYEGM, 40 thousand 
of them are estimated to be journalists. Among 
these 40 thousand journalists, only 13,614 hold 
a press card. Among these press card holders, 
8,557 hold a standard press card, 4,804 hold a 
permanent press card, 92 hold a free press card, 
and 161 hold an honorary card.5 One third of 
these workers is made up of women. However, 
vast majority of them are not in management 
positions. They usually start their job by wor-
king in the women’s pages of the newspapers 
and then they mostly get assigned to the pages 
of education, health and culture, and those who 
are employed in broadcasting organizations 
mostly work in the areas of advertisement and 
announcement services.

5  (http://www.sagliktagundem)
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The Women’s Commission of the Journalists’ 
Union of Turkey (TGS) made a written statement 
to draw attention to the International Day for 
the Elimination of Violence against Women, 25 
November, and expressed that the media had a 
role in the increasing rate of femicide due to the 
news they present. Suggesting that the represen-
tation of men’s violence against women and the 
representation of women in general in the media 
were problematic, the mentioned statement said: 
“Such news objectifies women, shows violence 
as something usual, and even legitimizes it. The 
masculine language and perspective in the news 
feed the gender discrimination in the society, they 
once again victimize the already victimized wo-
men. To speak more clearly, the media is being a 
partner in the crimes against women through their 
news. … However, we, the women journalists 
of TGS, have no intention of surrendering to all 
these things. We do not want to be part or target 
of violence against women while practicing our 
occupation. We, women workers, believe that it 
is possible to report news about violence against 
women without showing the black eye on the 
pages, without commodifying the body of women 
and without making a title out of perpetrators’ 
words such as ‘She was cheating and I beat’. 
We want that the several lines we write beco-
me the voice of the women that cannot make 
their own voice heard.” In the statement, which 
emphasized that the women journalists working 
in the media want an “end to the androcentric 
language of the media”, it was also expressed 

that the Women’s Commission of TGS had been 
established due to all these reasons and that the 
commission would be a part of the fight against 
both male-dominated sexism in the media and 
violence against women in all areas of life.6 In 
order to prevent the violation of women’s rights 
in the media, the number of women working 
in the media should increase, they should take 
part in the management, and they should end 
the masculine language and perspective in the 
presentation of news about women and violence 
in the media.

Purpose, Scope and Method

This study aimed to determine the opinions of 
media workers in Turkey about domestic violence 
against women and its reflection in the media. 
For this purpose, a questionnaire was conducted 
with 244 people. The first part of the questionnaire 
included questions about the demographic charac-
teristics of the workers; the second part included 
questions about their opinions regarding gender, 
forms of violence against women, and violence 
in general, and the third part included questions 
to determine media workers’ opinions about do-
mestic violence against women as reflected in the 
media. Nonparametric and parametric tests were 
applied on the collected data. The data obtained in 
the research were analyzed through the SPSS 18 
statistical software, and the reliability and validity 
were verified. Cronbach’s Alpha coefficient was 

6  (http://www.evrensel.net/haber)
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found to be 0.912. ANOVA, Kruskal Wallis, and 
Mann Whitney U Test were used. The respon-
ses of the participants were averaged by taking 
into consideration the scale key, and they were 
grouped for use in further analysis. 

•	 Factor related to physical domestic violence 
against women

•	 Factor related to sexual domestic violence 
against women

•	 Factor related to psychological-emotional 
domestic violence against women

•	 Factor related to economic domestic violence 
against women

•	 Factor related to domestic violence against 
women as reflected in the media

Reliability Analysis

Table 1. Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha Number of items

,912 76

As Alpha = 0,912 equation was found in con-
sequence of the reliability analysis, it can be 
suggested that the 76 sub-dimensions have a 
high level of reliability.

FINDINGS AND INTERPRETATIONS

Demographic Characteristics

An assessment of the demographic characteristics 
of the respondents shows that 45% of them were 
young individuals aged between 18 and 24, and 
23% were middle-aged individuals between 35 and 
49. 31% were high school graduates, 24% held 
a 4-year bachelor’s degree, 44% were married, 
and 56% were single. 12% had no children and 
25% had one child.  30% had an income between 
2001 and 3000 TRY. For the question “How did 
you marry?”, 49% of the participants chose the 
response “My spouse and I met, got along well 
with each other and agreed on marriage, and our 
families confirmed.” For the type of marriage, 
“only civil marriage” has the highest percentage 
with 61%. For the question “For how many years 
have you been together with your spouse?”, the 
response of 1-3 years was chosen by 32% of the 
participants. It is an interesting result that 54% 
of the participants answered “no” to the question 
“Is your education directly related to your area 
as a media worker?”. 54% of the respondents 
worked in the television sector. 

Table 2 provides a detailed breakdown of the 
respondents’ demographic characteristics.
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Table 2. Demographic Characteristics of Media Workers

Demographic Characteristics Count Column N %
1- Your gender Woman 106 43,62%

Man 137 56,38%
2- Your age 18-24 111 45,49%

25-34 45 18,44%
35-49 55 22,54%
50-64 24 9,84%
65+ 9 3,69%

3- Your educational status

Primary school 21 8,61%
High school 75 30,74%
2-year associate degree 45 18,44%
4-year bachelor’s degree 59 24,18%
Master’s / doctoral degree 24 9,84%
Other 20 8,20%

4- Your job in the media sector 
(please write)

Customer relations 20 8,23%
Creative 23 9,47%
Strategic planning 28 11,52%
Financial and 
administrative affairs

20 8,23%

Printed works 27 11,11%
Media planning 26 10,70%
Data processing 13 5,35%
Human resources 11 4,53%
Traffic 7 2,88%
Archive 2 ,82%
Interactive 12 4,94%
Camera 10 4,12%
Reporter 10 4,12%
Commentator 18 7,41%
Assistant manager 7 2,88%
Manager 4 1,65%
Other 5 2,06%

5- Is your education directly related 
to your area as a media worker?

Yes 113 46,31%
No 131 53,69%
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Senior manager 8 3,28%
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10- Your income level
Minimum wage 40 16,39%
1000-2000 63 25,82%
2001-3000 74 30,33%
3001-4000 40 16,39%
4001 or more 27 11,07%

11- Income level of your family
Minimum wage 84 34,43%
1000-2000 51 20,90%
2001-3000 63 25,82%
3001-4000 34 13,93%
4001 or more 12 4,92%

12- How did you marry?

1. My spouse and I met, 
got along well with each 
other and agreed on 
marriage, and our families 
confirmed

120 49,18%

2. My spouse abducted 
me. Therefore, I had to 
marry

2 ,82%

3. I was forced by my 
family to marry my spouse 
despite I did not want

17 6,97%

4. My spouse and I met, 
got along well with each 
other and agreed to marry 
although our families 
rejected

51 20,90%

5.We had an arranged 
marriage

35 14,34%

6. We met through the 
Internet and got married

14 5,74%

7. We eloped 5 2,05%

13- Type of marriage
a-Only civil marriage 149 61,07%
b-Only Islamic marriage 5 2,05%
c-Both civil and Islamic 
marriage

80 32,79%

d-No civil or religious 
marriage

10 4,10%
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14- For how long have you been 
with your spouse?

1. Less than one year 37 15,16%
2. 1-3 years 78 31,97%
3. 4-5 years 42 17,21%
4. 6-10 years 25 10,25%
5. 11-15 years 35 14,34%
6. 16-20 years 22 9,02%
7. 21 years or more 5 2,05%

15- In which area of the media 
sector do you work?

Radio 24 9,84%
Television 131 53,69%
Newspaper-Journal 89 36,48%

Forms of Domestic Violence against Women 

Domestic violence against women is considered 
to include physical violence, sexual violence, 
psychological-emotional violence and economic 
violence. These can be defined as follows.

Physical violence: Physical violence includes 
such acts as slapping, kicking, punching, mau-
ling, twisting arms, throttling, binding, cutting 
hair, injuring with sharp or hard objects, burning 
with nitric acid or boiling water, putting out a 
cigarette on body, crushing hands or feet, muti-
lating, torturing, forcing to live under unhealthy 
conditions, and causing to suffer physical damage 
by preventing from accessing health care. One of 
the strongest forms of physical violence against 
women is the one committed against women on 
the ground of customs/honor. Violence on the gro-
unds of customs/honor means an act of violence 
against or killing of a woman by her husband or 
relatives due to such reasons as the clothes the 
woman wears, the place she goes, conversation 
with foreigners, extramarital affair, pregnancy out 

of wedlock, not being a virgin, being unwilling 
to marry the person that the family wants, and 
divorcing. Unfortunately, husband or relatives 
may decide to commit such crimes. Violence 
against women on the grounds of customs/honor 
is a crime under our laws and is punished.

Sexual Violence: Sexual violence includes such 
acts as forcing the woman into sexual intercourse 
at a place where she does not want to (whether 
married or not), forcing her into sexual intercourse 
at a time or in a way she does not want (rape), 
forcing her into sexual intercourse with others, 
harming sexual organs, forcing her into getting 
or not getting pregnant, into abortion, into incest 
(sexual assault or rape among relatives) or into 
prostitution, forcing to marry, and exhibiting 
disturbing behaviors of sexual nature through 
phone, letter or face to face.

Psychological-Emotional Violence: Psychological 
violence refers to such acts as shouting, scaring, 
swearing, threatening, insulting, not letting the 
woman see her relatives, neighbors, friends or 
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others, secluding, humiliating, separating her 
from her children, keeping her under control 
on the grounds of jealousy, comparing to other 
women, putting pressure on her regarding what 
she wears, where she goes and who she will 
meet, and preventing her from developing herself.

Economic Violence: Economic violence refers 
to such acts as depriving of money or giving 
only a limited amount of money, not giving 
any information about the savings, income and 
expenditures of the family, depriving the woman 
from her properties and incomes, not letting 
her work, forcing her to work in a job that she 
does not want, restricting her in such a way to 
negatively affect her working life, and making 
decisions about the economic issues of the family 
on one’s own without asking for her opinion.7

This section, which includes opinions about 
the forms of domestic violence against women, 
shows the participating media workers’ opinions 
about physical, sexual, psychological-emotional 
and economic violence. Although the obtained 
results show low rates of approval of violence 
against women and acceptance of violence as 
an acceptable behavior, the existence of such 
approval is still negative in terms of human rights. 

7  (http://www.kadininstatusu.gov.tr)

Physical Violence

According to the responses of the media workers 
who answered the questionnaire, the most highly 
approved statements related to the physical form of 
domestic violence against women are as follows: 
among woman, the statement “If a woman cheats 
on her husband, she deserves death” was appro-
ved by 12%, the statement “If a woman wants 
a divorce, it is natural that she gets exposed to 
physical violence” was approved by %12, and the 
statement “If a woman does not obey the words 
of her husband, it is a natural behavior for him 
to beat her” was approved by 8%; among men, 
the statement “If a woman wants a divorce, it is 
natural that she gets exposed to physical violence” 
was approved by 22%, the statement “Men can 
beat their wives in the cases that women do not 
fulfill their responsibilities at home” was also 
approved by 22%, and the statement “If a woman 
cheats on her husband, she deserves death” was 
approved by 19%. Physical violence got more 
approval from men. However, the percentage of 
people disapproving physical violence is higher 
among both women and men.

Table 3 provides a detailed breakdown about the 
opinions of media workers about the physical 
form of domestic violence against women.
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Table 3. Opinions of Media Workers about Physical Domestic Violence against Women

                                     Your Gender

                                  Woman Man

Least 
signifi-

cant

2 3 4 Most 
signifi-

cant

Least sig-
nificant

2 3 4 Most 
signifi-

cant

Row
N %

Row 
N %

Row 
N %

Row 
N %

Row
N %

Row
N %

Row 
N %

Row
N %

Row
N %

Row
N %

1- Men can beat 
their wives in 
the cases that 
women do not 
fulfill their re-
sponsibilities at 
home.

19% 29% 29% 8% 4% 14% 20% 25% 19% 22%

2- It may be 
sometimes nec-
essary to beat 
children in or-
der to discipline 
them.  

31% 23% 20% 22% 5% 36% 15% 20% 22% 7%

3- It is not vio-
lence to slap a 
woman, to throw 
something at 
her, to pull her 
hair or to push 
her around.

20% 28% 29% 18% 5% 24% 27% 29% 14% 7%

4- If a woman 
does not obey 
the words of her 
husband, it is a 
natural behavior 
for him to beat 
her.

27% 29% 25% 10% 8% 25% 33% 22% 10% 9%
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5- Violence due 
to anger during 
a quarrel is a 
normal behav-
ior.

42% 23% 22% 10% 3% 48% 15% 23% 9% 4%

6- It is an ex-
cusable act if 
a drunk man 
beats his wife.

39% 26% 23% 9% 3% 46% 22% 15% 16% 1%

7- It is not vio-
lence to threaten 
with tools such 
as gun or knife.

35% 29% 27% 7% 2% 28% 28% 28% 12% 4%

8-There can be 
valid reasons 
for a man to use 
violence against 
a woman.

35% 30% 17% 14% 4% 36% 34% 14% 12% 4%

9-If a woman 
cheats on her 
husband, she 
deserves death.

19% 19% 37% 13% 12% 25% 12% 35% 9% 19%

10-If a woman 
wants a divorce, 
it is natural that 
she gets exposed 
to physical vio-
lence.

14% 35% 23% 16% 12% 11% 18% 20% 28% 22%

Sexual Violence

According to the responses of the media wor-
kers who answered the questionnaire, the most 
highly approved statements related to the sexual 
form of domestic violence against women are as 
follows: among women; the statement “Forcing 
into sexually humiliating or insulting actions is 
not violence” was approved by 16%, and the 
statement “Violence can be used against a woman 

who refuses to have a sexual intercourse despite 
her husband’s will” was approved by 15%; among 
men, “It is a normal behavior for a woman to 
have a sexual intercourse with her husband due 
to fear although she does not want” was approved 
by 13%, and the statement “Violence can be used 
against a woman who wants birth control” was 
approved by 10%. The percentage of undecided 
respondents was high for sexual violence.
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

Table 4 provides a detailed breakdown about the 
opinions of media workers about the sexual form 
of domestic violence against women.

Table 4. Opinions of Media Workers about Sexual Domestic Violence against Women 

                                      Your Gender

                                  Woman Man

Least 
signifi-

cant

2 3 4 Most 
signifi-

cant

Least 
signifi-

cant

2 3 4 Most 
signifi-

cant
Row
N %

Row 
N %

Row 
N %

Row 
N %

Row
N %

Row
N %

Row 
N %

Row
N %

Row
N %

Row
N %

1- Violence can 
be used against a 
woman who refuses 
to have a sexual 
intercourse despite 
her husband’s will.

1% 20% 42% 23% 15% 7% 19% 41% 26% 8%

2- Violence can 
be used against a 
woman who wants 
birth control.

8% 25% 31% 29% 8% 4% 24% 35% 28% 10%

3- It is acceptable 
to cheat a woman 
that does not fulfill 
her sexual respon-
sibility towards her 
husband.  

12% 22% 41% 20% 6% 4% 21% 46% 24% 4%

4- It is a reason for 
violence if a wom-
an requests sexual 
intercourse from 
her husband.

11% 28% 36% 22% 3% 5% 33% 29% 28% 6%

5- Forcing into sex-
ually humiliating or 
insulting actions is 
not violence.

6% 19% 33% 26% 16% 6% 20% 35% 30% 9%

6- It is a normal be-
havior for a woman 
to have a sexual 
intercourse with her 
husband due to fear 
although she does 
not want.

16% 27% 35% 13% 8% 17% 25% 27% 19% 13%
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ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

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

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

HOUSES 

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

Psychological-Emotional Violence

According to the responses of the media workers 
who answered the questionnaire, the most highly 
approved statements related to the psychological-
emotional form of domestic violence against women 
are as follows: among women; the statements 
“If a woman does not agree with her husband in 
any issue, she should not argue and should keep 
quiet”, “A woman must always obey the words 
of her husband or other men in her family” and 
“A woman should get a permission from her 
husband whenever she will go somewhere” were 

all approved by 7%; among men, the statements 
“A woman must always obey the words of her 
husband or other men in her family”, “It is not 
violence to insult or swear” and “It is not violence 
to humiliate or affront in front of others” were 
all approved by 7%. The percentages of women 
and men were close to each other with regard 
to approving psychological-emotional violence.

Table 5 provides a detailed breakdown about the 
opinions of media workers about the psychologi-
cal-emotional form of domestic violence against 
women. 

Table 5. Opinions of Media Workers about Psychological-Emotional Domestic Violence aga-
inst Women

                                      Your Gender

                                  Woman Man

Least 
signifi-

cant

2 3 4 Most 
signifi-

cant

Least 
signifi-

cant

2 3 4 Most 
signifi-

cant
Row
N %

Row 
N %

Row 
N %

Row 
N %

Row
N %

Row
N %

Row 
N %

Row
N %

Row
N %

Row
N %

1- A women can 
never act or do 
something special to 
her without getting a 
permission from her 
husband.  

9% 29% 35% 23% 4% 7% 29% 31% 28% 5%

2- If a woman does 
not agree with her 
husband in any is-
sue, she should not 
argue and should 
keep quiet.  

11% 20% 32% 30% 7% 11% 16% 46% 22% 5%

3- A woman must 
always obey the 
words of her hus-
band or other men in 
her family.  

8% 25% 35% 25% 7% 5% 30% 31% 26% 7%
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

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

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

HOUSES 

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

4- It is not violence 
to insult or swear. 12% 31% 36% 15% 6% 7% 22% 38% 26% 7%
5- It is not violence 
to threaten or scare. 8% 34% 35% 19% 4% 6% 26% 39% 25% 4%
6- It is not violence 
to humiliate or af-
front in front of 
others.

12% 25% 43% 17% 3% 12% 29% 37% 16% 7%

7- It is not violence 
to threaten a woman 
with harming her 
family, children or 
other close people.

11% 24% 31% 28% 6% 8% 5% 42% 22% 3%

8- A woman should 
get a permission 
from her husband 
whenever she will go 
somewhere.

6% 25% 42% 21% 7% 4% 22% 41% 31% 2%

9- If a woman does 
not obey the words 
of her husband, 
pressure and vio-
lence should be used 
against her.

7% 25% 35% 31% 2% 3% 26% 42% 24% 5%

10- In some cases, 
it can be normal if 
a man shouts at her 
wife.

10% 25% 39% 23% 3% 9% 27% 35% 24% 5%

Economic Violence

According to the responses of the media workers 
who answered the questionnaire, the most highly 
approved statements related to the economic 
form of domestic violence against women are as 
follows: among women; the statement “A woman 
can spend the money she has or her income in 
whatever way she wants” was approved by 7%, 
and the statements “It is a normal behavior for a 
man to get her wife’s income from her” and  “A 
woman should inform her husband and get his 

permission before any kind of spending” were 

approved by 5%; among men, the statement “It 

is a normal behavior for a man not to give money 

for housekeeping expenditures” was approved by 

7% and “A woman can spend the money she has 

or her income in whatever way she wants”  was 

approved by 6%. The percentages of the approval 

of negative and positive statements regarding 

economic violence were close for women and 

men, and the percentage of undecided respon-

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

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

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

HOUSES 

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

Table 6 provides a detailed breakdown about the 
opinions of media workers about the economic 
form of domestic violence against women.

Table 6. Opinions of Media Workers about Economic Domestic Violence against Women

                                      Your Gender

                                  Woman Man

Least 
signifi-

cant

2 3 4 Most 
signifi-

cant

Least 
signifi-

cant

2 3 4 Most 
signifi-

cant

Row
N %

Row 
N %

Row 
N %

Row 
N %

Row
N %

Row
N %

Row 
N %

Row
N %

Row
N %

Row
N %

1- A woman can 
spend the money 
she has or her in-
come in whatever 
way she wants.  

7% 30% 38% 19% 7% 7% 31% 38% 19% 6%

2- It is a normal 
behavior for a man 
to prevent his wife 
from working and 
to cause her to quit 
her job. 

13% 26% 39% 20% 2% 12% 26% 41% 19% 3%

3- A woman should 
inform her husband 
and get his permis-
sion before any 
kind of spending.  

9% 40% 28% 18% 5% 9% 30% 37% 21% 3%

4- It is a normal 
behavior for a man 
to get her wife’s 
income from her. 

17% 20% 40% 19% 5% 8% 25% 38% 27% 3%

5- A woman should 
not work if the 
man does not want.

7% 30% 35% 25% 4% 7% 24% 43% 22% 4%

6- It is a normal 
behavior for a man 
not to give money 
for housekeeping 
expenditures.

13% 28% 33% 22% 4% 7% 32% 33% 22% 7%
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ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

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

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

HOUSES 

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

One of the most important concepts used in 
women studies is “gender”. In the literature of 
social sciences, there is a distinction between the 
concepts of “sex” and “gender”. Sex (biological) 
refers to being a male or female depending on 
physical characteristics while gender (social) 
refers to different roles and behaviors of women 
and men within the society (Suğur, 2009, p. 3). 
Differences in sex are those differences between 
men and women regarding their biological cha-
racteristics which are not learnt but are inborn. 
Differences in gender are those differences among 
people regarding some characteristics which 
are learnt and acquired through the process of 
socialization. Differences in gender vary from 
one individual to another and from one culture 
to another. (Dökmen, 2004, p. 11)

In this section, media workers were asked for 
their opinions about gender and violence, and 
the most highly approved statements were as 

follows: among women, the statement “‘Spare 
the rod, and spoil the child’ is a very realistic 
proverb” was approved by 25%, the statement 
“Domestic violence is an important problem of 
community health” was approved by 23%, and 
the statements “It is not appropriate if a woman 
to earn more than her husband” and “Punishments 
for domestic violence are not sufficient” were 
approved by 16%; among men, the statement 
“Domestic violence is an important problem of 
community health” was approved by 28%, the 
statement “‘Spare the rod, and spoil the child’ is 
a very realistic proverb” was approved by 27%, 
and the statements “A woman exposed to violence 
should not share this with others, and she should 
hide the problems and violence she experiences” 
and “Women exposed to violence should get 
psychological support” were approved by %19. 

Table 7 provides a detailed breakdown of media 
workers’ opinions about gender and violence.
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Table 7. Opinions of Media Workers about Gender and Violence in General

                                     Your Gender

                                  Woman Man

Least 
signifi-

cant

2 3 4 Most 
signifi-

cant

Least 
signifi-

cant

2 3 4 Most 
signifi-

cant

Row
N %

Row 
N %

Row 
N %

Row 
N %

Row
N %

Row
N %

Row 
N %

Row
N %

Row
N %

Row
N %

1- Men should not 
do such housework 
as cooking, washing 
dishes, laundry and 
ironing. 

4% 17% 25% 41% 14% 0% 20% 36% 38% 7%

2- It is normal for 
girls aged between 12 
and 17 to marry. 

2% 11% 53% 34% 0% 2% 12% 49% 36% 1%

3- Women must ac-
cept the dominance 
and authority of men.  

8% 49% 37% 6% 0% 7% 46% 43% 5% 0%

4- Women should be 
always restricted and 
controlled by men. 

19% 37% 39% 5% 1% 18% 33% 42% 7% 0%

5- Marriage is an ob-
ligation for women. 9% 31% 39% 21% 0% 10% 30% 38% 21% 1%

6- The marriage of a 
woman can be decid-
ed onlu by her family, 
father or brothers.

10% 17% 37% 30% 6% 9% 19% 41% 26% 4%

7- Childcare is the 
responsibility of 
women rather than 
men.

8% 49% 37% 6% 0% 7% 46% 43% 5% 0%

 8- The man of the 
family is responsible 
for attitudes and be-
haviors of women. 

19% 37% 39% 5% 1% 18% 33% 42% 7% 0%

9- It is the responsi-
bility of men to main-
tain the family.

9% 31% 39% 21% 0% 10% 30% 38% 21% 1%
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10- I do not find it 
appropriate for wom-
en to work in every 
line of work.

10% 17% 37% 30% 6% 9% 19% 41% 26% 4%

11- It is normal for 
a woman to be ha-
rassed or raped if she 
is out alone at late 
hours.

4% 34% 39% 16% 8% 3% 32% 43% 20% 3%

12- Wearing reveal-
ing clothes is a rea-
son for a woman to 
be harassed or raped.

3% 25% 48% 22% 2% 2% 25% 46% 22% 5%

13- It is a duty of a 
woman to have sex-
ual intercourse with 
her husband even if 
she does not want to. 

9% 28% 39% 21% 3% 6% 32% 46% 12% 4%

14- The presence 
of violence against 
woman disturbs me.

21% 33% 25% 10% 10% 20% 29% 27% 14% 11%

15- Domestic vio-
lence is an important 
problem of commu-
nity health.

8% 21% 28% 20% 23% 8% 17% 22% 25% 28%

16- ‘Spare the rod, 
and spoil the child’ 
is a very realistic 
proverb.

18% 18% 18% 21% 25% 12% 21% 18% 22% 27%

17- A woman ex-
posed to violence 
should not share this 
with others, and she 
should hide the prob-
lems and violence she 
experiences.  

25% 13% 20% 31% 11% 27% 7% 13% 35% 19%

18- A woman should 
come home before 
her husband.

21% 47% 13% 12% 7% 27% 45% 20% 7% 1%

19- I believe in the 
logic ‘He is your hus-
band; he both loves 
and beats’.

12% 19% 35% 24% 10% 12% 17% 38% 24% 9%
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20- Men should be 
more educated than 
women.

25% 28% 20% 12% 15% 20% 30% 18% 19% 14%

21- It is not appropri-
ate if a woman to 
earn more than her 
husband.

16% 18% 31% 19% 16% 14% 35% 24% 15% 12%

22- Small quarrels 
are the charms of a 
family.

21% 33% 25% 10% 10% 20% 29% 27% 14% 11%

23- Women exposed 
to violence should 
get psychological 
support.

25% 13% 20% 31% 11% 27% 7% 13% 35% 19%

24- Violence has no 
reason or gender. It 
is a psychological 
problem.  

21% 47% 3% 12% 7% 27% 45% 20% 7% 1%

25- If a person resorts 
to violence, he/she 
should definitely get 
psychological sup-
port. 

12% 19% 35% 24% 10% 12% 17% 38% 24% 9%

26- Measures and 
laws regarding the 
protection of women 
from domestic 
violence are not suf-
ficient.

25% 28% 20% 12% 15% 20% 30% 18% 19% 14%

27- Punishments for 
domestic violence are 
not sufficient.

16% 18% 31% 19% 16% 14% 35% 24% 15% 12%
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Domestic Violence against Women as Reflected 
in the Media

In this section, media workers were asked for 
their opinions about domestic violence as reflec-
ted in the media, and the most highly approved 
statements were as follows: among women, the 
statement “The news of violence in the media 
violates women’s rights” was approved by 34%, 
the statement “The news of violence in the media 
legitimizes violence” was approved by 27%, and 
the statements “The news of violence in the media 
feeds gender discrimination in the society” and 
“The news of violence in the media is presented as 
visual materials and tabloid news” were approved 
by 25%; among men, the statement “The news of 

violence in the media violates women’s rights” 
is approved by 40%, the statement “The news 
of violence in the media legitimizes violence.” 
and “The news of violence in the media violates 
privacy of women” were approved by 28%, and 
the statement “The news of violence in the media 
is presented as visual materials and tabloid news” 
was approved by 27%. The opinions about the 
reflection of domestic violence against women 
in the media are negative both for women and 
men workers.

Table 8 provides a detailed breakdown of media 
workers’ opinions about domestic violence against 
women as reflected in the media.

Table 8. Opinions of Media Workers about Domestic Violence against Women as Reflected 
in the Media 

                                      Your Gender
                                  Woman Man

Least 
signifi-

cant

2 3 4 Most 
signifi-

cant

Least 
signifi-

cant

2 3 4 Most 
signifi-

cant
Row
N %

Row 
N %

Row 
N %

Row 
N %

Row
N %

Row
N %

Row 
N %

Row
N %

Row
N %

Row
N %

1- The news of 
violence in the 
media objectifies 
women.

35% 24% 14% 14% 13% 37% 23% 16% 17% 7%

2- The news of 
violence in the 
media shows vio-
lence as something 
usual.

34% 20% 23% 15% 8% 35% 21% 22% 13% 9%
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3- The news of 
violence in the 
media legitimizes 
violence.

17% 23% 12% 21% 27% 14% 23% 19% 16% 28%

4- The news of 
violence in the 
media feeds gen-
der discrimination 
in the society.

17% 28% 18% 12% 25% 14% 28% 19% 16% 24%

5- The news of 
violence in the 
media victimizes 
women.

27% 17% 25% 15% 16% 32% 23% 23% 16% 6%

6- The news of 
violence in the 
media is presented 
through an andro-
centric language 
and perspective.

16% 40% 22% 16% 7% 19% 26% 34% 16% 5%

7- The news of 
violence in the 
media is not pre-
sented in an objec-
tive way.

16% 22% 24% 23% 16% 20% 17% 14% 33% 15%

8- The news of 
violence in the 
media reproduce 
violence.

35% 29% 22% 7% 8% 46% 28% 17% 5% 3%

9- The news of 
violence in the 
media violates 
women’s rights.

33% 9% 10% 13% 34% 32% 11% 7% 10% 40%

10- The news of 
violence in the 
media shows 
women as guilty.

11% 38% 34% 13% 4% 14% 26% 37% 21% 2%

11- The news of 
violence in the 
media shows 
women as weak.

9% 28% 39% 21% 3% 6% 32% 46% 12% 4%
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12- The news of 
violence in the 
media commodi-
fies the body of 
women.

11% 25% 36% 25% 4% 14% 30% 31% 22% 2%

13- The news of 
violence in the 
media does not 
show the real rea-
son of violence.

3% 29% 42% 22% 5% 1% 26% 45% 25% 3%

14- The news of 
violence in the 
media is presented 
in such a way to 
support concep-
tions against 
women.

21% 33% 25% 10% 10% 20% 29% 27% 14% 11%

15- The news of 
violence in the 
media violates pri-
vacy of women.

8% 21% 28% 20% 23% 8% 17% 22% 25% 28%

16- The news of 
violence in the 
media is presented 
as visual materials 
and tabloid news.

18% 18% 18% 21% 25% 12% 21% 18% 22% 27%

17- The news of 
violence in the 
media justifies the 
perpetrator of vio-
lence.

4% 31% 33% 25% 8% 5% 30% 44% 16% 4%

The major comparative findings of the rese-
arch are as follows.

 Physical violence against women (highest 
among those married through the Internet), 
sexual violence against women (highest 
among those married through the Internet), 
psychological-emotional violence against 

women (highest among those married through 
the Internet), and economic violence against 
women (highest among those married through 
the Internet) vary by the way of marriage.

 The factor related to gender and violence in 
general varies by educational status (it increases 
as the education level decreases).



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Sayı: 8 Yıl:2015 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
July / August / September - Summer Semester Issue: 8 Year: 2015 

Gel Code: I12-Z1 ID:168 K:194
ISSN Print: 2148-3930 / Online: 2148-3965

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

(2015/04315- 2015-GE-18972)

30

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

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

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

   www.uheyadergisi.com

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

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

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

 The factor related to economic violence against 
women varies by the situation of both spouses’ 
working (higher if both spouses work).

 Gender and violence in general vary by the 
area of media in which the respondents work 
(higher in the area of television).

 Gender and violence in general vary by income 
level (higher among those with lower income).

 Physical violence against women (highest 
among those married for 0 to 3 years), sexual 
violence against women (highest among those 
married for 0 to 3 years), psychological-
emotional violence against women (highest 
among those married for 0 to 3 years), and 
economic violence against women (highest 
among those married for 0 to 3 years) vary 
by period of marriage.

 Gender and violence in general vary by job 
(higher among management staff and top 
executives).

CONCLUSION

Today, one in every three women experiences 
physical, sexual, economic or psychological-emo-
tional violence at least once in her life. Extensive 
work has been recently carried out with regard 
to fighting this significant problem both in the 
world and in Turkey. However, violence against 
women, especially domestic violence, continues 
to be one of the most important social problems 
to be solved not only in Turkey but in the whole 

world. It is one of the most important issues of 
human rights. Domestic violence against women 
continues to exist all around the world without 
any economic, social or geographic boundaries, 
and it not only affects physical and mental health 
of women, but also causes them to lose their self-
respect, confidence and ability to control her own 
life. It decreases their quality of life, spreads fear 
and insecurity into their lives, and prevents them 
from using their fundamental rights and freedoms.

Turkey ranks 123rd in the world gender equality 
index which measures equality between women 
and men in terms of participation of women in 
economic life, opportunities obtained by or offered 
to women, their access to education and health 
care, and most importantly, their representation in 
decision making mechanisms. This ranking shows 
that Turkey lags behind in women’s human rights.

Sexual crimes and violence against women are 
shown as a usual and inevitable part of daily life 
by the media of journalism which have develo-
ped strategies of depiction that contribute to the 
normalization of men’s violence against women 
and uses gendered codes. Due to this ingrained 
tendency, violence and abuse against women and 
children are not regarded as an issue that can 
constitute serious news. Journalists resort to ethical 
practices of journalism in order to communicate 
a meaning in favor of women and children in 
conveying news of abuse and violence against 
children as well as violence against women. A 
review of the general framework of this ethical 
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conception shows that it has many problematic 
points that are still needed to be developed. In-
deed, the need for the revision of the ground on 
which the ethics of news are based is quite clear 
(Dursun, 2010: 19-32).

The results of the questionnaire conducted for 
the purpose of determining the opinions of media 
workers about domestic violence against women 
and its reflection in the media demonstrate that 
the workers have a gendered perspective and that 
they approve physical, sexual, psychological-
emotional and economic violence against women 
at least to a small extent. The opinions reflect the 
form of violence against women and gendered 
perspective that exists within the social structure.

In consequence, although media workers also have 
a gendered point of view and approve violence 
against women at least to a small extent, both 
women and men media workers have negative 
opinions about the representation of women and 
of domestic violence against women in the media. 
Therefore, in order to destroy the negative image 
of women in the media and in order to prevent 
the violations of women’s rights in the media, 
the number of the women working in the media 
should increase, the women should take part in 
the management and put an end to the masculine 
language and perspective in the conveyance of 
news about women and violence in the media, 
and a women-focused conception of journalism 
should be established. For the media and the 
media workers have big responsibilities in the 

elimination of domestic violence against women 
and of the gendered point of view. 
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Öz: Dijital araç, gereç ve uygulamaların gün geçtikçe değişik tür, 
kapsam ve etkide olanlarının üretiliyor ve kullanılıyor olmasının 
dijital bağımlılığı da güncel çalışmalarla incelenmesini bir zorunluluk 
olarak ortaya koymaktadır. Böyle bir rolü üstlenme niyetiyle bu 
çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı lise ve üniversite 
öğrencilerinin dijital bağımlılık düzeylerini ortaya koymak ve bu 
bağlamda cinsiyet, öğrenim durumu, okul türü, anne eğitim durumu, 
baba eğitim durumu ve aile aylık gelir gibi bağımsız değişkenle-
rinin öğrencilerin dijital bağımlılıklarında anlamlı bir farklılığa 
neden olup olmadığını incelemektir. Genel tarama modeline göre 
gerçekleştirilen bu araştırmada 325 kişiden elde edilen veriler 
kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formu ve Oyun Bağımlılığı, Sosyal 
Medya Bağımlılığı ve Günlük Hayata Etki isimli boyutları olan 
Dijital Bağımlılık Ölçeği ile veriler toplanmıştır. Sonuçlar oyun 
bağımlılığı boyutunda erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre, 
sosyal medya boyutunda ise kız öğrencilerin erkek öğrencilere 
göre anlamlı bir şekilde daha yüksek bağımlılığa sahip olduklarını 
göstermiştir. Öğrenim türü değişkeninde oyun bağımlılığı boyutunda 
lise seviyesindeki öğrencilerin üniversite seviyesindeki öğrencilere 
göre anlamlı bir şekilde daha yüksek bağımlılığa sahip oldukları 
anlaşılmıştır. Öğrencilerin anne eğitim seviyeleri arttıkça oyun 
bağımlılıklarının ve sosyal medya bağımlılıklarının da anlamlı 
bir şekilde arttığı ortaya çıkmıştır. Baba eğitim ve aile aylık gelir 
değişkenlerinin hiç bir boyutta anlamlı farklılığa neden olmadığı 
ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğrencilerde Dijital Bağımlılık, Sosyal Medya 
Bağımlılığı, Dijital Oyun Bağımlılığı, İnternet Bağımlılığı

Abstract: The rapid increase in production and utilization of 
new digital devices and applications of varying sorts, extents and 
effects, induce a necessity for detailed and up-to-date researches 
regarding “digital addiction”. This study aims at undertaking such 
role. The objective of the study is determining the level of digital 
addiction of high school and university students, and in this context, 
examining the significance of independent variables such as gender, 
education, school type, parental education level and household 
income. In this survey type study, analyzed data gathered from 
325 participants. The data is derived through Personal Information 
Form and Digital Addiction Scale consisting of three factors: Video 
Game Addiction, Social Media Addiction and Its Effect to Daily 
Life. The results indicate that the male students are significantly 
more addictive towards video games whereas female students’ 
addiction to social media is at a high level than of male students. 
With respect to education type variable, it has been concluded 
that high school students significantly tend to be more addicted 
compared to university students. The maternal education level 
variable is significantly differs the participant’s addiction level of 
video games and social media while the paternal education and 
household income are insignificant at any factor. 

Key Words: Digital Addiction in Students, Social Media Addiction, 
Video Game Addiction, Internet Addiction
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

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

1.GİRİŞ

Dijital araçlar ve uygulamalar günlük yaşamımızda 
çok daha fazla sayı ve sürede yer almaktadırlar. 
Doğru kullanıldıklarında hayatımızı kolaylaştıran 
bu teknolojiler doğru kullanılmadığında, özellikle 
çocuklar ve gençler üzerinde, olumsuz etkilere 
neden olabilmektedir. Dijital araçlarla çok fazla 
sürelerde ve amaçsızca geçirilen zaman çocukların 
ve gençlerin sosyalleşmesini engellemekte ve 
aynı zamanda fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklara da 
neden olmaktadır. Bu rahatsızlıklardan en önem-
lilerinden bir tanesi de belirli bir eylemi tekrar 
yapmaya yönelik karşı konulamaz arzu duyma 
biçiminde tarif edilen bağımlılıktır. Teknolojik araç 
ve uygulamaların hayatımızın vazgeçilemez bir 
parçası haline gelmesinden sonra dijital bağımlılık 
kavramı da gündemimize girmiş bulunmaktadır. 
Temel olarak dijital araç ve uygulamalara yönelik 
bağımlılık olarak tanımlanan dijital bağımlılık başta 
teknolojik araç ve uygulamaların günlük yaşantı-
mıza olumsuz etkilerini, internet bağımlılığını, cep 
telefonu bağımlılığını, sosyal medya bağımlılığını 
ve dijital oyun bağımlılığını içermektedir.

Artık iç içe geçmiş bütünleşik teknolojilerle 
daha karmaşık bir yapıya bürünmüş olan dijital 
bağımlılığın internet bağımlılığını, cep telefonu 
bağımlılığını, sosyal medya bağımlılığını ve dijital 
oyun bağımlılığını da kapsaması bakımından bir 
bütün olarak ele alınması ve incelenmesi gerektiği 
düşünülmektedir. Günlük yaşantıyı olumsuz etki-
leyen bu dijital bağımlılık için birçok olumsuzluk 
rapor edilmiştir. Bağımlıların akademik başarılarının 

anlamlı bir şekilde daha düşük olduğu (Anderson, 
2001: 21-26), oyunlar, bültenler, sohbet odaları 
gibi daha az popüler olan ortamları kullandıkları, 
daha çok sanal ilişkiler aradıkları (Scherer, 1997: 
655-665) film, müzik, video, oyun sitelerine, sos-
yal ağlara, sohbet odalarına, pornografik sitelere 
yoğun ilgi gösterdikleri (Günüç ve Kayri, 2010: 
221-222), anne-baba ve arkadaşlarıyla ilişkilerinin 
daha kötü oldukları (Sanders ve diğerleri, 2000), 
okul ödevlerinde, yeni arkadaş edinme ve uyku 
düzenlerinde daha fazla problem yaşadıkları 
(Anderson, 2001: 21-26) rapor edilmiştir. 

Böylesine geniş bir kapsamda etkileri olan bu 
bağımlılık türünün ayrıntısıyla incelenmesi ge-
rekmektedir. Dijital araç, gereç ve uygulamaların 
gün geçtikçe değişik tür, kapsam ve etkide olan-
larının üretiliyor ve kullanılıyor olmasının dijital 
bağımlılığı da güncel çalışmalarla incelenmesini 
bir zorunluluk olarak ortaya koymaktadır. Böyle 
bir rolü üstlenme niyetiyle ve dijital bağımlılık 
konusunu güncel olarak incelenmesine bir katkı 
sağlayacağı düşüncesiyle dijital bağımlılığın lise ve 
üniversite öğrencilerinde hangi seviyede olduğunu 
tespit etmek için bu çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Sonuç olarak, bu çalışmanın problem cümlesini 
“lise ve üniversite öğrencilerinde dijital bağımlılık 
hangi seviyededir?” cümlesi oluşturmaktadır.

Bu çalışmanın amacı lise ve üniversite öğrencile-
rinin dijital bağımlılık düzeylerini ortaya koymak 
ve bu bağlamda cinsiyet, öğrenim durumu, okul 
türü, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu 
ve aile aylık gelir gibi bağımsız değişkenlerinin 
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öğrencilerin dijital bağımlılıklarında anlamlı bir 
farklılığa neden olup olmadığını incelemektir. Bu 
çalışmada öğrencilerin, uygulanan testlere doğru 
ve samimi olarak cevap verdikleri varsayılmıştır. 
Bu araştırma;  2014-2015 eğitim öğretim yılı ile 
Marmara Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, ve 
Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri ile 
ve veri toplama aracı olarak kullanılan kişisel 
bilgi formu ve dijital bağımlılık ölçeklerinden 
elde edilen verilerle sınırlıdır. 

2. BAĞIMLILIK KAVRAMINA GENEL 
BAKIŞ

Bağımlılık kavramı üzerine oldukça yoğun tartış-
malar gerçekleştirilmektedir. Öncelikle bilinmelidir 
ki bağımlılık bir ilişki türüdür. Bu kavram belirli 
bir durum ya da nesne ile kurulan ilişki sonrası 
meydana gelen özel bir durum şeklinde ifade 
edilebilmektedir. Birbiriyle ilintili davranışların 
bir araya gelmesiyle oluşan bir durumdur. Diğer 
bir ifadeyle; belirli bir madde, ürün ya da hizmetin 
kullanılmasıyla bireyin kendini geçici olarak iyi 
hissetmesidir (Babaoğlu, 1997:150). Bir başka 
tanıma göre ise bağımlılık; “bireyin psikolojik ve 
fizyolojik sağlığına ya da sosyal yaşamına zarar 
vermesine karşın, “belirli bir eylemi yinelemeye 
yönelik önüne geçilemez bir istek duyma hali”dir. 
İlk olarak tütün, sigara, alkol, eroin, kokain ve 
çeşitli uçucu maddelerin kullanılması neticesinde 
meydana gelen davranış bozuklukları madde 
bağımlılığının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır 
(Koçak vd., 2015:43).

2.1. DİJİTAL BAĞIMLILIK

Dijital medya araçlarına aşina olma durumu da 
bağımlılık düzeyini doğrudan etkilemektedir. 
Dijital medya araçlarına aşina olanlarla olmayanları 
“dijital yerliler” ve “dijital göçmenler” şeklinde 
iki temel gruba ayrılmıştır. Prensky (2001)’ye 
göre dijital yerliler; 1980 yılından sonra doğan 
nesli kapsamaktadır. Bu nesil; internet nesli, siber 
çocuklar, yeni nesil, çekirge zihin… vs. şeklinde 
de ifade edilebilmektedir. Dijital göçmenler ise 
1980 yılından önce doğan nesli kapsamaktadır. 
Bu nesil sanal gerçekliğe aşina olmamakla birlikte 
teknolojiye sonradan uyum sağlamaya çalışan 
bir nesil olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital 
yerlilerin ve dijital göçmenlerin dünyayı algıla-
yış tarzı da birbirinden farklı olmakla birlikte; 
bağımlılığa yönelik tutum, düzey ve algıları da 
değişkenlik gösterebilmektedir (Eşgi, 2013: 182). 
Dijital bağımlılık, dijital teknolojilerin çağımızdaki 
büyük yükselişi ve kitle iletişim araçlarının dijital 
teknolojilerle bütünleşmesi sonucu ortaya çıkmış 
ve giderek yaygınlık kazanmıştır. 

2.1.1. İNTERNET BAĞIMLILIĞI

Teknolojik bağımlılıklar kimyasal olmayan 
davranışsal bağımlılıklar grubuna girmekte olup 
doğrudan insan-makine etkileşimine dayanmak-
tadır. Sürekli televizyon izlemek pasif bağımlılık 
olarak nitelendirilirken; bilgisayar oyunlarına 
olan yoğun ilgi aktif bağımlılık şeklinde ifade 
edilebilmektedir. Tolerans, zihinsel meşguliyet, 
kişilerarası çatışma, duygu durum değişkenliği, 
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yoksunluk ve tekrarlama özellikleri bağımlılığın 
temel göstergeleridir. İnternet bağımlılığı; “aşırı 
internet kullanımı”, “uygun olmayan internet 
kullanımı” ya da “patolojik internet kullanımı” 
olarak da ifade edilebilmektedir. İnternetin yoğun 
bir şekilde kullanılması, sürekli internette bulun-
ma arzusu, internette bulunma isteğinin önüne 
geçilememesi, internette geçirilmeyen zaman 
diliminden keyif alamama durumu, internetten 
yoksun kalındığında sinir ve agresif olma du-
rumu, kişinin sosyal çevresinden ve ailesinden 
kopuşu ve bunun yaratmış olduğu saldırganlık 
hali internet bağımlılığının temel göstergeleri 
arasında yer almaktadır (Arısoy, 2009: 57-58). 
Anlaşılacağı üzere internet bağımlılığı dijital 
bağımlılığın farklı bir boyutudur. 

İnternet ortamında uzun zaman geçirmek, in-
ternet bağımlılığının hem nedeni hem belirtisi, 
hem de bir sonucudur. Araştırmalar neticesinde 
bağımlı kullanıcıların interneti, diğer kullanıcılara 
oranla süre bakımından daha fazla kullandıkları 
görülmüştür. İnternet bağımlılığının tespitinde 
kullanım süresi sadece yeterli değildir. İnternette 
geçirilen zamanın hangi amaçla kullanıldığı 
da büyük önem arz etmektedir (Young, 1998: 
29-33). Örnek vermek gerekirse çalışmaların 
birçoğunda internet bağımlısı bireylerin; film, 
müzik, video, oyun sitelerine, sosyal ağlara, 
sohbet odalarına, pornografik sitelere yoğun ilgi 
gösterdiği görülmüş; internet bağımlısı olmayan 
kullanıcıların ise alış-veriş, eğitim sitelerinde daha 
fazla zaman harcadığı ortaya çıkmıştır (Günüç 

ve Kayri, 2010: 221-222). Dolayısıyla internetin 
kullanım amacı da bağımlılık durumunu doğrudan 
etkileyebilmektedir. 

Özellikle 2000’li yıllardan sonra bilgisayar ve 
internetle büyüyen neslin; internete daha düşkün 
olduğu ve internet bağımlısı olan bireylerin bu 
yıllarda yaygınlaştığı birçok bilimsel çalışma-
nın sonucunda ortaya çıkmıştır (Köksal, 2015: 
119). İnternet bağımlılığı psikolojik etkenlere 
de bağlıdır. Kendini yalnız hisseden birey çıkış 
yolunu internette bulmakta ve sanal iletişime 
önem vermektedir. 

Kişinin internet bağımlısı olduğuna dair belirtileri 
ise aşağıdaki şekilde sıralayabilmek mümkündür 
(Chen vd., 2004: 56-57, 2004): (1)Bireyin planla-
dığı sürenin dışında internet ortamında daha çok 
vakit geçirmesi, (2)Bireyin internet kullanımın-
dan kaynaklı mesleki, sosyal, fiziksel sorunlar 
yaşaması, (3)Bireyin internette gerçekleştirilen 
aktivitelere yoğun ilgi duyması, (4)Bireyin gide-
rek artan miktarda sanal ortamda zaman geçirme 
arzusunun önüne geçememesi, (5)Bireyin internet 
konusunda saplantılı düşüncelere kapılması, sürekli 
korku ve endişeye saplanması, (6)Bireyin çeşitli 
toplumsal ve mesleki faaliyetlerini sırf internet 
ortamında zaman geçirebilmesi adına bırakması 
ve (7)Bireyin internet kullanımını kontrol altında 
tutamaması.

Genç birey gündelik hayattan kaçış, sorunlardan 
kurtuluş yolu olarak interneti tercih edebilmektedir. 
Gençler açısından bakıldığında internet; onlar 
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açısından zevk ve eğlence unsurları içeren bir 
ortamdır. Gençlerin birçoğu internette kendilerini 
daha iyi ifade edebileceğini düşünmektedir (Günüç, 
2009: 27). Fakat internetin bireyi yalnızlaştırdığı 
ve asosyalleştirdiği yapılan bir takım çalışmalarda 
ortaya çıkmıştır. 

2.1.2. SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI

İnternet teknolojisinin gelişim göstermesiyle 
birlikte internet olgusunun bir uzantısı olarak 
sosyal paylaşım ağları ortaya çıkmıştır. Web 2.0 
teknolojisi ile birlikte gelişim gösteren sosyal 
medya; bireyleri bağımlı duruma getirebilmekte 
ve ileride önüne geçilmeyecek psikolojik sorun-
lar ortaya çıkarabilmektedir. Genel bir ifadeyle 
sosyal medya; iletişimin kelimelerle, görsellerle, 
ses dosyalarıyla, görüntülerle kurulduğu etkileşim 
tabanlı ortamlardır. Her yaştan her kesimden kul-
lanıcıyı etkisi altına alan ve bünyesinde barındıran 
sosyal medyada bireyler birbirleriyle karşılıklı 
olarak iletişim kurabilmekte; ses, görüntü ve 
veri içeriklerini paylaşabilmektedir. Birey odaklı 
bir yapıya sahip sosyal paylaşım ağlarından 
denetim ve kontrol çoğu zaman kullanıcıdadır 
(Vural ve Bat, 2010: 321). Gerek Türkiye’de, 
gerekse de dünyada sosyal medya giderek ön 
plana çıkmakta ve bireyler sanal dünyanın bir 
parçası duruma gelebilmektedir. Facebook, Twitter, 
Instagram, Periscope, Linkedin, Pinterest… vs. 
popüler sosyal paylaşım ağları olarak karşımıza 
çıkmakta ve milyonlarca kullanıcıyı bünyesinde 
barındırmaktadır. 

Yüz yüze iletişimde başarılı olamayan, doyum-
suzluk, huzursuzluk, tedirginlik, stres gibi birçok 
yaşamsal duyguyu bünyesinde barındıran bireyler 
için sosyal medya bir kaçış ve reel dünyadan 
kopuş anlamına gelmektedir. Yapılan çalışma-
larda sosyal medya bağımlısı olan bireylerin 
aile, arkadaş, eş-dost, yakın çevreleriyle daha 
az zaman geçirdikleri ve onlarla kimi zaman 
önemli iletişim sorunları yaşadıkları sonucu or-
taya çıkmıştır. (Batıgün ve Hasta akt. Kırık 2013: 
92). Sosyal medya bağımlılığını mobil iletişim 
araçları da tetiklemektedir. Akıllı telefonlar, tab-
letler aracılığıyla bireyler sürekli sosyal paylaşım 
ağlarına bağlı kalabilmekte ve çevrimiçi iletişim 
sağlayabilmektedirler.

Bireylerin sosyal paylaşım ağlarını bağımlılık 
düzeyinde yönelmelerinin en temel sebebi içinde 
bulundukları ruh halidir. Anlaşılacağı üzere bireyin 
depresyonda olması, çekingen bir karakter olma 
niteliği, iletişim becerilerindeki zayıflığı, korkuları, 
sosyal fobisi, kötümserliği, kendi hayatından veya 
dünyanın geleceğinden endişe duyması (Günüç, 
2009: 27) sosyal medyaya yönelme nedenleri 
arasında yer almaktadır. Bireyin toplumsal düzen 
içerisinde kabul görememe korkusu, duygularının 
bastırılması ve kendini açığa çıkarma isteği, ken-
dini ispatlayarak grup kurma heyecanı, bireysel 
kimliğini oluşturma çabası ve bir amaç etrafında 
toplanma eğilimi, duygusal çöküntüden kaçış ve 
kafa dağıtma arzusu, onların sanal ortamda fazlasıyla 
zaman geçirip çevre edinmelerine yol açmakta 
ve sosyal medya bağımlılığını tetiklemektedir. 
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İnternet kullanımının farklı saatlere kaydırılması 
ve akıllı telefonlar yerine klasik telefonların tercih 
edilmesi sosyal medya bağımlılığının önlenmesi 
adına olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Ayrıca, 
literatürde sosyal medyanın olumlu kullanımları 
için birçok örnek sunulmuş ve sosyal medyanın 
eğitim ve öğretim için de kullanılabileceğine ilişkin 
örnekler sunulmuştur (Arslan, 2015: 208-209). 
Bu tür örnekler kullanıcılar için teşvik edilerek 
sosyal medya bağımlılığının önüne geçilmesine 
yardımcı olunabileceği düşünülmektedir.

Sosyal medya bağımlılığının geldiği en son 
nokta ise FOMO (Fear of Missing Out) adı ve-
rilen hastalıktır. Sosyal medyadaki gelişmeleri 
kaçırma korkusu olarak ifade edilen bu hastalık 
internet kullanıcılarını tehdit etmektedir. Sosyal 
medyanın bireylere sunmuş olduğu özgürlük 
ortamı ve kullanıcıların sürekli olarak çevrimiçi 
olmaya itilmesi bu hastalığı tetikleyen en temel 
etmenler durumundadır. Sürekli olarak sosyal 
medyaya bağlı kalma, günün her saatinde sosyal 
paylaşım ağlarındaki hesapları kontrol etme isteği 
FOMO adı verilen bu hastalığın ortaya çıkmasını 
sağlamıştır. FOMO hastalığına yakalanan birey 
sosyal medyadan haz almakta ve asla kopa-
mamaktadır (http://www.trthaber.com/, Erişim 
Tarihi: 10.08.2015). Hatta içeriklerin beğenilip, 
beğenilmemesi de bireyde sıkıntı oluşturmakta 
ve beğenilmeme durumu psikolojik çöküntüler 
ve depresif hareketler meydana getirmektedir. 
Sosyal medya bağımlılığı dünya için sanal bir 
tehdit durumundadır. 

2.1.3. DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI

Bilgisayar oyunları her yaştan her kesimin ilgisini 
çekmekte; özellikle çocuklar açısından farklı 
nitelikler taşımaktadır. Sosyal ilişkileri ve kendi 
kendine öğrenmeyi ortaya çıkaran oyun kavramı 
zihinsel becerilerin de gelişimine olumlu yönde 
katkı sağlamaktadır. Sadece çocuklar açısından 
değil; ergenler, gençler ve hatta yetişkinler açısından 
bakıldığında bilgisayar oyunlarının önemi oldukça 
büyüktür. Gelişen dijital teknolojiler neticesinde 
bilgisayar oyunları bağımlılık düzeyine ulaşmış 
ve her yaştan her kesimi olumsuz etkiler duruma 
gelmiştir. Dijital oyun bağımlılığı; “kişinin uzun 
süre oyun oynamayı bırakamaması, oyunu gerçek 
hayatıyla ilişkilendirmesi, oyunu oynamaktan 
dolayı görevlerini aksatması ve oyun oynamayı 
başka etkinliklere tercih etmesi” gibi sonuçları olan 
bir durum olarak ifade edilmektedir. Dijital oyun 
bağımlılığının olumsuz etkileri oldukça fazladır. 
Kaygı, endişe durumu, psikolojik ve sosyolojik 
rahatsızlıklar, sosyal izolasyon, iletişim becerile-
rinin körelmesi… vb. dijital oyun bağımlılığının 
olumsuz etkileri arasında yer almaktadır (Şahin ve 
Tuğrul, 2012: 117-118). Dijital oyun bağımlılığı, 
gelişen teknolojilerle doğru orantılı bir şekilde 
artış göstermektedir. Yeni bilgisayar oyunlarının, 
oyun konsollarının, akıllı telefonların üretilmesi 
dijital oyun bağımlılığını tetiklemektedir. 

Dijital oyunlar günümüzde sürekli büyüyen bir 
sektör durumuna gelmiştir. Arz ve talep arasında 
doğru bir orantı bulunmaktadır. Bireylerin oyun 
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oynama nedenleri incelendiğinde şu gerekçeler 
ortaya çıkmaktadır (Horzum vd., 2008: 76-88): 

(1)Bireyin boş zamanını değerlendirme isteği, 
stresten kaçma ve rahatlama arzusu, 

(2)Bireyin eğlenme isteği ve yapacak başka bir 
şey bulamaması, 

(3)Bireyin içinde bulunduğu olumsuz koşullardan 
kurtulması, uzaklaşması ve reel hayattan kopuş 
arzusu,

(4)Bireyin farklı kişilerle iletişime geçme isteği, 
düşsel ortamlarda var olma arzusu ve

(5)Bireyin uzun bir süre zarfında odaklanabileceği 
bir şey istemesi.

İnternet üzerinden oynanan çevrimiçi oyunlar 
da dijital oyun bağımlılığına neden olmaktadır. 
Şiddet içerikli bu oyunlar özellikle 12-18 yaş 
grubunun yoğun ilgisini çekmektedir. Stratejik 
olarak nitelendirilen bu tarz oyunlarda duygu-
sal muhakeme sorunu ortaya çıkmakta, vicdan 
duygusu  körelebilmektedir. Sürekli kazanma 
ve birinci olma arzusu bireyi sosyal hayattan 
koparabilmekte ve çevresel ilişkilerini zedeleye-
bilmektedir. Dijital oyun bağımlılığının sonuçları 
arasında dikkat bozukluğu, hiperaktivite, obezite, 
depresyon, yalnızlık hissi… vb. yer almaktadır 
(Gürcan vd, 2008: 8). Rekabetin had safhaya 
ulaşması neticesinde dijital oyun bağımlılığı 
giderek yaygınlaşmaktadır.

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Bu başlık altında çalışmanın yöntemi detaylıca 
aktarılacaktır. Araştırma modeli, çalışma grubu, 
veri toplama araçları, verilerin çözümü ve ana-
lizi olmak üzere ayrı başlıklar altında detaylıca 
irdelenmiştir. 

Araştırma Modeli

Lise ve üniversite öğrencilerinin dijital bağım-
lılık düzeylerini ortaya koymayı amaçlayan ve 
bu amaç doğrultusunda ayrıca cinsiyet, öğrenim 
durumu, okul türü, anne eğitim durumu, baba 
eğitim durumu ve aile aylık gelir değişkenlerinin 
öğrencilerin dijital bağımlılıklarında anlamlı bir 
farklılığa neden olup olmadığını inceleyen bu 
çalışma genel tarama modeli ile gerçekleştiril-
miştir. Genel tarama modelleri genel olarak var 
olan durumu betimlemeyi amaçlayan modellerdir 
(Büyüköztürk vd., 2012: 89-90).

Çalışma Grubu

Bu araştırmanın çalışma grubu lise ve üniversite 
öğrencilerinden oluşmaktadır. Lise öğrencilerini 
İstanbul Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi öğ-
rencileri, üniversite öğrencilerini ise Marmara 
Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi öğrencileri 
oluşturmaktadır. Çalışma grubuna ait detaylı 
bilgiler aşağıda Tablo 1’de yer almaktadır.
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Tablo 1. Çalışma Grubunun Özellikleri

f %

Cinsiyet Bayan 188 57,8

Erkek 137 42,2

Toplam 325 100

Öğrenim 
Durumu

Lise 157 48,3

Üniversite 168 51,7

Toplam 325 100

Anne 
Eğitim 
Durumu

Okuryazar Değil 16 4,9

İlkokul 132 40,6

Ortaokul 63 19,4

Lise 77 23,7

Üniversite 36 11,1

Kayıp Veri 1 0,3

Toplam 325 100

Baba 
Eğitim 
Durumu

İlkokul 92 28,3

Ortaokul 48 14,8

Lise 90 27,7

Üniversite 93 28,6

Kayıp Veri 2 0,6

Toplam 325 100

 Aile Aylık 
Gelir

1000 TL den az 77 23,7

1000 TL-2000TL 
arası

82 25,2

2000 TL-3000TL 
arası

72 22,2

3000 TL ve üstü 83 25,5

Kayıp Veri 11 3,4

Toplam 325 100

Tablo 1’de görüldüğü üzere toplam 325 kişiden 
oluşan çalışma grubunun Cinsiyet değişkenine 

göre 188’ini (%57,8) bayanlar, 137’sini (%42,2) 
erkekler; Öğrenim Durumu değişkenine göre 
157’sini (%48,3) lise öğrencileri, 168’ini (%51,7) 
üniversite öğrencileri; Anne Eğitim Durumu 
değişkenine göre 16’sını (%4,9) okuryazar olma-
yanlar, 132’sini (%40,6) ilkokul mezunları, 63’ünü 
(%19,4) ortaokul mezunları, 77’sini (%23,7) lise 
mezunları, 36’sını (%11,1) üniversite mezunları; 
Baba Eğitim Durumu değişkenine göre 92’sini 
(%28,3) ilkokul mezunları, 48’ini (%14,8) ortaokul 
mezunları, 90’ını (%27,7) lise mezunları, 93’ünü 
(%28,6) üniversite mezunları; Aile Aylık Gelir 
değişkenine göre 77’sini (%23,7) 1000 TL den 
az geliri olanlar, 82’sini (%25,2) 1000 TL – 2000 
TL arası geliri olanlar, 72’sini (%22,2) 2000 TL – 
3000 TL arası geliri olanlar, 83’ünü (%25,5) 3000 
TL ve üstü aylık geliri olanlar oluşturmaktadır. 
Çalışma grubunda çeşitli bağımsız değişkenlere 
cevap vermeyen kişiler olmuştur. Anne Eğitim 
Durumu değişkenine 1 kişi (%0,3), Baba Eğitim 
Durumu değişkenine 2 kişi (%0,6) ve Aile Aylık 
Gelir değişkenine 11 kişi (%3,4) yanıt vermemiştir. 
Bu yüzden Tablo 1’deki bütün değişkenler 325 
sayısına ulaşmamıştır.

Çalışma grubunun dijital bağımlılık ölçeğine 
verdikleri yanıtların toplamı ile yapılan bağımsız 
grup t-testi ve tek yönlü varyans analizi gibi fark 
analizlerinde bir kısım hücreler birleştirilmiştir. 
Bu birleştirme işlemleri şu şekildedir: anne eğitim 
durumu değişkeni için lisansüstü eğitim seviye-
sindeki 2 kişi üniversite eğitim seviyesiyle, baba 
eğitim durumu değişkeni için okuryazar değil 
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grubundaki 4 kişi ilköğretim eğitim seviyesiyle 
ve lisansüstü eğitim seviyesindeki 5 kişi üniver-
site eğitim seviyesindeki grupla birleştirilmiştir.

Veri Toplama Araçları

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak araş-
tırmacıların geliştirdiği Kişisel Bilgi Formu ve 
Dijital Bağımlılık Ölçeği kullanılmıştır. Aşağıda 
bu veri toplama araçları detaylıca irdelenmiştir.

Kişisel Bilgi Formu: Bu çalışmada veri toplama 
aracı olarak kullanılan Kişisel Bilgi Formu araş-
tırmacılar tarafından literatürdeki çeşitli kişisel 
bilgi formlarından da esinlenilerek hazırlanmıştır. 
Katılımcılara ait cinsiyet, öğrenim durumu, okul 
türü, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu ve 
aile aylık gelir gibi bağımsız değişkenleri tespit 
etmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Dijital Bağımlılık Ölçeği: Ölçek maddeleri hazır-
lanırken Beyatlı (2012) ve Kaya (2013)’nın yüksek 
lisans tezleri başta olmak üzere ilgili literatürden 
yararlanılmıştır. Uygulama sonuçlarından elde 
edilen verilerle yapılan çalışmalarda ilk olarak 
ölçeğin yapı geçerliliğine bakılmış ve yamaç-biri-
kinti grafiği yardımıyla da ölçeğin üç faktörlü bir 
yapıya sahip olduğu anlaşılmıştır. Yapılan faktör 
analizi sonrasında 21 madde faktör yük değerleri 
düşük olduğundan veya birden fazla boyutta 
benzer yük değerine sahip olduğundan ölçekten 
çıkarılmıştır. Sonuç olarak 29 maddelik üç faktörlü 
bir yapıya sahip ölçek elde edilmiştir. Faktör 1 
altında toplanan maddelerin oyun ile ilişkili olduğu 
tespit edilerek “Oyun” olarak isimlendirilmiş ve 

bu faktör m1-m11 arası maddeleri içermektedir. 
Faktör 2 sosyal medya ekseninde toplandığından 
“Sosyal Medya” olarak isimlendirilmiştir ve bu 
faktör m12-m23 maddelerini içermektedir. Faktör 
3 ise içerdiği maddeler gereği “Günlük Hayata 
Etkisi” olarak isimlendirilmiştir ve m24- m29 
arası maddeleri içermektedir.

Verilerin Çözümü ve Yorumlanması

Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS 
istatistik paket programıyla bilgisayar ortamında 
gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, maddelere verilen 
yanıtlar için yüzde, aritmetik ortalama ve standart 
sapma gibi betimsel istatistiklere yer verilmiştir. 
Araştırma verilerinin analizinde, Dijital Bağımlılık 
Ölçeği ve alt boyutlarının ilişkileri göz önüne 
alarak öğrencilerin Kişisel Bilgi Formunda yer 
alan bağımsız değişkenlere göre farklılıkları ba-
ğımsız grup t-testi ve tek yönlü varyans analizi 
ile karşılaştırılmıştır. Yapılan istatistiklerde 0.05 
anlamlılık düzeyi esas alınmıştır.

4. BULGULAR

Bu bölümde çalışmanın bulgu ve yorumlarına 
yer verilmiştir. Bulgular, betimleyici istatistikler 
ve yorumlayıcı istatistikler olmak üzere iki farklı 
başlık altında incelenmiştir. 

Betimleyici İstatistikler

Betimleyici istatistiklerle ilgili bulgular öğrencilerin 
dijital bağımlılık ölçeğine verdikleri yanıtların 
madde madde detaylarını içermektedir. Aşağıda 
Tablo 2’de dijital bağımlılık puanlarının her bir 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Sayı: 8 Yıl:2015 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
July / August / September - Summer Semester Issue: 8 Year: 2015 

Jel Kodu: I21- I38-Z1 ID:158  K:162
ISSN Print: 2148-3930 / Online: 2148-3965

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

(2015/04315- 2015-GE-18972)

43

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

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

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

   www.uheyadergisi.com

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

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

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

maddeye göre ayrıntılı frekans ve yüzdeleri yer 
almaktadır.

Tablo 2. Dijital Ortam Ölçeğinin Maddelerinin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Maddeler

Kesinlikle 
Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen 

Katılıyorum

f % f % f % f % f %

1. Yeni çıkan oyunları arkadaşlarımdan önce oynayıp bitirmek isterim 166 51,1 96 29,5 21 6,5 21 6,5 16 4,9
2. Oyunda başarılı olmayı çok önemserim. 119 36,6 76 23,4 41 12,6 50 15 32 9,8
3. Oyun oynadığımda kendimi yalnız hissetmiyorum. 129 39,7 81 24,9 43 13,2 42 13 23 7,1
4. Oyunlarda en üst seviyeye ulaşmak önemlidir. 132 40,6 88 27,1 31 9,5 43 13 29 8,9
5. Oyunda hedefime ulaşmak için uyku saatimi ertelemişimdir. 142 43,7 81 24,9 37 11,4 35 11 23 7,1
6. Doğum günümde ailemden hediye olarak elbiseye nazaran teknolojik bir araç beklerim. 113 34,8 99 30,5 51 15,7 36 11 21 6,5
7. Bayramlarda akraba ziyaretine gitmektense internet-playstation kafe ya da sinemaya gitmeyi 

tercih ederim. 166 51,1 99 30,5 24 7,4 22 6,8 9 2,8

8. Dijital araçlarla oyun oynadığım için arkadaşlarım ile daha az vakit geçiriyorum 130 40 113 34,8 46 14,2 27 8,3 9 2,8
9. Oyun oynamayı arkadaşlarımla vakit geçirmeye tercih ederim. 184 56,6 80 24,6 25 7,7 21 6,5 9 2,8
10. Yemeğimi genelde bilgisayar başında yerim. 188 57,8 80 24,6 28 8,6 16 4,9 12 3,7
11. Kullandığım elektronik araçların yeni modellerinin ne zaman çıkacağını merakla beklerim. 105 32,3 90 27,7 41 12,6 60 19 28 8,6
12. Gün içerisinde telefonumla fazla vakit geçiririm. 21 6,5 58 17,8 50 15,4 111 34 80 25
13. Sosyal medya hesaplarımı sıklıkla kontrol ederim. 27 8,3 53 16,3 46 14,2 116 36 80 25
14. Arkadaşlarımla sosyal medya üzerinden iletişime geçerim. 27 8,3 40 12,3 27 8,3 138 43 91 28
15. Telefonum yanımda olmadığında bir eksiklik hissederim. 25 7,7 47 14,5 39 12 106 33 105 32
16. Gün içerisinde sosyal ağlarda fazla vakit geçiririm. 25 7,7 58 17,8 37 11,4 134 41 68 21
17. Günün büyük bir kısmını dijital araçlarla geçiririm. 27 8,3 113 34,8 70 21,5 76 23 36 11
18. Sabahları ilk iş olarak mesajlarımı, maillerimi kontrol ederim. 49 15,1 76 23,4 37 11,4 96 30 64 20
19. Gittiğim yerlerde Wi-Fi şifresini sorarım 48 14,8 74 22,8 47 14,5 96 30 60 19
20. Gün içerisinde mutlaka birkaç saat telefonumdan ya da müzik çalarımdan bir şeyler dinlerim. 47 14,5 64 19,7 36 11,1 104 32 74 23
21. Çevremdeki insanlar teknolojik araçlarla çok fazla kullandığımı söylüyor 93 28,6 98 30,2 45 13,8 62 19 26 8
22. İnternet nedeniyle gece geç vakitlere kadar oturup uykusuz kalırım. 96 29,5 82 25,2 62 19,1 51 16 33 10
23. Her ay SMS ve/veya internet paketi alırım. 38 11,7 34 10,5 29 8,9 91 28 127 39
24. Teknolojik araçlar aile hayatımı olumsuz etkiler. 71 21,8 123 37,8 53 16,3 56 17 21 6,5
25. Teknolojik araçlar uyku düzenimi bozar. 48 14,8 98 30,2 47 14,5 92 28 38 12
26. Teknolojik araçlar sosyal hayatımı olumsuz etkiler. 62 19,1 122 37,5 71 21,8 46 14 20 6,2
27. Teknolojik araçlar dikkat düzeyimi etkiler. 47 14,5 83 25,5 59 18,2 94 29 38 12
28. Teknolojik araçlarla fazla vakit geçirdiğim için ödevlerimi aksatırım. 93 28,6 137 42,2 38 11,7 41 13 16 4,9
29. İnternette daha fazla zaman geçirebilmek için sık sık sorumluluklarımı aksatıyorum. 102 31,4 126 38,8 48 14,8 18 8,6 14 4,3

Tablo 2’de 1.-11. maddeleri oyun bağımlılığı, 
12.-23. maddeleri sosyal medya bağımlılığı ve 
24.-29. maddeleri günlük hayata olumsuz etki 
boyutlarından oluşan dijital bağımlılık ölçeğine 
ait 29 maddenin kesinlikle katılmıyorum, katıl-
mıyorum, kararsızım, katılıyorum ve tamamen 

katılıyorum’dan oluşan her bir yanıt seviyesinin 
ayrıntılı frekans ve yüzdeleri yer almaktadır. Aşağıda 
Tablo 3’de ise dijital bağımlılık puanlarının her 
bir maddeye göre ortalaması, standart sapması 
ile ilgili maddeye cevap vermiş kişi sayısı yer 
almaktadır.
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yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
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Tablo 3. Ölçeğinin Maddelerine İlişkin Ortalama ve Standart Sapmalar

Maddeler N Ort. S.S.

1. Yeni çıkan oyunları arkadaşlarımdan önce oynayıp bitirmek isterim 320 1,8 1,1

2. Oyunda başarılı olmayı çok önemserim. 318 2,4 1,4

3. Oyun oynadığımda kendimi yalnız hissetmiyorum. 318 2,2 1,3

4. Oyunlarda en üst seviyeye ulaşmak önemlidir. 323 2,2 1,3

5. Oyunda hedefime ulaşmak için uyku saatimi ertelemişimdir. 318 2,1 1,3

6. Doğum günümde ailemden hediye olarak elbiseye nazaran teknolojik bir araç beklerim. 320 2,2 1,2

7. Bayramlarda akraba ziyaretine gitmektense internet-playstation kafe ya da sinemaya gitmeyi tercih 
ederim. 320 1,8 1

8. Dijital araçlarla oyun oynadığım için arkadaşlarım ile daha az vakit geçiriyorum 325 2 1,1

9. Oyun oynamayı arkadaşlarımla vakit geçirmeye tercih ederim. 319 1,7 1

10. Yemeğimi genelde bilgisayar başında yerim. 324 1,7 1,1

11. Kullandığım elektronik araçların yeni modellerinin ne zaman çıkacağını merakla beklerim. 324 2,4 1,3

12. Gün içerisinde telefonumla fazla vakit geçiririm. 320 3,5 1,2

13. Sosyal medya hesaplarımı sıklıkla kontrol ederim. 322 3,5 1,3

14. Arkadaşlarımla sosyal medya üzerinden iletişime geçerim. 323 3,7 1,2

15. Telefonum yanımda olmadığında bir eksiklik hissederim. 322 3,7 1,3

16. Gün içerisinde sosyal ağlarda fazla vakit geçiririm. 322 3,5 1,2

17. Günün büyük bir kısmını dijital araçlarla geçiririm. 322 2,9 1,2

18. Sabahları ilk iş olarak mesajlarımı, maillerimi kontrol ederim. 322 3,2 1,4

19. Gittiğim yerlerde Wi-Fi şifresini sorarım 325 3,1 1,4

20. Gün içerisinde mutlaka birkaç saat telefonumdan ya da müzik çalarımdan bir şeyler dinlerim. 325 3,3 1,4

21. Çevremdeki insanlar teknolojik araçlarla çok fazla kullandığımı söylüyor 324 2,5 1,3

22. İnternet nedeniyle gece geç vakitlere kadar oturup uykusuz kalırım. 324 2,5 1,3

23. Her ay SMS ve/veya internet paketi alırım. 319 3,7 1,4

24. Teknolojik araçlar aile hayatımı olumsuz etkiler. 324 2,5 1,2

25. Teknolojik araçlar uyku düzenimi bozar. 323 2,9 1,3

26. Teknolojik araçlar sosyal hayatımı olumsuz etkiler. 321 2,5 1,1

27. Teknolojik araçlar dikkat düzeyimi etkiler. 321 3 1,3

28. Teknolojik araçlarla fazla vakit geçirdiğim için ödevlerimi aksatırım. 325 2,2 1,1

29. İnternette daha fazla zaman geçirebilmek için sık sık sorumluluklarımı aksatıyorum. 318 2,1 1,1
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edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
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Tablo 3’de görüldüğü üzere ölçekte en yüksek 
ortalamaya sahip maddeler sırası ile 23, 14, 15, 
12, 13, 16’inci maddelerdir. “Her ay SMS ve/veya 
internet paketi alırım..” şeklinde ifade edilen 23. 
maddenin ortalaması 3,7367, “Arkadaşlarımla 
sosyal medya üzerinden iletişime geçerim.” 
şeklinde ifade edilen 14. maddenin ortalaması 
3,6997, “Telefonum yanımda olmadığında bir 
eksiklik hissederim.” şeklinde ifade edilen 15. 
maddenin ortalaması 3,6801, “Gün içerisinde 
telefonumla fazla vakit geçiririm.” şeklinde ifade 
edilen 12. maddenin ortalaması 3,5344, “Sosyal 
medya hesaplarımı sıklıkla kontrol ederim.“ 
şeklinde ifade edilen 13. maddenin ortalaması 
3,5248, “Gün içerisinde sosyal ağlarda fazla vakit 
geçiririm.” şeklinde ifade edilen 16. maddenin 
ortalaması 3,5031’dir. Yine Tabloda görüldüğü 
üzere ölçekte en düşük ortalamaya sahip maddeler 
7, 9, 10, 1, 7, 8’inci maddelerdir. “Bayramlarda 
akraba ziyaretine gitmektense internet-playstati-
on kafe ya da sinemaya gitmeyi tercih ederim. 
” şeklinde ifade edilen 7. maddenin ortalaması 
1,7781, “Oyun oynamayı arkadaşlarımla vakit 
geçirmeye tercih ederim. ” şeklinde ifade edilen 
9. maddenin ortalaması 1,7179, “Yemeğimi ge-
nelde bilgisayar başında yerim. ” şeklinde ifade 

edilen 10. maddenin ortalaması 1,7160, “Yeni 
çıkan oyunları arkadaşlarımdan önce oynayıp 
bitirmek isterim. ” şeklinde ifade edilen 1. mad-
denin ortalaması 1,8281, “Bayramlarda akraba 
ziyaretine gitmektense internet-playstation kafe 
ya da sinemaya gitmeyi tercih ederim. ” şeklinde 
ifade edilen 7. maddenin ortalaması 1,7781, “Dijital 
araçlarla oyun oynadığım için arkadaşlarım ile 
daha az vakit geçiriyorum.” şeklinde ifade edilen 
8. maddenin ortalaması 1,9908’dir.

Yorumlayıcı İstatistikler

Yorumlayıcı istatistiklerle ilgili bulgular öğrencile-
rin dijital bağımlılık ölçeğine verdikleri yanıtların 
dijital bağımlılık ölçeğinin geliştiricileri tarafından 
oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı ve 
günlük hayata olumsuz etki olarak isimlendirilen 
üç boyutu ile cinsiyet, öğrenim durumu, okul 
türü, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu 
ve aile aylık gelir gibi bağımsız değişkenleri ile 
yapılan bağımsız grup t testi ve tek yönlü varyans 
analizi gibi fark analizlerini içermektedir. Aşağıda 
Tablo 4’de dijital bağımlılık puanlarının cinsiyet 
değişkenine göre yapılan bağımsız grup t-testi 
sonuçları yer almaktadır.
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Tablo 4. Dijital Bağımlılık Puanlarının Cinsiyete Göre t-Testi Sonuçları
Dijital Bağımlılık Boyutu Cinsiyet N X SS Sd T P

Oyun
Kız 188 20,46 7,78

323 5,472 0,000
Erkek 137 25,53 8,80

Sosyal Medya
Kız 188 40,11 9,17

323 2,024 0,044
Erkek 137 37,93 10,19

Günlük Hayata Olumsuz Etki
Kız 188 14,99 4,37

323 1,918 0,056
Erkek 137 15,61 5,14

Tablo 4’de sunulan dijital bağımlılık puanlarının 
cinsiyete göre t-testi sonuçlarında görüldüğü üzere 
öğrencilerin cinsiyet değişkenleriyle yapılan ba-
ğımsız grup t-testi analizlerinde dijital bağımlılık 
boyutlarından “oyun bağımlılığı” (XKız=20,46; 
XErkek=25,53; t=5,472; P<0,05) ve “sosyal medya 
bağımlılığı” (XKız =40,11; XErkek =37,93; t=2,024; 
P<0,05) boyutlarında anlamlı bir şekilde farklı-
laşmasına karşın “günlük hayata olumsuz etki” 
(XKız =14,99; XErkek =15,61;  t=1,918; P>0,05) 
boyutunda anlamlı bir şekilde farklılaşmamıştır. 

Bu bulgu bize oyun boyutunda erkek öğrencile-
rin kız öğrencilere göre anlamlı bir şekilde daha 
yüksek bağımlılığa, sosyal medya boyutunda ise 
kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre anlamlı bir 
şekilde daha yüksek bağımlılığa sahip olduklarını 
göstermektedir. Günlük hayatta olumsuz etki 
boyutunda ise kız ve erkek öğrenciler arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Aşağıda 
Tablo 5’de dijital bağımlılık puanlarının öğrenim 
durumu değişkenine göre yapılan bağımsız grup 
t-testi sonuçları yer almaktadır.

Tablo 5. Dijital Bağımlılık Puanlarının Öğrenim Durumuna Göre t-Testi Sonuçları

Dijital Bağımlılık Boyutu Öğrenim 
Durumu N X SS Sd T P

Oyun
Lise 157 25,98 9,14

323 7,397 0,000
Üniversite 168 19,45 6,67

Sosyal Medya
Lise 157 38,83 9,50

323 0,661 0,509
Üniversite 168 39,54 9,83

Günlük Hayata Olumsuz Etki
Lise 157 15,04 4,68

323 0,775 0,439
Üniversite 168 15,45 4,77

Tablo 5’de sunulan dijital bağımlılık puanları-
nın öğrenim durumu göre t-testi sonuçlarında 

görüldüğü üzere öğrencilerin öğrenim durumu 
değişkenleriyle yapılan bağımsız grup t-testi 
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analizlerinde dijital bağımlılık boyutlarından 
“oyun bağımlılığı” (XLise=20,46; XÜniversite=25,53; 
t=5,472; P<0,05) boyutunda anlamlı bir şekilde 
farklılaşmasına karşın “sosyal medya bağımlılığı” 
(XLise=20,46; XÜniversite=25,53; t=5,472; P>0,05) 
ve “günlük hayata olumsuz etki” (XLise=20,46; 
XÜniversite=25,53; t=5,472; P>0,05) boyutlarında 
anlamlı bir şekilde 

farklılaşmamıştır. Bu bulgu bize oyun boyutunda 
lise seviyesindeki öğrencilerin üniversite seviye-

sindeki öğrencilere göre anlamlı bir şekilde daha 

yüksek bağımlılığa sahip olduklarını, sosyal medya 

ve günlük hayatta olumsuz etki boyutlarında ise 

lise seviyesindeki öğrencilerle üniversite seviye-

sindeki öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmadığını göstermektedir. Aşağıda Tablo 

6’da dijital bağımlılık puanlarının anne eğitim 

durumu değişkenine göre yapılan tek yönlü 

varyans analizi sonuçları yer almaktadır.

Dijital Bağımlılık 
Boyutu

Anne Eğitim 
Durumu N X SS Sd F P

Oyun

Okuryazar değil 16 18,73 6,25

323 3,184 0,014

İlkokul 132 21,34 7,87

Ortaokul 63 24,84 10,13

Lise 77 22,82 8,41

Üniversite 36 24,64 8,50

Sosyal Medya

Okuryazar değil 16 36,00 7,88

323 2,438 0,047

İlkokul 132 39,01 8,99

Ortaokul 63 42,24 9,94

Lise 77 37,83 10,02

Üniversite 36 39,07 10,67

Günlük Hayata Olumsuz 
Etki

Okuryazar değil 16 15,31 3,69

323 2,376 0,052

İlkokul 132 15,35 4,59

Ortaokul 63 16,60 5,55

Lise 77 14,55 4,61

Üniversite 36 14,02 3,78

Tablo 6’da sunulan dijital bağımlılık puanlarının 
anne eğitim durumu değişkenine göre yapılan 
tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre diji-

tal bağımlılık boyutlarından “oyun bağımlılığı” 
(F=3,184; P<0,05) boyutu anne eğitim durumuna 
göre anlamlı bir şekilde farklılaşmasına karşın 
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“sosyal medya bağımlılığı” (F=2,438; P>0,05) 
ve “günlük hayata olumsuz etki” (F=2,376; 
P>0,05) boyutları anne eğitim durumuna göre 
anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. Oyun 
bağımlılığı boyutunda farkın kaynağını anlamak 
için yapılan LCD çoklu karşılaştırma testinde 
okuryazar olmayanlarla ortaokul seviyesinde 
eğitime sahip olanlar, okuryazar olmayanlarla 
üniversite seviyesinde eğitime sahip olanlar ve 
ilkokul seviyesinde eğitime sahip olanlarla orta-
okul seviyesinde eğitime sahip olanlar arasında 
anlamlı farklılık olduğu anlaşılmıştır. Bu bulgu, 
anne eğitim seviyesi arttıkça oyun bağımlılığının 
da anlamlı bir şekilde arttığı şeklinde yorum-
lanabilir. Sosyal medya bağımlılığı boyutunda 
farkın kaynağını anlamak için yapılan LCD 
çoklu karşılaştırma testinde okuryazar olmayan-
larla ortaokul seviyesinde eğitime sahip olanlar, 
eğitime sahip olanlar, okuryazar olmayanlarla 
üniversite seviyesinde eğitime sahip olanlar ve 
ilkokul seviyesinde eğitime sahip olanlarla ortao-

kul seviyesinde eğitime sahip olanlar ve eğitime 
sahip olanlar, okuryazar olmayanlarla üniversite 
seviyesinde eğitime sahip olanlar ve lise seviye-
sinde eğitime sahip olanlarla ortaokul seviyesinde 
eğitime sahip olanlar arasında anlamlı farklılık 
olduğu anlaşılmıştır. Bu bulgu da anne eğitim 
seviyesi arttıkça sosyal medya bağımlılığının da 
anlamlı bir şekilde arttığı şeklinde yorumlanabilir. 
Anlamlı farklılığın oluştuğu oyun bağımlılığı 
boyutunda lise eğitim seviyesinde olan grupla ve 
sosyal medya bağımlılığı boyutunda ise eğitim 
seviyesi üniversite olan grupla hiçbir diğer grup 
arasında anlamlı bir farklılıkla karşılaşılmamıştır. 
Bu durumun ayrıca başka çalışmalarca irdelenmesi 
gerektiği düşünülmektedir. Anne eğitim durumu 
değişkeni ile tek yönlü ANOVA testi yapılmadan 
önce lisansüstü eğitim seviyesindeki 2 kişi üniver-
site eğitim seviyesindeki grupla birleştirilmiştir. 
Aşağıda Tablo 7’de dijital bağımlılık puanlarının 
baba eğitim durumu değişkenine göre yapılan tek 
yönlü varyans analizi sonuçları yer almaktadır.
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Tablo 7. Dijital Bağımlılık Puanlarının Baba Eğitim Durumuna Göre Tek Yönlü ANOVA Testi 
Sonuçları

Dijital Bağımlılık 
Boyutu

Baba Eğitim 
Durumu N X SS Sd F P

Oyun

İlkokul 92 21,92 7,40

322 2,346 0,073
Ortaokul 48 20,42 8,14

Lise 90 22,92 9,55

Üniversite 93 24,19 8,79

Sosyal Medya

İlkokul 92 40,26 9,47

322 0,724 0,538
Ortaokul 48 39,51 9,05

Lise 90 39,11 9,81

Üniversite 93 38,19 10,08

Günlük Hayata Olumsuz 
Etki

İlkokul 92 15,32 4,72

322 0,040 0,989
Ortaokul 48 15,40 5,14

Lise 90 15,14 4,78

Üniversite 93 15,32 4,43

Tablo 7’de sunulan dijital bağımlılık puanlarının 
baba eğitim durumu değişkenine göre yapılan 
tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre diji-
tal bağımlılık boyutlarından “oyun bağımlılığı” 
(F=2,346; P>0,05), “sosyal medya bağımlılığı” 
(F=0,724; P>0,05) ve “günlük hayata olumsuz 
etki” (F=0,724; P>0,05) boyutları baba eğitim 
durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaşma-
maktadır. Bu bulgu baba eğitim seviyesinin oyun 
bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı ve günlük 
hayata olumsuz etki boyutlarında hiç bir anlamlı 
farklılığa neden olmadığını göstermektedir. 
Anne eğitim durumunun oyun bağımlılığı ve 

sosyal medya bağımlılıklarında anlamlı farklık 
göstermesine karşın baba eğitim durumunda 
hiçbir boyutta anlamlı bir farklılığın oluşmamış 
olmasının ayrıca başka çalışmalarca irdelenmesi 
gerektiği düşünülmektedir. Baba eğitim durumu 
değişkeni ile tek yönlü ANOVA testi yapılmadan 
önce okuryazar değil grubundaki 4 kişi ilköğretim 
eğitim seviyesiyle ve lisansüstü eğitim seviye-
sindeki 5 kişi üniversite eğitim seviyesindeki 
grupla birleştirilmiştir. Aşağıda Tablo 8’de dijital 
bağımlılık puanlarının aile aylık gelir değişkenine 
göre yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları 
yer almaktadır.
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Tablo 8. Dijital Bağımlılık Puanlarının Aile Aylık Gelir Durumuna Göre Tek Yönlü ANOVA Testi 
Sonuçları

Dijital Bağımlılık Boyutu Aile Aylık Gelir N X SS Sd F P

Oyun

1000 TL’den az 77 21,46 8,67

313 1,895 0,130

1000-2000 TL 
arası 82 21,22 7,99

2000-3000 TL 
arası 72 23,66 9,49

3000 TL üstü 83 23,65 8,39

Sosyal Medya

1000 TL’den az 77 39,39 8,65

313 0,464 0,708

1000-2000 TL 
arası 82 38,56 9,67

2000-3000 TL 
arası 72 40,34 10,33

3000 TL üstü 83 39,00 10,07

Günlük Hayata Olumsuz Etki

1000 TL’den az 77 15,65 4,92

313 1,340 0,261

1000-2000 TL 
arası 82 14,35 4,01

2000-3000 TL 
arası 72 15,37 5,43

3000 TL üstü 83 15,62 4,64

Tablo 8’de sunulan dijital bağımlılık puanlarının 
aile aylık gelir değişkenine göre yapılan tek yönlü 
varyans analizi sonuçlarına göre dijital bağımlı-
lık boyutlarından “oyun bağımlılığı” (F=1,895; 
P>0,05), “sosyal medya bağımlılığı” (F=0,464; 
P>0,05) ve “günlük hayata olumsuz etki” (F=1,340; 
P>0,05) boyutları aile aylık gelir değişkenine 
göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. Bu 
bulgu aile aylık gelir seviyesinin oyun bağımlı-
lığı, sosyal medya bağımlılığı ve günlük hayata 
olumsuz etki boyutlarında hiç bir anlamlı farklılığa 
neden olmadığını göstermektedir. Bağımlılığın 

ekonomik durumdan bağımsız olduğu, hemen 
her öğrencinin aile ekonomik seviyesi ne olursa 
olsun benzer seviyede bağımlılığa sahip olduğu 
düşünülebilir. Bir başka deyişle, öğrencilerin 
ailelerinin ekonomik seviyesi ne olursa olsun 
dijital bağımlılıkları üzerinde anlamlı bir farklılık 
etkisine sahip değildir.

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı ve 
günlük hayata olumsuz etki boyutlarından oluşan 
29 maddeye sahip dijital bağımlılık ölçeğine 325 
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kişiden oluşan lise ve üniversite öğrencilerinin 
verdikleri yanıtlarda en yüksek ortalamaya sahip 
maddeleri sırasıyla “Her ay SMS ve/veya internet 
paketi alırım.” şeklinde ifade edilen 23. madde, 
“Arkadaşlarımla sosyal medya üzerinden iletişi-
me geçerim.” şeklinde ifade edilen 14. madde, 
“Telefonum yanımda olmadığında bir eksiklik 
hissederim.” şeklinde ifade edilen 15. madde, 
“Gün içerisinde telefonumla fazla vakit geçiririm.” 
şeklinde ifade edilen 12. madde, “Sosyal medya 
hesaplarımı sıklıkla kontrol ederim.“ şeklinde 
ifade edilen 13. madde ve “Gün içerisinde sos-
yal ağlarda fazla vakit geçiririm.” şeklinde ifade 
edilen 16. maddedir. Bu maddelerin geneline 
baktığımızda lise ve üniversite öğrencilerinin 
doğrudan sosyal medya olmak üzere dolaylı 
olarak internet ve mobil telefonlarına bağımlı 
olduklarını anlaşılmaktadır.

Dijital bağımlılık puanlarının cinsiyet değiş-
kenleriyle yapılan analizlerde dijital bağımlılık 
boyutlarından “oyun bağımlılığı” ve “sosyal 
medya bağımlılığı” boyutlarında anlamlı bir 
şekilde farklılaşmasına karşın “günlük hayata 
olumsuz etki” boyutunda anlamlı bir şekilde 
farklılaşmamıştır. Balcı ve Gülnar (2009: 5) ve 
Scherer (1997: 655)’in bulguları ile örtüşmeyen 
bu bulgu bize oyun boyutunda erkek öğrencilerin 
kız öğrencilere göre anlamlı bir şekilde daha 
yüksek bağımlılığa, sosyal medya boyutunda ise 
kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre anlamlı bir 
şekilde daha yüksek bağımlılığa sahip olduklarını 
göstermektedir. Günlük hayatta olumsuz etki boyu-

tunda ise kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı 
bir farklılık bulunmamaktadır. Dijital bağımlılık 
konusunda en sık incelenen internet bağımlılığı 
ile ilgili yapılan çalışmalar cinsiyet değişkeniyle 
ilgili değişik sonuçlara ulaşmıştır. Erkeklerin 
(Bayraktar, 2001; Horzum, 2011: 56-68; Çakır-
Balta ve Horzum, 2008: 187-205), daha yüksek 
bağımlılığa sahip olduklarını belirten araştırmalar 
bulunmakla birlikte bayanların (Griffiths, 1999: 
246-250; O’Reilly, 1996: 1882-1883) daha yüksek 
bağımlılığa sahip olduklarını belirten araştırmalar 
ve bayan ve erkeklerin bağımlılık seviyelerinin 
farklılaşmadığını belirten araştırmalar da (Balcı 
ve Gülnar, 2009: 5-22) bulunmaktadır.

Literatürde öğrencilerle ilgili olarak sınıf, ikamet 
şekli, aylık harcama miktarı gibi değişkenlerin 
bağımlılıkta anlamlı bir farklılığa neden ol-
madığını belirten çalışmalar (Balcı ve Gülnar, 
2009: 5) bulunmaktadır. Çalışmamızda dijital 
bağımlılık puanlarının öğrencilerin öğrenim 
durumu değişkenleriyle yapılan bağımsız grup 
t-testi analizlerinde dijital bağımlılık boyutla-
rından “oyun bağımlılığı” boyutunda anlamlı 
bir şekilde farklılaşmasına karşın “sosyal medya 
bağımlılığı” ve “günlük hayata olumsuz etki” 
boyutlarında anlamlı bir şekilde farklılaşmamıştır. 
Bu bulgu bize oyun boyutunda lise seviyesindeki 
öğrencilerin üniversite seviyesindeki öğrencilere 
göre anlamlı bir şekilde daha yüksek bağımlılığa 
sahip olduklarını, sosyal medya ve günlük hayatta 
olumsuz etki boyutlarında ise lise seviyesindeki 
öğrencilerle üniversite seviyesindeki öğrenciler 
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arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığını 
göstermektedir. 

Çalışmamızda dijital bağımlılık puanlarının anne 
eğitim durumu değişkenine göre dijital bağım-
lılık boyutlarından “oyun bağımlılığı” boyutu 
anne eğitim durumuna göre anlamlı bir şekilde 
farklılaşmasına karşın “sosyal medya bağımlılı-
ğı” ve “günlük hayata olumsuz etki” boyutları 
anne eğitim durumuna göre anlamlı bir şekilde 
farklılaşmamaktadır. Oyun bağımlılığı boyutunda 
farkın kaynağını anlamak için yapılan LCD çoklu 
karşılaştırma testi, anne eğitim seviyesi arttıkça 
oyun bağımlılığının da sosyal medya bağımlılı-
ğının da anlamlı bir şekilde arttığını göstermiştir. 
Anlamlı farklılığın oluştuğu oyun bağımlılığı 
boyutunda lise eğitim seviyesinde olan grupla ve 
sosyal medya bağımlılığı boyutunda ise eğitim 
seviyesi üniversite olan grupla hiçbir diğer grup 
arasında anlamlı bir farklılıkla karşılaşılmamıştır. 
Bu durumun ayrıca başka çalışmalarca irdelenmesi 
gerektiği düşünülmektedir.

Çalışmamızda dijital bağımlılık puanlarının baba 
eğitim durumu değişkenine göre dijital bağımlılık 
boyutlarından “oyun bağımlılığı”, “sosyal medya 
bağımlılığı” ve “günlük hayata olumsuz etki” 
boyutları baba eğitim durumuna göre anlamlı 
bir şekilde farklılaşmamaktadır. Bu bulgu baba 
eğitim seviyesinin oyun bağımlılığı, sosyal medya 
bağımlılığı ve günlük hayata olumsuz etki boyut-
larında hiç bir anlamlı farklılığa neden olmadığını 
göstermektedir. Anne eğitim durumunun oyun 
bağımlılığı ve sosyal medya bağımlılıklarında 

anlamlı farklık göstermesine karşın baba eğitim 
durumunda hiçbir boyutta anlamlı bir farklılığın 
oluşmamış olmasının ayrıca başka çalışmalarca 
irdelenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olanların daha 
yüksek bağımlılığa sahip olduğunu belirten araş-
tırmalar (Bayraktar, 2001) bulunmakla birlikte, 
sosyo-ekonomik düzeyin bağımlılığa herhangi bir 
etkisinin olmadığını belirten araştırmalar da (Balcı 
ve Gülnar, 2009: 5; Çakır-Balta ve Horzum vd., 
2008: 76-88) bulunmaktadır. Çalışmamızda, dijital 
bağımlılık puanlarının aile aylık gelir değişkenine 
göre oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı ve 
günlük hayata olumsuz etki boyutlarında anlamlı 
bir şekilde farklılaşmamaktadır. Bu bulgu aile 
aylık gelir seviyesinin oyun bağımlılığı, sosyal 
medya bağımlılığı ve günlük hayata olumsuz 
etki boyutlarında hiç bir anlamlı farklılığa ne-
den olmadığını göstermektedir. Bağımlılığın 
ekonomik durumdan bağımsız olduğu, hemen 
her öğrencinin aile ekonomik seviyesi ne olursa 
olsun benzer seviyede bağımlılığa sahip olduğu 
düşünülebilir. Bir başka deyişle, öğrencilerin 
ailelerinin ekonomik seviyesi ne olursa olsun 
dijital bağımlılıkları üzerinde anlamlı bir farklılık 
etkisine sahip değildir. 

Bağımlılık seviyesinde bir çok çalışma internet 
kullanım süresinin anlamlı bir farklılığa neden 
olduğunu raporlamıştır. İnternet kullanım süre-
sinin anlamlı bir farklılığa neden olduğu rapor 
edilmiştir (Balcı ve Gülnar, 2009: 5-22). İnternet 
kullanım süresini daha detaylı sunan bir başka 
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çalışmada haftada sekiz saatten fazla internete bağlı 
kalan öğrencilerin, haftada sekiz saatten az bağlı 
kalan öğrencilere göre bağımlılık düzeylerinin 
daha yüksek olduğu belirtilmiştir (Çakır-Balta 
ve Horzum, 2008: 187-205). Çalışmamızda bu 
değişkenler irdelenmemiştir. Bu değişkenlerin 
detaylıca irdelendiği yeni çalışmalara ihtiyaç 
duyulduğu düşünülmektedir.

5. ÖNERİLER

Bu çalışmada ortaya konulan anne eğitim se-
viyesi arttıkça sosyal medya bağımlılığının da 
anlamlı bir şekilde artmasının nedenleri ayrıca 
başka çalışmalarca irdelenmelidir. Anne eğitim 
durumunun oyun bağımlılığı ve sosyal medya ba-
ğımlılıklarında anlamlı farklık göstermesine karşın 
baba eğitim durumunda hiçbir boyutta anlamlı 
bir farklılığın oluşmamış olması da aynı şekilde 
yine ayrıca başka çalışmalarca irdelenmelidir. 
Dijital bağımlılık konusu araştırmacılar tarafından 
çok daha kapsamlı bir şekilde ele alınarak geniş 
katılımlı araştırmalar ve ölçümleme çalışmaları 
yapılmalıdır. Bu ölçüm ve ölçümleme araçları 
geliştirme çalışmalarına psikoloji, sosyoloji, 
psikiyatri, eğitim, ölçme değerlendirme uzmanı 
gibi çok farklı disiplinlerden uzmanların katılımı 
sağlanmalı ve teşvik edilmelidir. Anne babalar 
çocukları henüz küçükken önlem almalı ve dijital 
araç ve uygulamaları kontrollü olarak kullanma-
lıdırlar. Dijital araç ve uygulamalar konusunda 
toplumun tüm kesimlerine bilinçlendirici eğitimler 
verilmelidir. Dijital araç ve uygulamaların sadece 
boş vakit, oyun ve eğlence aracı olmadığı bilgi 

edinme ve derslere yardımcı olma amaçlı da 
kullanılabileceği konusunda toplum bilinçlendi-
rilmelidir. Okullarda öğrencilere, öğretmenlere ve 
velilere dijital bağımlılık hakkında bilgi verilmeli 
ve bilinçlendirilmelidir. Eğitim-öğretim yetkilileri 
öğrencilerin dijital bağımlılık seviyelerini ölçmeli 
ve bağımlılık seviyesi yüksek öğrencilere uzman 
desteği sağlanmalıdır. Eğitimin bütün kademelerinde 
dijital araç ve uygulamaların bilinçli kullanımı için 
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EXTENDED ABSTRACT 

Introduction: The rapid increase in production and utilization of new digital devices and applicati-
ons of varying sorts, extents and effects, induce a necessity for detailed and up-to-date researches 
regarding “digital addiction”. This study is carried out with the notion of undertaking such role and 
making an up-to-date contribution to the examination of the subject. Objective: The objective of the 
study is determining the level of digital addiction of high school and university students, and in this 
context, examine whether if the independent variables such as gender, education, school type, pa-
rental education level and household income show significance. Assumptions: In this study, it has 
been presumed that the students have answered the questions accurately and frankly. Limitations: 
This study is limited by the extent of the data gathered via the personal information forms and digi-
tal addiction scales from Marmara University, Üsküdar University, and Ahmet Keleşoğlu Anatolian 
High School students during the academic term of 2014-2015. Methodology and Participants: This 
study is a survey type study. Analyzed data gathered from 325 participants, currently continuing 
their educations at İstanbul Ahmet Keleşoğlu Anatolian High School, Marmara University and 
Üsküdar University. In terms of gender variable 188 students (57.8%) are female and 137 (42.2%) 
are male; in terms of education variable 157 students (48.3%) are high school students and 168 
students (51.7%) are university students. Data Gathering Tools: In this study Personal Information 
Form and Digital Addiction Scale, both developed by the researchers, have been used. Personal 
Information Form: Various personal information forms in the literature have inspired Personal 
Information Form developed by the researchers. The form aims at determining the significance of 
the independent variables regarding participants such as gender, education, school type, parental 
education level and household income. Digital Addiction Scale: The scale is developed with respect 
to the theses of Beyatlı (2012) and Kaya (2013), and the “Digital Media” scale applied in the extent 
of EU ERASMUS KA-1 Project. The scale has a framework of three factors consisting of 29 items. 
These three factors constitute the dimensions; “Video Game Addiction” consisting of items 1-11, 
“Social Media Addiction” consisting of items 12-23 and “Effects in Daily Life” consisting of items 
24-29. Data Analysis and Interpretations: SPSS statistical software has been used for the analysis 
of the data derived. Firstly, study has given place to the descriptive statistics of the answers given to 
questions such as percentage, mean and standard deviation. The taking the significance of Digital 
Addiction Scale and its sub-dimensions into account, the differentiations based on the independent 
variables in Personal Information Form are compared using independent samples t-test and one-way 
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ANOVA. Conclusions (Descriptive Statistics): According to answers given by the high school and 
university students to questions based on Digital Addiction Scale consisting of the factors video game 
addiction, social media addiction and negative effects in daily life, the items with highest means are: 
the article 23 defined as “I purchase an SMS and/ or internet package”, the item 14 defined as “I 
communicate with my friends via social media”, the item 15 defined as “I feel a defectiveness when 
I don’t have my cell-phone with me”, the item 12 defined as “I spend much time with my cell-phone 
during a day”, the item 13 defined as “I frequently check my social media accounts” and the item 
16 defined as “I spend much time in social networks”, respectively. Considering the overall outcome 
inferred from the analysis, it is understood that high school and university students are directly ad-
dicted to social media, and therewithal an indirect addiction through social media to internet and 
mobile phones is existent. Conclusions (Interpretive Statistics): Although “video game addiction” 
(XFemale=20,46; Xmale=25,53; t=5,472; P<0,05) and “social media addiction” (XFemale =40,11; XMale 
=37,93; t=2,024; P<0,05) factors are concluded to be significant subsequent to independent samples 
t-test performed with the digital addiction scores based on the gender variable, “negative effect in 
daily life” factor (XFemale=14,99; XMale =15,61;  t=1,918; P>0,05) is marked to be lacking any signi-
ficance. The results conflicting the findings of Balcı and Gülnar (2009) and Scherer (1997), argues 
that male students tend to be more addictive to “video games” than female students, and female 
students show a significantly higher addictiveness regarding “social media” in comparison with male 
students. In terms of “negative effects in daily life” neither of the genders are able to have a signifi-
cant effect. Divergent results are reached regarding internet addiction, which is the topic most fre-
quently subjected to studies, in terms of gender variable. In addition to the studies (Bayraktar, 2001; 
Horzum, 2011: 56-68; Çakır-Balta ve Horzum, 2008: 187-205) concluded that males lean to be more 
addictive, there are also various works (Griffiths, 1999: 246-250; O’Reilly, 1996: 1882-1883) advo-
cate that females are addicted at a higher level, whereas some researches (Balcı and Gülnar, 2009: 
5) indicating no significant difference between gender tendencies. The independent samples t-test 
performed in accordance with education variable is giving conclusive significance with respect to 
“video game addiction” (XHigh School =20,46; XUniversity=25,53; t=5,472; P<0,05), however no significan-
ce was detected in the dimensions of “social media addiction” (XHigh School=20,46; XUniversity=25,53; 
t=5,472; P>0,05) and “negative effect in daily life” (XHigh School=20,46; XUniversity=25,53; t=5,472; 
P>0,05). The findings explain that high school students are significantly more addicted to video 
games compared to university students, and there is no significant difference between high school 
and university students in the aspects of social media addiction and negative effects in daily life. In 
the extent of the one-way ANOVA carried out based on maternal education level variable, “video 
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Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

game addiction” has given significant results (F=3,184; P<0,05), however both “social media addic-
tion” (F=2,438; P>0,05) and “negative effect in daily life” (F=2,376; P>0,05) have failed to show 
significance in the aspect of the maternal education level factor. The LCD multiple comparison test 
performed in dimensions with significant results to elucidate the source of the difference demons-
trated that maternal education level is positively correlated to both video game addiction and social 
media addiction. According to the results of the one-way ANOVA performed on the basis of paternal 
education level, not either of the dimensions; “video game addiction” (F=2,346; P>0,05), “social 
media addiction” (F=0,724; P>0,05) and “negative effect in daily life” (F=0,724; P>0,05) caused 
significant difference. This finding refers that paternal education level is irrelevant of video game 
addiction, social media addiction and negative effects in daily life. The one-way ANOVA performed 
on digital addiction scores with household income factor shows no significance for any of the di-
mensions: “video game addiction” (F=1,895; P>0,05); “social media addiction” (F=0,464; P>0,05); 
“negative effect in daily life” (F=1,340; P>0,05). This finding reflects that there is no significant 
relevance between household income and “video game addiction”, “social media addiction” and 
“negative effects in daily life.” Suggestions: Further studies should be carried out to examine the 
interconnectivity between maternal education level and “social media addiction.” In the same sense 
the lack of significance regarding paternal education level on digital addiction, despite the significant 
effect of maternal education level on “video game addiction” and “social media addiction”, should 
be subjected to further research. The topic of digital addiction requires further detailed and broader 
research with a wider set of participants and measurements. The inclusion of various disciplines such 
as psychology, sociology, psychiatry, education, and measuring and evaluating should be encouraged 
and provided. Parents should take precautions in early stages of children’s paediatric development 
and control the kids’ habits of interaction with digital devices and applications. An awareness regar-
ding the subject should be raised in all the segments of society and educational initiatives should be 
started. The fact that digital devices and applications are not only entertainment tools and can be 
used for educational activities like reaching to information and supporting the school courses should 
be promoted throughout the society. In the aspect of schools students, teachers and parents should 
be guided and informed about digital addiction. The education authorities must monitor the digital 
addiction levels of students and provide expertized support to students with high levels of digital 
addiction. At the all stage of education, new courses with the effective curriculum, which can help 
raise awareness and make students obtain the necessary habits on the usage of digital devices and 
applications should be opened. 
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Öz: Küreselleşmenin büyük bir ivme kazandığı ve iletişim çağını 
yaşadığımız günümüz dünyasında, siyasi iktidarların ‘demokratik’ 
meşruiyet sağlama araçlarından biri haline gelen kitle iletişim 
araçlarının kamusal süreçleri bağlamında kullanılması da büyük 
bir önem kazanmıştır. Aynı zamanda bilgi çağına erişmiş olan 
günümüz dünyası, müthiş bir bilgi birikimine sahip olmuş ve 
adeta global bir köy haline gelerek birçok değişimi ve dönüşümü 
de beraberinde getirmiştir. Bu hızlı gelişmelere paralel olarak 
iletişim araçları da her bakımdan gelişim göstermiş ve birçok 
amaçlara hizmet eder hale gelmiştir.  Zaman ve mekân kavramının 
adeta ortadan kalktığı böylesi bir ortamda çok sayıda insana ve 
kitlelere ulaşabilecek teknik donanımlar ortaya çıkmıştır. Birbirini 
etkileyen ve tetikleyen süreçler sistem kuramı bağlamında kitle 
iletişim araçlarının meşruiyet sağlama, kamuoyunun oluşumu ve 
sosyal grupların şekillenmesinde önemli görevler üstlendiği dikkat 
çekmektedir. Ayrıca günümüz toplumlarının eski dönemlerden 
farklı olarak birçok kitle iletişim araçlarına sahip olması iktidar 
açısından kullanışlı bir araca dönüşmüştür. Bu durum, medya 
ve siyaset ilişkisi açısından çok boyutlu ve derinlikli ilişkiler ağı 
içerisinde kristalize bir biçime kavuştuğunu da gösterir. Diğer 
taraftan günümüz toplumlarında insanlar sosyal, iktisadi, siyasi ve 
kültürel ihtiyaçları başta olmak üzere politik ya da apolitik birçok 
grubun birer parçası olmak durumundadırlar. Böylesi bir ortamda 
siyasi iktidarlar, bu grupların düşüncelerinin medya aracılığıyla 
şekillendirme olanağı kazanmışlardır. Böylece medya, siyasi iktidar 
açısından bir manipülasyon aracına dönüşmüştür. Bu çerçevede 
çalışmamızda; iktidarın medya aracılığıyla, birtakım faktörleri 
kamusal senaryolar bağlamında kullanılması ele alınarak gruplar 
üzerinden kitleleri nasıl şekillendirdiği ve meşruiyetini nasıl sağ-
ladığı okuyucunun dikkatine sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Meşruiyet, Sistemi Kuramı, Çıkar ve Baskı 
grupları, Siyasi iktidar, Medya

Abstract: In today’s world where the globalization has accelerated 
and we live in a communication era, the use of mass communi-
cation tools which has become one of the power tools to gain 
“democratic” legitimacy within the context of public scenario 
processes gained a major importance. Additionally, reaching the 
information era, today’s world has come to the possession a huge 
knowledge, become a global village and undergone many changes 
and transformations. In parallel to these rapid developments, 
communication tools has also developed and begun to serve for 
numerous purposes. In such an environment where the concepts 
of time and space are almost vanished, lots of technical hardware 
has reached many people and masses. Considering these processes 
which interact and trigger each other within the system theory, it 
is obvious that mass communication tools play important roles in 
ensuring legitimacy, creating public opinion and shaping social 
groups. Moreover, availability of many mass communication tools 
for today’s people unlike the old times makes them a practical tool 
for the power. This also indicates that the media has been crystal-
lized within the network of multidimensional and complex relations 
in terms of the media and politics. On the other hand, in today’s 
societies, people need to be a part of many political or apolitical 
groups particularly for satisfying their social, economical, political 
or cultural needs. In such an environment, political elites gained 
the opportunity to shape the opinions of such groups by means 
of the media. Thus, the media has become a manipulation tool of 
the political power. Within this context, this study will address the 
use of certain factors by the power through the media within the 
scope of public scenarios and present the way the power reshapes 
masses and secure its legitimacy.

Key Words: Legitimacy, System Theory, Interest and Pressure 
Groups, Political Power, Media
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şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
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Giriş 

Küreselleşme sonucunda hızla yaygınlaşan ka-
pitalist sistemin getirdiği dayatmalar neticesinde 
göç olgusu beraberinde kentlerde nüfusun hızla 
artmasına ve karmaşık ilişkiler ağına tekabül et-
miştir. Sistem kuramı bağlamında adeta birbirini 
tetikleyen küreselleşme, kapitalizm, sanayileşme, 
göç olgusu ve hızlı kentleşme ve demokratikleşme 
gibi süreçlerin kişilerarası ilişkilere yansıması da 
kaçınılmaz olmuştur. Böylece karmaşık bir yapıya 
sahip olan kişilerarası iletişim beraberinde insanlar 
arasında artan ilişkiler ve çıkarlar doğrultusunda 
toplum içinde şekillenen çeşitli gruplaşmaları ve 
sosyal grupları ortaya çıkarmıştır. Bu gruplaş-
malar, doğrudan ortaya çıkabildikleri gibi ortak 
çıkarlar ve amaçlar doğrultusunda sonradan da 
şekillenebilmektedir. Siyasi iktidar ve medya açı-
sından özellikle bu çıkar grupları çok büyük önem 
taşımaktadır. Bazen bilimsel anlamda üretimde 
bulunan üniversite çevreleri, bazen de siyasette 
alınacak kararları doğrudan etkileyebilme amacını 
edinmiş işçi ve meslek örgütleri olsun, tüm baskı 
ve çıkar grupları medyanın ilgi alanında ve yakın 
takibinde yer aldığı görülür. Buradan hareketle, 
siyasi iktidarın kitlelere ulaşabilme, şekillendirme 
ve yönlendirme hususunda medya olanaklarının 
etkili olduğu bilinciyle, medyayı bu grupların 
yönlendirilmesinde etkin olarak kullanabildikleri 
dikkat çekmektedir. 

Bu bağlamda siyasi iktidarın yönlendirmesi ve 
medyayı aracı olarak kullanımıyla; meşruiyet 
kazandığı, toplumun algı ve akıl yürütme me-
kanizmalarının değiştirilip dönüştürüldüğü ve 
toplumu oluşturan grupların etki/kontrol altına 
alındığı görülmektedir. Bu noktada medyayı aracı 
olarak gören iktidar, toplumun kültürel kodlarını 
kendi çıkarları açısından yerinde kullanması 
gerekmektedir. Bu süreçte medyaya biçilen rol, 
başta dini ve sosyal normlar ve sınıfsal koşullar 
olmak üzere iktidar tarafından dolaşıma sokması ve 
yaygınlaştırmaktır. Özellikle bu kodların topluma 
çeşitli şekillerde sunulması, iktidar lehine toplumun 
düşünce yapısının yeniden şekillenmesinde önem 
arz etmektedir. Dolayısıyla medyanın bireylerde 
belirli düşünce ve tutumların oluşturulmasına 
dönük amaçlar taşıdığı görülür. 

Diğer taraftan, medyanın iktidar ile uyum ile 
hareket etmesi, finansal ve teknolojik üretim ko-
şullarıyla ilişkili olduğu görülür. Kapitalist sistem 
içinde holdingleşen ve sürekli mücadele gösteren 
ve karlılığını düşünen medya, siyasi iktidarla 
birlikte hareket etmek zorunda kalmaktadır. Bu 
durum, medyanın iktidar denetiminin kontrolüne 
girmesine neden olmuştur. Bu nedenle bu süreçte 
medyanın objektif olduğunu düşünmek, artık 
imkânsız bir hal almıştır. Yani günümüzde medya 
şartlandırılmış bir yapıya sahip olduğu görülmekte 
ve iktidarın lehine olacak şekilde ideoloji, dil ve 
söylem üretmektedir. 

Bu nedenle siyasi iktidar; kendi meşruiyetini 
sağlamada medyayı adeta amacına giden yolda 
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en önemli araçlardan biri olarak görür. Böylece 
kamuoyunun şekillenmesinde ve manipüle edil-
mesinde medya, iktidar meşruiyeti için kutsal bir 
müttefik ya da kullanışlı bir araç olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu çerçevede öncelikle siyasi ikti-
darın nedenselliği ve meşruiyeti, soysal gruplar, 
çıkar ve baskı gruplarını ele alarak kamuoyunu 
etkileyen faktörler irdelenecektir.  

Siyasi İktidarın Meşruiyeti ve Nedenselliği 

İçinde yaşadığımız modern çağda geçmişin tarım 
toplumlarına kıyasla monarşik yönetimi biçimi 
çok büyük oranda etkinliğini yitirmiştir. Artık 
siyaset alanında bu yönetim biçimi hâkimiyetini 
yitirerek sembolik bir boyut kazanmış ve yerini 
demokratik sistemler almıştır. Bu gelişmenin 
önemli bir sonucu olarak meşruiyet kavramı 
siyaset dünyası için en önemli kavramlardan biri 
haline gelmiştir.  

Meşruiyet; yönetilen insanların siyasi iktidarların 
varlığını zihninde mantıklı bir nedene bağlaması 
ve gücün, iktidarın elinde bulundurmasına top-
lumun rıza göstermesi durumudur. Dolayısıyla 
siyasi iktidarlar açısından, siyasi gücü elinde 
bulundurmanın; yasa koymak, emir ve tasarruf 
gücünü elinde tutmak gibi bu gücün gerektirdiği 
her türden eylemi gerçekleştirmenin en önemli 
koşulu, varlıklarını bir meşruiyet zeminine da-
yandırmasıdır. Bu zemin, iktidar açısından bir 
haklılaştırma alanı ve tasdik arayışı olarak da 
nitelendirilebilir (Türköne, 2006: 42-44). Bu 
noktada “ iktidarın rızayı sağlamaya ve toplumun 

onayını elde etmeye dönük çabaları bir anlamda 
meşruiyet arayışları olarak da ” değerlendirilebilir 
(Biber, 2003: 44). 

Bu bağlamda, toplumun ikna sürecinde, çeşitli 
argüman ve temellendirmelere başvurmak iktidar 
açısından kaçınılmaz bir durum olarak ortaya çık-
maktadır. Çünkü iktidar, her adımında ve eyleminde 
toplumu ikna etmek ve yöntemlerinin doğruluğuna 
inandırmak gibi bir zorunluluk hissetmektedir. Bu 
nedenle kendi çıkarları doğrultusunda toplumu 
dönüştürmek ve biçimlendirmek isteyen iktidar, 
uygulamaya koymak istediği politik düşüncelerin 
toplumca kabul gören değerlere hizmet etmekte 
olduğunu iddia etmektedir. Böylece kendisine 
bu noktada bir meşruiyet alanı açmaya çalışır. 
Bu aşamada iktidar, psikolojide rasyonalizasyon 
olarak isimlendirilen bir mekanizmayı devreye 
sokmadan ve kendini topluma kabul ettirebile-
ceği bir mantığa bürünme yöntemi olan “haklı 
gerekçelendirmeyi” oluşturmadan varlığını sür-
düremez. Bu haklı gerekçe mutlak surette toplum 
tarafından onaylanıp kabul görmüş bir “ yasa 
ya da değer” e vurgu yapmak zorundadır. Aksi 
halde uygulamaların ve eylemlerin dolayısıyla 
kendi varlığının meşru zemini ortadan kalkar 
(Türköne, 2006: 43).  

Sonuç olarak “ meşruiyet, kamuoyunun siyasi 
iktidara verdiği ya da onun üzerinden çektiği 
desteğin nedeninin anlamlandırılmasına dönük 
boyutunu ifade etmektedir.“ Dinsel, etnik, kültürel 
farklılıklar, bireysel ve sınıfsal çıkarlar, sosyal 
gruplar, siyasal ekonomik beklentiler bu yapının 
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kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadır ” ( Çetin, 
2003: 92). Bu noktada iktidar, bu kaynaklarını, 
(faktörlerini) medya aracılığıyla kullanarak 
kamuoyunu kendi istediği biçimde oluşturup 
şekillendirmesinin yolunu hazırlamaktadır. 

Sosyal Gruplar

Demokratik sistemlerle yönetilen ülkeler, hukuki 
zeminde siyasi iktidarları, sosyal grupları ve 
medyayı denge ve denetim eksenine taşımışlardır. 
Bu sistemlerde kamuoyuna karşı şeffaflığın ön 
plana alınmasının zorunluluğu neticesinde siyasi 
erk, sosyal gruplar ve medyanın sorumlulukları 
anayasal çerçevede belirlenmiştir. Böylece sistem 
içerisinde kamuoyu, siyasi olaylar hakkında 
bilgiye ulaşabilme olanakları kazanmışlardır. 
Ayrıca, kamuoyu ifade ve örgütlenme özgürlüğünü 
hukuksal düzlemde kullanma hakkına erişmiştir. 

Diğer deyişle, demokratik sistem, siyasi erkin, 
sosyal grupların ve medyanın pozisyonlarını 
açıkça ifade etmiş ve sınırlarını çizmiştir. Bu 
yönüyle, sistem içerisinde siyasi erkin, sosyal 
grupların ve medyanın desibel değerleri yazılı 
metinlerle ayarlanmıştır. Ancak demokratik 
sistemlerin teoriler üzerinden idealize edilen bir 
anlayış/felsefe barındırması nedeniyle tutarsızlık-
lar ortaya çıkabilmektedir. Bu yönüyle sistemin 
uygulamaları bakımından, hukuk nezdinde, 
açıkların olabileceği düşünülebilir. Böyle bir 
sistemde medyanın konumu ve işlevleri her ne 
kadar belirlense de pratikte çıkarlar yönünde 
medya içerikleri, kamunun algılamalarına dönük 

idealize edilebilir. Belirli sosyal gruplar, istekleri 
yönünde medya üzerinden sunulan bilgileri taktik 
ve stratejilerine dönük kullanabilir. 

Görüldüğü üzere, kamuoyunun oluşumunda ve 
yönlendirilmesinde en önemli unsur bilgi ve bilgiye 
ulaşım sürecidir. Foucault’un “bilgi iktidardır”, 
ifadesi günümüzde bilgi kavramının kazandığı 
anlamı göstermektedir. Dolayısıyla bilginin artık 
siyasal anlamda bir güç olması ve bilgiyi kontrol 
altında tutanın bu güce kavuşacağı inancı, belli 
grupların onu ele geçirme amacı taşımasına ne-
den olmuştur. Bu nedenle belli gruplar, bilgileri 
ele geçirdiklerinde çıkarları yönünde değiştirip 
dönüştürerek kamuoyuna sunarlar. Böylece, artık 
nesnel bilgiden yoksun kalan kamunun doğal ve 
özgür bir biçimde şekillenmesinin önüne geçildiği 
ve konuşulması gereken konuları engellediği 
görülür. 

Örneğin, bazı gazeteciler özel çıkarları nedeniyle, 
asparagas diye nitelenen haber ürettikleri görülür. 
Haberin bu biçimde yeniden üretim sürecine tabii 
tutulması ya da içeriğin tamamen çarpıtılarak su-
nulması aşamasında medya çalışanları, tarafsız bir 
aracı konumundan, siyaset üreten öznelere dönüşür. 
Bu süreçte bu tür gazeteciler, onların kamu ile 
ilişki kurmasının en önemli aracı konumundadır. 
Bu yönüyle, sosyal grupların medya üzerinden 
kamunun zayıflıklarından yararlanma yoluna gittiği 
görülmektedir. Dolayısıyla bu gruplar, çıkarları 
doğrultusunda gazetecilere belli konuları dikte 
ederek kamunun şekillenmesini yönlendirebil-
mesini sağlarlar (Girgin, 2000: 167-169). 
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Bu bağlamda sosyal gruplar, toplumsal içerik 
ve kimliğe sahip olmayan (söz de) demokrasiye 
boğulmuş kişileri, medya aracılığıyla her şey 
olma durumuna getirebilirler, herhangi bir rolü 
benimsetebilirler (Downing, 1995: 39). Çünkü 
kişilerin, hem medyayı takip etmesi hem de bu 
tür sosyal gruplarla etkileşim içerisinde olması, 
bir bakış açısı kazanmasına neden olur. Bu etkinin 
kişilerarası iletişimden geçerek yayılacağının, 
güçleneceğinin ve zihinlerin yeniden şekillene-
ceğinin bilinmesi gerekmektedir.  Bu doğrultuda 
belirli sosyal gruplar bilinçli bir şekilde, birtakım 
iletileri olgunlaştırabilir yeniden yorumlayabilir 
ve farklı söylemlerin yayılmasını sağlayabilirler. 
Ancak burada, muhalif yapılar ya da iktidar 
aleyhine işlenen ya da çıkarına dokunan birtakım 
argümanlar geliştiğinde medya aracılığıyla karşıt 
hamleler geliştirebilirler. Hatta muhalif gruplar/
yapılar ve iktidar aynı anda hareket ederek çı-
karlarına dokunan gruplar hakkında karalama 
kampanyası yürütebilirler. 

Bu açıdan kamuoyu oluşum sürecinde sosyal 
gruplar, bazen yönlendirici bazen itici bir faktör 
olarak toplumun önemli bir parçasını oluşturmak-
tadırlar. Belirttiği üzere, medyanın kontrolünü 
sağlayan belli başlı grupların kimi zaman hedefi 
olan, kimi zaman da medyayı kendi kamuoyunu 
oluşturma aracı olarak gören grupların karmaşık, 
aynı zamanda birbirleriyle bağlantılı konumlamaları 
dikkat çekmektedir. Aynı zamanda siyasi iktidarı 
ya da muhalif grupları etkilemek ve yönlendirmek 
isteyen sosyal gruplar, kitle iletişim araçlarını 

da etkili bir şekilde kullanmak isterler. Böylece, 
aracı konumda görülen medyanın kendi görüşleri 
çerçevesinde kullanımları, diğer gruplar üzerin-
de etki bırakabilmelerini, yönlendirmelerini ve 
kamuoyu oluşumunda söz sahibi olabilmelerini 
de sağlayabilirler. 

Siyasi iktidarlar ve muhalif yapılanmalar, diğer 
gruplar üzerindeki etkileri farklı yöntemlerle elde 
edebilirler. Örneğin, bu tür yapılar görünürde kendi 
doğrusunu, diğer grupların istekleri doğrultusunda 
söylemler geliştirdiğini söyler. Bu durum, kendi 
düşüncelerine ortak çıkarlar zemininde yakın 
gruplarla işbirliği sağlar ve yeterli çoğunluğun 
sağlanıldığı inancı pekiştiğinde kamuoyu hedef-
lendiği yönde değişime uğrayabilir. 

Diğer açıdan, medyayı aracı olarak gören sosyal 
grupların bazıları diğer gruplar üzerindeki etkileri 
ve kamuoyu oluşumunu sağlamaları günümüz ko-
şulları içerisinde birçok alternatif araç içermektedir. 
Sosyal medyanın, bu alternatifin başında geldiği 
görülmektedir. Çünkü sosyal medya üzerinden 
sunulan bilgiler, bireylerin ve grupların duygu ve 
düşüncelerinde birtakım değişimler oluşturmaktadır. 
Bazı sosyal gruplar, bu değişimleri ve çıkarları 
yönünde kurgulayarak belirledikleri projelerin 
konuşabilir evrenini burada şekillendirmektedir. 
Bu gruplar, bireylerin ve diğer grupların katılımları 
noktasında duygusal bütünlük oluşturarak ortak 
sorunları belirli kodlamalarla kullanırlar. Hedef 
taşıyan gruplar, bireyleri ve diğer grupları böylece 
rahat bir şekilde kendilerine doğru çekebilmele-
rini sağlarlar. 
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Örneğin, sosyal medyanın olanaklarını kullanan 
sosyal gruplar, seslerini duyurmak amaçlı örgüt-
lenebilir ve eylem yerlerini belirleyebilirler. Bu 
yapılar Machivellist bir bakış açısıyla amaçlarına 
giden yolda birçok şeyi mubah görebilme özelliğine 
sahip olabilirler. Sosyal medya tarafından üretilen 
her bilginin doğru bilgi olmadığı düşünüldüğünde, 
amaç güden bu sosyal grupların, diğer gruplar 
üzerinde bazı olaylara verdiği tepkileri manipüle 
edebilirler ve katılımlarını sağlarlar. Buna bireyler 
de müdahildir. Son dönemde toplumsal olaylarda 
yaşanılanlar bu duruma açıklık getirmektedir. 

Buradan hareketle sosyal grupları; sosyal temas 
ve iletişim, sosyal etkileşim ve karşılıklı ilişki 
içerisinde birliktelik oluşturan insan topluluk-
larıdır şeklinde ifade edebiliriz. Sosyal gruplar 
birçok türde olabilirler.  Bu gruplarda; sadece 
aynı cinste olmanın farkındalığı, benzer olmanın 
bilincinde değil, karşılıklı birbirinden haberdar 
olma, samimi ilişkilerde bulunmaya kadar uzanan 
sosyal etkileşim bulunmaktadır. Sosyal grupların, 
diğer insanlarla birlikte ortaklaşa sahip olduğu 
eğilimler ve özellikler, biçimsel olarak katılım, 
örgüt ve resmi anlamda üyesi olma gibi durumları 
içermektedir. Görüldüğü üzere, yerel ilişkiler, 
psikolojik yakınlık içeren öğeler ve biçimsel 
özellikler, sosyal grupların çizgisini belirlerler 
(Yüksel, 2014: 266). Bu nedenle sosyal grupların 
anlaşılması açısından birincil ve ikincil gruplara 
(baskı ve çıkar gruplarına) kısaca değinilmesi 
gerekir. 

Birincil Gruplar ve İkincil Gruplar 

Birincil grupların en önemli özelliği, grup üyelerinin 
arasında duygusal bir bağın var olmasıdır. Birincil 
gruplarda genellikle grup üyelerinin birbirleriyle 
iletişimlerinin kesintisiz ve uzun süreli olduğu 
görülür. Aynı zamanda, grup üyeleri genellikle 
değişmemekte ve daha samimi bir iletişim tarzı 
içerisinde bulunmaktadır. Aile, arkadaş çevresi, 
okul, cemaatler ve benzeri türden birçok yapı 
gruplara örnek olarak gösterilmektedir (Bektaş, 
1996: 83). 

İkincil gruplara bakıldığında ise, temel belirleyici 
özellik, grup üyeleri arasında çıkarlara dayanan 
bir ortaklığın söz konusu olmasıdır. Bu grup 
üyeleri arasında belirli bir toplumsal, ekonomik 
ve siyasal amaçlar doğrultusunda ortaklılıklar 
mevcuttur ve bu amaçlar, etrafında örgütlenmeler 
gerçekleşmektedir. İkincil grup üyeleri, özgür 
iradeleri ile gönüllü bir katılımla belirli bir söz-
leşmeye bağlı olarak bir araya gelmektedirler ve 
aralarındaki işbirliği resmi bir nitelik taşımaktadır. 
Ortak amaçlar doğrultusunda hareket eden ikincil 
grupların üyeleri arasında duygusal bir bağ bulun-
mamakla birlikte grup üyelerinin ilişkileri belirli 
bir alanla sınırlandırılmıştır. Bu tür gruplarda 
grubu oluşturan üyeler, zaman içerisinde deği-
şime uğrayabilir. Daha resmi bir nitelik taşıyan 
bu tür gruplarda her şeyin sözleşme şartları ile 
düzenlendiği görülmektedir. Bu sözleşmelerde 
katılımcıların amacı, resmi bir çerçeve ile belir-
lenmiştir. Dernekler, siyasal partiler, sendikalar 
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ve çeşitli meslek örgütleri ikincil gruplara örnek 
olarak gösterilebilir (Girgin, 2000: 120). 

Birincil ve ikincil gruplar hakkında genel bir 
değerlendirme yapıldığında, bireyin çocukluktan 
itibaren ailesinden edindiği inanç ve tutumların 
önce birincil gruplar, sonrasında da ikincil gruplar 
tarafından değiştirilip dönüştürüldüğü gerçeğidir. 
Bu dönüştürülme sürecinde, birey öncelikle yüz 
yüze ve doğrudan etkileşimin etkisinde kalmakta-
dır. Ancak, ikincil gruplarda ise, bireyin gönüllü 
bir katılımı söz konusu olması nedeniyle, bireye 
bir takım hususlarda düşünsel ve pratik sorum-
luluklar yüklenilir. Bu yönüyle, ikincil gruplar 
kişiler açısından birer danışma mercii olarak 
görülmektedir (Zümrüt, 1977: 107). 

Belirleyici Bir Unsur Olarak Çıkar ve Baskı 
Grupları 

İkincil gruplar, “ çıkar ve baskı grupları ” olarak 
kategorize edilebilir. Çıkar ve baskı gruplarında 
davranış ve yöntem açısından birtakım farklılıklar 
bulunmaktadır. Ortak çıkarlar etrafında bir araya 
gelen ve örgütlenen bu yapılar, birlikte hareket 
ederler. Amaç, siyasi karar organlarını çeşitli yol-
larla etkilemeye yönelik faaliyetlere girişmektir 
(Girgin, 2000: 123). 

Baskı grupları, ortak çıkarlar etrafında birleşen ve 
amaçları doğrultusunda siyasi otoritenin kararları 
üzerinde etkili olmaya çalışan ve varlığını bu araca 
göre biçimlendiren gruplardır. Baskı gruplarını 
kuruluş amacına göre ikiye ayırmak mümkündür. 
Birinci türden baskı gruplarının amacı siyaset 

yapmak değildir. Örneğin, ordu, üniversite, sağlık 
örgütleri ve çeşitli kamu kuruluşları herhangi 
bir siyasi faaliyet içerisinde yer almamaktadır. 
İkinci türde yer alan baskı gruplarının ise kuruluş 
aşamasında her türlü faaliyetlerine kadar, temel 
amacı siyaseti ve alınan siyasi kararları etkilemek 
ve kendi istekleri doğrultusunda siyaset şekil 
vermektir. Örneğin, birtakım öğrenci dernekleri, 
barolar, doktorlar, mimar ve mühendis odaları, 
işçi ve işveren sendikaları şeklinde sıralanabilir. 
Baskı gruplarından bazıları, yapıları nedeniyle 
siyasetin dışında kalmaktayken, bazıları daha aktif 
olarak siyasetin içinde görülmektedir. Örneğin, 
üniversitelerin kuruluş amaçları arasında bireysel 
çıkarlar bulunmamaktadır. Üniversitelerin temel 
amacı tamamen bilimsel bilgiye katkı ve ülkeye 
fayda sağlamalarıdır. Bu nedenle, üniversitele-
rin siyaset dışı baskı gruplarına örnek olarak 
gösterilmesi mümkündür. Sendikalar, barolar 
ve çiftçi birlikleri gibi mesleki örgütlenmelerin 
amaçlarına bakıldığında ise çok farklı bir durum 
ortaya çıkmaktadır. Bu grupların temel örgütlenme 
nedeni, üyelerinin çıkarlarına hizmet etmek ve 
onlar için kazanımlar elde etmeyi başarabilmektir. 
Dolayısıyla bu yapılanmalar, siyasal iktidarla 
mücadele araçlarını kullanma doğrultusunda 
kamuoyunun desteğini yanına çekmeye çalış-
makta ve siyaseti doğrudan yönlendirme amacı 
taşımaktadır (Atabek, 1998: 222). 

Hülasa, tüm bu çıkar ve baskı gruplarının temel 
motivasyonları kamu yararından çok kendi çı-
karlarının var olması durumudur. Kamuoyunu 
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ve siyaset dünyasını ikna ve telkin yöntemlerini 
kullanarak etkileyen bu yapıların ve aynı zamanda 
onlardan etkilen bu yapıların hangi faktörler etra-
fında yönlendirdiği ve yönlendirildiği gerçeğinin 
anlaşılması gerekmektedir.

Kamuoyunu Etkileyen Faktörler 

Toplumsal yaşamda sürekli sorunların var olduğu 
ve bu sorunlar etrafında siyasal ve ekonomik 
mücadelelerin varlığı düşünüldüğünde, siyasi 
iktidarın ya da belli grupların kendi yöntemlerini 
belli etmeden etkili olabilmeyi amaçladığı görül-
mektedir. İktidar ve belli grupların yöntemlerini 
gizlemesinin nedeni kamuoyunu doğrudan karşı-
larına almama endişesidir. Bu süreçte en kullanışlı 
araç, medyadır. Medyayı kullanan iktidar ve 
belli gruplar, kamuoyunu kendi görüş çizgisine 
çekerken, toplumsal koşulları, güçlerini ve nasıl 
etkin olabileceklerini de göz önüne almaktadır-
lar (Atabek, 1999: 222-223). Bu nedenle, siyasi 
iktidarın ya da muhaliflerin, medya olanaklarını 
kullanarak sosyal gruplar üzerinde etkin bir güç 
olabilmeleri ve hâkimiyet kurabilmeleri birtakım 
unsurlara bağlıdır. Benzer şekilde, sosyal grup-
ların, iktidar ya da muhalif yapılanmalarda tam 
tersi bir tesir bırakabilmelerinin yine bir takım 
faktörlere bağlı olduğunun bilinmesi gerekmektedir. 
Bunlar; sosyal sınıf faktörü, din faktörü, çevre ve 
çevrecilik faktörü, kültürel yapı faktörü, yasal ve 
siyasi ortam faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sosyal Sınıf Faktörü

Sosyal sınıflarda, maddi olarak zayıf olan kitlelerin 
geleneksel değerleri savunmaya ve sahiplenmeye 
daha eğilimli oldukları fark edilmektedir. Maddi 
olarak üst sınıflarda ise, siyasal anlamda liberal 
düşüncelerin hâkim olduğu gözlemlenmektedir. 
Ancak, sosyal sınıfların kategorize edilmesinde 
paranın miktarından çok kazanılış biçimlerinin 
önem kazandığı dikkat çekmektedir. Meslek 
grupları bu durumu belirlemekle birlikte siyasi 
tutum ve tavırlarda meslek gruplarına göre şe-
killenmektedir. Özellikle belli meslek grupları, 
diğerlerine göre dini ve geleneksel değerleri 
muhafaza etmeye yönelik daha eğilimli oldukları 
görülmektedir. Örneğin, tarımsal faaliyetlerde 
bulunan kişilerin daha gelenekçi bir yapıya sahip 
oldukları bilinmektedir (Türköne, 2006: 254). 

Meşruiyet inşasında medyayı aracı olarak gören 
siyasi iktidar, amaçları doğrultusunda sosyal 
sınıfları alt ve orta gelirli şeklinde kategorize 
ederek ayırmaktadır. İktidar, bunların çoğunluğu 
oluşturduğunu bilmekte ve planlı programlı ha-
reket etmektedir. Bu gruplar, yaşam koşullarının 
zorluk içermesi ve eğitim seviyelerinin düşük 
olması nedeniyle iktidar tarafından kolaylıkla 
manipüle edilebilmektedir. Medyayı kontrol 
altına alan iktidar, bu gruplara yönelik kullanılan 
dil ve sunulan bilginin sınırlı olmasını ister. Aynı 
zamanda bu kitleye sunulan haber içeriğinin 
derinlikten yoksun olmasını düşünür. Genellikle 
gündelik yaşamdaki öldürme, yaralama, dolan-
dırma türündeki kamu güvenliğini ilgilendiren 
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münferit haberleri yayınlatır. Yani, genel-geçer 
bilgilerin yansıtılması ve muhakemenin düşük 
düzeyde kalması, önemli olayların göz ardı 
edilmesi gerekir. Böylece bu gruplar, iktidarın 
hedefleri yönünde kolayca manipüle edilebilirler. 

Din Faktörü

Tutumların oluşmasında ve siyasi kanıların ortaya 
konulmasında önemli bir diğer unsur, dindir. Bu 
bağlamda, dinin insanları birbirine yaklaştıran en 
önemli faktörlerden birisi olduğu söylenebilir. 
Özellikle dinin günümüzde giderek siyasallaşması 
ve kişileri bu şekilde birbirine yaklaştırması etki-
leyici ve dönüştürücü özelliği dikkat çekmektedir. 
Bununla birlikte, dini değerlerin en önemli özelliği 
geniş kitlelere seslenebilmesidir. Bu nedenle dinin 
insanları yönlendirme etkisi iktidarın dikkatini 
çekmekte ve seçim dönemlerinde din içerikli 
duygu ve düşüncelere vurgu yapılmasına neden 
olmaktadır. Böylece dinsel göstergeler, kullanılan 
dil ve söylemler kitlelerin iktidara yakınlaşma-
sını ve taraftar olmasını sağlamaktadır (Bektaş, 
1996: 81)

Bununla birlikte, kamusal alanda dinin meşruiyet 
kaynağı olarak kabul edilmesi, toplumsal birlik ve 
bütünlüğü sağlayan iktidarların kutsallaştırılmasını 
sağlar. Bu bağlamda, meşruiyet inşasında siyasal 
iktidarlar dini pratiği kullanarak varlıklarını sağ-
lamlaştırmaya çalışırlar. Günümüzde laik politika 
yürüten iktidarlar dahi, toplum üzerinde etkilerinin 
pekiştirilmesi ve artırılması maksadıyla teolojik 
söylemleri kullanmaktan çekinmemektedirler. 

Dolayısıyla siyasi iktidarlar, dini içerikli ritüeller 
oluşturarak yapılanmalarını onun üzerine inşa 
etmektedirler (Türköne, 2006: 50). 

Özellikle siyasi iktidarlar, kamusal alanda etkin ve 
güçlü olan cemaatlerle siyasi süreçlerde işbirliği 
yaparlar ve onların yönlendirdiği görülür. Seçim 
dönemlerinde siyasi iktidarlar ya da muhalif 
yapılar, cemaatlere güven verilmesine, onların 
istek ve arzularının yerine getirilmesine büyük 
önem verirler. Dolayısıyla, ortak çıkarlar yönünde 
cemaatin önde gelen liderleri, hangi partiye oy 
verilmesi ve hangi partiye çalışması gerektiğini 
söyler. Diğer bir yaklaşımla, medyayı aracı olarak 
gören iktidar, uygulamak istediği politikaları ya 
da düşünceleri ülkedeki çoğunluğun dini inancı 
ve mezhebini göz önüne alarak sunar. Bu amaçla, 
ifade ve söylemlerinde dini motiflerin kullanı-
mını arttırır. Bazı gelişmelerin cemaatin işine 
gelmemesine rağmen kabullendirmeye yönelik 
bir yaklaşım sergileyebilirler. Ancak, cemaat-
lerde uzun vadeli siyasal hesaplamalar yaparak 
çıkarlar doğrultusunda sessiz kalabilir ya da karşı 
çıkabilir. Kısacası, dini gruplarda biat kültürünün 
hakim olması ve hiyerarşinin belirgin kılınması, 
aidiyet duygusu taşıyan üyelerin, önde gelen 
liderlerin direktifleri yönünde hareket etmesini 
sağlar. Cemaat üyeleri, bu tarz bir yönlendirmeyle 
siyasal iktidarlar lehine ya da aleyhine tutum ve 
davranış sergileyebilirler.
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Çevre ve Çevrecilik Faktörü

Global çapta oldukça popüler olan çevre ve 
çevrecilik, sosyal-siyasal ve kültürel yaşamı 
çok yönlü olarak etkileyen önemli bir başka 
anlayışı içermektedir. Çünkü insanlar yaşadıkları 
çevrenin ürünüdür, benzer çevresel koşulları 
paylaşanlar, düşünme ve hareket etme tarzları da 
benzeşmektedir. Kırsal kesimde toplumsal-siyasal 
iletişim sınırlı, dikey ve tek yönlüdür. Dolayısıyla 
geleneksel toplumsal yapı çok sınırlı bir oranda 
değişime uğramaktadır. Kırsal kesimde eğitim 
olanaklarının yetersizliği nedeniyle de eğitim 
düzeyi düşüktür. Bununla birlikte, dayanışma 
duygusu güçlüdür ve kaderci eğilimler oldukça 
belirgindir.  Eğlence ve diğer sosyal olanakların 
az olması nedeniyle de yaşam biçiminin tek düze 
bir eğilim göstermesi, ayrıca nüfusun az olması 
toplumsal ilişkilerin kente göre daha yakın ve 
içten olmasını sağlamaktadır. Büyük şehirlerde 
ve metropollerde yaşayan insanlar incelendiğinde 
ise durum çok farklı boyutlardadır. Kentlerde yeni 
insanlarla yeni durumlarla karşılaşma ihtimali 
oldukça yüksektir. Nüfusun ve buna bağlı olarak 
kişilerarası rekabetin yoğun olması nedeniyle 
kentlerdeki insanlar, şehir yaşamında kendini 
kanıtlama zorunluluğu hissetmektedir. Bu amaca 
uygun olarak, fikir üretmek için, çeşitli örgütlere 
katılımları söz konusu olmaktadır. Ayrıca kent-
lerde toplum bireyleri kırsal kesime kıyasla daha 
az muhafazakâr olduklarından, yeni düşünce 
akımları ve ideolojiler çok daha kolay ve hızlı 
kabul görebilmektedir. Bu bilgiler doğrultusun-

da, kırsal kesim ve kentsel yapı insanı arasında 
siyasal davranışlar açısından büyük farklılıkların 
bulunduğu ifade edilebilir. Kentlerde medyanın 
etkileme gücü daha fazla olmakla birlikte kitlesel 
hareketlilik daha yoğun olarak gözlemlenmektedir 
(Bektaş, 1996: 78). 

Farklı yapısal özelliklere sahip kırsal kesim 
insanları ile kentsel kesim insanları çevrecilik 
anlayışı açısından ortak yönleri bulunmaktadır. 
Kırsal kesimde, tarımsal üretim ile hayvancılığın 
toprağa ve çevreye bağımlı olması nedeniyle, ge-
çimini bu faaliyetlerden sağlayan insanlar, doğal 
alanların korunmasına büyük önem vermekte-
dirler. Kent yaşamında ise, çarpık kentleşmenin 
ve şehirleşmenin getirdiği sağlıksız betonarme 
yapılar, sanayileşme ve teknolojik gelişimler, 
eğitimsizlik vb. nedenlerden ötürü sürdürebilir 
yaşamın sağlanması amaçlı çevre ve sorum-
luluk duygusu ön plana çıkmıştır. Bu nedenle 
çevre kirliliğini önlemek ve doğal kaynakları 
koruyup kollamak adına sivil toplum kuruluşları 
oluşturulmuş, merkezi ve mahalli yönetimlere 
baskı yapılmaya başlanmıştır (Turkçev, 2010: 
1; Zümrüt, 1997: 117). 

Anlaşılacağı üzere, sosyal gruplar, sorun yaşanılan 
bölgelerde idari ve siyasi fonksiyonlar işlevsel 
kılınmadığı sürece iletişim araçları üzerinden 
örgütlenebilirler. Bu yöntemle sosyal gruplar, 
eylemlerde bulunarak merkezi yapıları etkileye-
bilirler. Bu durum, kent yaşamındaki insanlara 
özgü bir husus değildir. Çünkü kırsal kesimde 
yaşayan insanlar, sorunlarını temsil etme gücü 
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yüksek kişiler tarafından ifade edilmesini bek-
lemektedirler. İdari yapılanmalara başvuran bu 
kesim, çözüm bekleyişine bu şekilde ulaşmasını 
hedefler. 

Muhalif gruplar, kırsal-kentsel ayrımını merkez-
çevre diye tanımlamalar yaparak kategorize ede-
bilirler. Bu yapılar, bu tanımlamalar aracılığıyla 
ayrımcılık yapmak adına kullanabilirler. Genellikle 
kırsal kesim insanlarının, kentsel kesimin in-
sanları tarafından yönetildiği ve onlara nazaran 
daha üst konumda bulundukları hatırlatabilir. Bu 
şekilde bir hiyerarşi ağı örülür ve algı oluşturu-
lur. Muhalif gruplar, bu anlayışlar çerçevesinde, 
kırsal kesimde yaşanılan çevre sorununun orada 
yaşayanlar tarafından fark edilemez olduğunu ya 
da örgütlenip dile getiremeyeceğini iddia ederler. 
Böylece muhalif gruplar, onların sorumluluğunu 
da üstlenmiş olurlar. Bunun neticesinde sosyal 
medya vasıtasıyla çevre sorunu yayılır ve kitle-
sel eylemlere bulunur. Amaçlanan yönde siyasi 
iktidar üzerinde bir baskı oluşturulur. Siyasal 
iktidar, merkez-çevre yaklaşımından yola çıkarak 
uzun vadeli düşüncelerle ve stratejik hedeflerle 
politik hamlelerini gerçekleştirebilir. Genellikle 
merkez medya, kentsel kesime seslense dahi 
siyasal iktidar, kendisine yakın olan medya ile 
yerel basını, paralel biçimde kullanabilir. Kültürel 
kodlar ve geleneksel söylemleri kullanarak kırsal 
kesimdeki sorunları kamu gündemine taşıyabilir. 
Kırsal kesim ile iktidarın duygusal bağ kurulması 
ve iletişimi sağlanır. Böylece eşit vatandaşlık 
duygusu uyandırılır, siyasi seçimlerde oy kazanımı 

kolaylaşır. Ayrıca, siyasi iktidarın yerel basına 
finans sağlayabilme yönü de bulunmaktadır. Bu 
yöntemle bölgenin kanaat önderleri yönlendirilir 
ve haber içerikleri siyasi iktidarın istediği biçimde 
sunulması sağlanır. Kırsal kesim insanlarının ka-
naat önderleri ile yüz yüze temasta bulunabilme 
olanakları göz önüne alındığında onların etkileri 
daha tesirlidir. Çünkü bu bölgelerde medyaya 
bağımlılığın olmaması nedeniyle bölgede saygın-
lığı kabul edilen, tecrübeli olduklarına inanılan 
kanaat önderlerinin sundukları bilgilere göre 
hareket ederler. 

Kültürel Yapı Faktörü

Demokratik sistemin işlevsel kılındığı ortamda 
kültürel yapı, kamuoyu oluşumunda en önemli 
unsurlardan biridir. Çünkü toplumun bir arada 
yaşayabilmesi ve bunun devamlılığını sağlaya-
bilmesi için oluşturduğu ve sahiplendiği kültürel 
değerler ve sözleşmeler, kamuoyu değerlerinin 
birer yansımalarıdırlar. Bu değerler, duygu ve 
düşünce ve davranışlar hususunda birtakım bir-
liktelikler oluştururlar. 

Bu bakımdan toplumsal gelişim sürecinde yaratılan 
değerlerin devreye girmesi, kişilerin toplumsallaşma 
sürecini ortaya çıkarır. Kişilerin içinde doğmuş 
oldukları çevre ile arasındaki etkileşim süreçleri 
benzer duygu ve düşüncelerin oluşmasını sağlar. 
Bu nedenle içinde yaşanılan sosyal çevrenin ka-
muoyu oluşumunda etkisi çok fazladır. Yer aldığı 
toplumun bir ferdi olarak birey, kişinin çevresinde 
meydana gelecek olaylara ve siyasi fikirlere karşı 
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olumlu ya da olumsuz tutumlar geliştirmesine 
neden olmaktadır (Bektaş, 1996: 75). 

Diğer ifadeyle, kültürel yapı, toplumlar üzerindeki 
etkileme ve yönlendirme gücüne sahiptir. Çünkü 
kişiler tutum ve davranışlarını ortaya koyarken 
ait oldukları toplumun genel değerlerinden ve 
kültürlerinden kendini soyutlayamazlar (Erdoğan 
ve Alemdar, 2010: 277). Bunun neticesinde kişiler 
içinde bulundukları toplumun genel değer yargı-
larına ve kültürel köklerine uygun şekilde zihin 
yapılarını inşa ederler. Dolayısıyla değer yargıları 
ve kültürel yapı sadece toplumlar üzerinde etkili 
değildir. Aynı zamanda kültürel yapının siyasal 
yaşam üzerinde de etkin olduğu görülür. Bu 
durumda toplumların siyasi kültürlerini meydana 
getiren inançlar sistemi, duygular ve düşünceler 
beraberinde siyasi kanıları ve davranışları da 
belirlemektedir (Bektaş, 1996: 79-80). 

Ancak her toplumun siyasal kültürünü oluşturan, 
inançlar, duygular ve düşünceler bir bütünlük 
taşıyamazlar. Çünkü her toplumda egemen olan 
kültürden farklı olarak bir alt kültür mevcuttur. 
Alt kültüre mensup olan ülkelerdeki kesimler, 
aynı toplumla iç içe yaşamasına karşın; sınıfsal, 
ideolojik ve etnik farklılıklar bakımında ayrış-
maktadırlar (Silah, 2000: 294). Bu alt kültüre 
mensup kişiler, kültürlerini devam ettirme ve 
koruyup kollamak adına birtakım siyasi grup-
laşmalara girişirler. Genellikle bu gruplaşmaların 
çoğulcu toplumsal yapıda ilişkileri kamplaşmalara 
götürdüğü görülür. 

Bu bağlamda etnik gruplar, ideolojik olarak yakın 
buldukları gruplarla ve belirli partilerle karşılıklı 
temas içerisinde bulunurlar. Bu doğrultuda, ka-
musal alanda kamplaşmalar genişler ve toplumlar 
arasında kültürel çatışmalar ortaya çıkar. Burada, 
belirli siyasal partilerin etnik gruplarla yan yana 
gelmesindeki temel neden azınlık olan alt-kültür 
mensuplarının oylarını alabilmek ve ideolojik 
kamplaşmalar doğrultusunda seçmenleri konsolide 
etmektir. Bu sayede etnik ve ideolojik gruplar, 
parlamenter sistemde belirli bir çoğunluğu elde 
eden siyasal partiler üzerinden temsil edebilir-
liklerini sağlayabilirler. 

Öte yandan bazı durumlarda bu etnik ve ideolojik 
gruplara muhalif olan gruplar, sırf iktidarla ters 
düşmesi nedeniyle ortak paydada birleşebilirler. 
Etnik ve ideolojik grupların, iktidarı eleştiren ve 
sorgulayan tarzdaki söylemlerini kendi basın-
yayın alanlarında yayınlayabilirler. Böylece bu 
yapıların söylemleri gündemde yer bulmaya ve 
kamuoyunda konuşulmaya başlar. Burada amaç-
lanan iktidarın bu toplumsal kamplaşmalardan 
yararlanmasını önleme isteğidir.

Hâlbuki siyasi iktidarlar bu süreçlerde, kültürel 
farklılıklar üzerinden kamplaşmaları ve çatışma-
ları kendisi açısından bir meşrulaştırma aracına 
dönüştürmektedir. Örneğin, siyasi iktidar, çoğulcu 
toplumsal yapılarda egemen olan siyasi kültürlerin 
kodlarını kullanarak ideolojik ve etnik öğelerine 
bağlı olarak ayrıştırmayı, kendi siyasetine şekil 
verebilecek biçimde yapılandırır. İktidar meka-
nizmalarının bu durumu kullanmasının nedeni 
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tamamen kutuplaştırma ve varlığını devam ettir-
me sürecinde kontrolü sağlama isteğinden ileri 
gelir. İktidar, kültürel farklılıkları, ideolojik ve 
etnik kimlikler üzerinden sürekli işleyerek yeni 
kodları, medya aracılığıyla dolaşıma sokar ve 
yaygınlaştırır.

Bu bağlamda iktidar, medyayı anlam üreten bir 
mekanizmanın bir parçası olarak görür ve an-
lam üreticilerini sürekli yanında tutar. Böylece 
amaçlanan doğrultuda yapılandırma ve kendisi 
açısından normalleştirme işlevini hızlandırmış 
olur (Nalbantoğlu, 2010: 70). 

Bütün bu durumlar; göstergeler, dil ve söylemler, 
ideolojiler vasıtasıyla gündelik yaşam pratiklerinde 
kamuoyunda karşılık bulmaya başlar. Kültürel 
açıdan, kişilerin yapısının neyi kabul edebileceğini, 
biçimsel anlamda neyi normal olarak idrak ede-
bileceğini düşünen siyasal iktidarlar, manipülatif 
bir biçimde kullanabilecek argümanları kendi 
belirlediği çerçevede kullanmaktadır. İktidar, kendi 
tanımladığı kimliklerin dışında olanları öteki diye 
tanımlar ve onlara ilişkin  toplum üzerinde güçlü 
önyargılar oluştururlar. Dolayısıyla ait olma ve 
bütünlüğü sağlama duygusuyla kişilerin görüşleri 
ayrıştırma yönünde doğallaştırılır. Kısacası iktidar, 
“kültürel farklılıkları toplumsal rıza üretiminden 
ziyade kültürel belirleyiciliği ön plana ” çıkar-
maktadır (Çetin, 2003: 94). 

Yasal ve Siyasi Ortam Faktörü

Bir diğer belirleyici ve etkili unsur olan yasal 
ve siyasi ortam, kamuoyunun oluşumunda çok 

önemli bir husustur. Uygun siyasi ve yasal or-
tamda, grupların kanaatlerini ifade etmesi ve 
belli sorunlar üzerine tartışabilmesi olanaklı hale 
getirir. Hukuki ortamı anayasa ve diğer yasalar, 
siyasi ortamı ise yönetimi elinde tutan siyasal 
karar organları ve uygulamaları belirlemektedir. 
Hukuki ve siyasi ortamın sağlıklı bir şekilde 
işlerliği haber özgürlüğü ve ifade hürriyetine 
dayanmaktadır. 

Görüldüğü üzere, siyasi sistemin sınırlarını 
hukuk ve siyasi ortam belirler ve siyasi partiler, 
kamu kanaatinin sözü edilen sınırlar içerisinde 
dile getirilmesini temin eden en önemli bir araç 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Siyasi partilerin 
işlevi, toplumu temsilen çeşitli çıkarların ifa-
de edilmesini ve toplum düşüncesinin gerekli 
noktalara kanalize edilmesini sağlar. Diğer bir 
ifadeyle; siyasi partiler, toplumsal grupların istek 
ve beklentilerine siyasal sistem içinde ulaşabilmesi 
için aracı konumunda bulunurlar. Kimi zaman 
siyasal partilerin asıl görevlerinin aksine, halkın 
düşüncelerini yönlendirme ve kamuoyu oluşu-
munu kendi çıkarları doğrultusunda etkileme 
gibi bir amaç taşıdıkları görülür. Burada partile-
rin temsil ettikleri gruplardan bağımsızlaştıkları 
dikkat çekmektedir. Siyasal partiler, iktidarı ele 
geçirmek ve meşruiyet kazanmak için her türlü 
propaganda yöntemini ve manipülasyon metodunu 
amaçları doğrultusunda kullanmaktadırlar. Medya 
bu süreçte siyasal partilerin en önemli aracıdır 
(Bektaş, 1996: 91-92). 
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Bütüncül boyutta bakıldığında sosyal gruplar, 
siyasal süreçler içerisinde hem aktif bir öznedir 
hem de bu sürecin kendisinden etkilenen yönleri 
bulunmaktadır. Sosyal grupların toplumsal rollere 
yaklaşımları; güç, iktidar ve algıları, genellikle 
çevrelerindeki güç odaklarına göre belirlediği 
görülür. Sosyal grupların; başta din, sosyal sınıf, 
çevre ve çevrecilik anlayışı, hukuki ve siyasi 
ortam gibi etkenlere bağlı olarak geliştiğini ve bu 
unsurlar etrafında yönlendirebileceğinin bilinmesi 
gerekmektedir (Özer, 2011: 78).

Kısacası, siyasi iktidarın medya gücü göz önüne 
alındığında, işlenilen unsurların kodları aracılı-
ğıyla kamusal senaryolar üretilir, manipülasyon 
amaçlı seri mesajlar, gruplara ulaştırılır. Böylece 
toplum üzerinde birtakım etkenlere bağlı olarak 
rıza üretimi gerçekleşir. Bu durumun aksi yönü, 
sosyal grupların temsili gücünü yansıtma ve 
günümüzdeki sosyal medya ağlarında seslerini 
duyurma çabasıdır. Bu yönden sosyal gruplar, 
iktidar açısından bir tehdit unsuru da oluştura-
bilir. Böylece istenilen ve beklenilen doğrultuda 
iktidarın harekete geçmesi ve iletişim stratejisini 
belirlemesi gerekmektedir. 

Sonuç 

Demokratik sistemlerle yönetilen ülkelere ba-
kıldığında kamuoyu desteği ve siyasi iktidarın 
meşruiyeti siyasi arenada oldukça önem taşımak-
tadır. Günümüz demokratik sistemlerinde, gücünü 
halktan alan siyasi iktidarlar kamuoyu görüşlerini 
sürekli takip etme ve buna göre pozisyon alma 

gereksinimi duyar. Bu doğrultuda bütün bileşenleri, 
kendi seçmenini konsolide etme ve meşruiyetini 
sürekli kılma yolunda kullanmaktadır. En büyük 
amaçlarının halka hizmet olduğunu ve sorum-
luluklarını sürekli yerine getirdiğini söyleyen 
siyasal iktidar, aslında kendi varlığını tesis etme 
ve sürdürme mücadelesi gösterir. 

Bu bağlamda medya ise, kendisini kurulu düze-
nin destekleyici olarak görür. İktidarın var olma 
mücadelesinde, kitleleri “ikna” sürecine aktif 
bir şekilde dahil etmeye çalışan medya; toplum 
için enformasyon sunmasından ziyade ikinci bir 
görevinin olduğunu gösterir. Kapitalist sistem 
içinde holdingleşen ve sürekli mücadele gösteren 
ve karlılığını düşünen medya, siyasi iktidarla 
birlikte hareket etmek zorunda kalmaktadır. Bu 
nedenle medya, siyasi iktidarın istediği yönde 
halkı manipüle etme sürecine katkı sunmak dışında 
manevra alanı pek bulunmamaktadır. 

Medya bu yönüyle, üzerine düşen “sorumluluğu” 
gerçekleştirmek üzere iktidarın stratejilerine dahil 
olmaktadır. Bunların başında, kamuoyunun kontrol 
altında tutulmasına hizmet etmek amacıyla, çoğu 
sosyal grupların manipüle edilmesi gelmektedir. Bu 
doğrultuda medya, iktidarın çıkarlarının ve politik 
yaşamdaki sürerliliğin korunması bakımından, 
belirli düşünüş ve inanış biçimlerinin kamuoyuna 
belli yöntemlerle benimsetmeye çalışmaktadır.  
Özellikle kamuoyundaki belirli baskı grupları-
nın etki altına alınması amacıyla farklı türden 
habercilik ve yayın biçimleri sağlanılır. Medya, 
bazı sosyal grupları siyasetsizleştirmek üzere, 
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haber içeriklerini derinlikten uzak bir şekilde 
kurgulanması gerektiğini düşünür. Bu amaçla 
medya, genel-geçer haber içeriklerinin sunulmasını 
amaçlar. Aynı zamanda medya, bilgiyi bilinçli bir 
şekilde sınırladığı bir sansür mekanizmasını dev-
reye soktuğu, hedef aldığı kitleye yönelik dinsel, 
ahlaki ve geleneksel kültürel kodları kullandığı 
görülebilir. Medyanın bu tür haber biçimlerini 
kullanmasındaki en önemli neden, kıyaslama 
yeteneğini kaybeden ve yönlendirilmesi kolay 
olan bir kitlenin oluşturulması isteğindendir. 
Ayrıca, medya kırsal ve kentsel yaşam ve kültürü 
arasındaki farklılıkları göz önüne aldığında bu iki 
yapıdaki kitlelerin hassasiyetlerini ne olduğunu 
bilir. Bu bağlamda, bütün bu sayılanlar, siyasal 
iktidarın kamuoyunu kolay bir biçimde yönlen-
dirmesi ve biçimlendirilmesi üzerine kurgulanan 
senaryo süreçleridir. 

Sonuç olarak, varlığının sürekliliğini kamuoyu 
desteğinde ve meşruiyetinde gören siyasi iktidar, 
medyanın geniş kitlelere seslenme ve kamuoyu 
oluşturma gücünden yararlanma amacı taşımak-
tadır. Aynı şekilde, bütün bu içerikleri oluşturan 
iletişim araçları ticari bir kaygı duyduğu için gele-
ceğini ve sürekliliğini siyasi iktidarla işbirliğinde 
görmektedir. Dolayısıyla bu koşullar içerisinde 
medya ve iktidar ortak çıkarlar doğrultusunda 
hareket etmektedirler. 
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EXTENDED ABSTRACT

Globalization is one of the most important concepts describing the structural characteristics of 
modern societies of our day. Technological revolutions in Europe and accompanying structural 
changes had a major impact on the rise of the globalization concept. Said technological revolutions 
paved the way for the transmission to urbanization from agricultural societies. With the rapid ac-
celeration of technological developments, there had been major changes in production types. The 
rise of large factories making mass production led to the establishment of large cities around such 
large factories. The increasing migration from rural places to new cities also led to the rise of new 
cultural and ethical norms. It is no doubt that the most important reflection of this technological 
change is on the mass communication. The possibility of mass communication tools equipped with 
the state-of-the-art technologies to address the entire society simultaneously played an important 
role in the acceleration of the said cultural and ethical change. According to the perspective of the 
system theory, these developments preceding each other eventually caused many major changes in 
the communication between people.  The media has become a commercial entity within the capitalist 
system and internalized the obligation to obey the orders of the political power within the borders 
of this system since turning its back to the political power which controls the economical structure 
would have economical risks due to its being as a commercial entity. Similarly, the political power 
is also dependant on the media to sustain its presence and to get approval for its legitimacy in the 
eyes of the public.   “Attempts of the power to have consent and public approval may be considered 
as its search for legitimacy in one sense.” (Biber, 2003: 44). Therefore, the political power desires 
to have control on individuals, pressure and interest groups, social groups and various structures by 
means of mass communication means.  For this purpose, it uses information opportunities of mass 
communication means to manipulate the perception of masses.  The media, due to its economical 
interests, use various information strategies and serve to reshape the way of thinking and behaviour of 
masses for the benefit of power elites.This study aims to reveal what kind of influences the political 
power makes on societies, how it created a ground for its legitimacy and how it manipulates the 
way of thinking, behaviours, cultural values and ethical norms of the society by using the media to 
sustain its presence. However, since the literature examining exactly the political manipulation is not 
sufficient, this study uses resources focusing on related issues. Besides, in order to find the reflections 
of theoretical assertions on practice, it is important to associate the subject with the media news that 
the power produce.  In this context, the subject matter should be addressed to reveal findings and 
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results regarding the reflections of theoretical expressions on practice. In our day, political actors act 
with the consciousness that receiving public consent is of utmost importance for their dominance. 
However, it is not possible to say that the political power uses honest methods to achieve this goal.  
Ideally, the power achieves its legitimacy with honest acts and fair attitudes. However, when the 
political power cannot achieve this goal due to various factors and obstacles or when it considers its 
own interests superior to ideal behaviours, it chooses to transform the values and norms of masses in 
order not to lose public consent. At this point, the political power needs to take steps to make change 
and transformation by means of mass communication tools which can address masses simultaneously.  
The most important ally of the political power for this purpose is the media since the future of the 
media is closely related to economic and political decisions of the political power. Therefore, the 
media considers it necessary to undertake this role under the control of the power. Accordingly, the 
role of the media is to implement the tactics and strategies necessary to manipulate masses in line 
with the goals of the political power. The goal of the media is to make influence on large masses by 
communicating the factors related to public opinion to social groups and making such factors adapted 
by the public. The main reason for social groups to organize is to resist any kind of practice imposed 
by the power against their personal rights and freedoms and against their personal interests.   At this 
point, the political power aims to create and disseminate the language and discourse for placing abo-
vementioned pressure and interest groups under its influence by means of the media.   While these 
goals are implemented, a different kind of journalism and publishing occurs in order to place certain 
public pressure groups under influence. The media builds the news content in a way far away from 
being in-depth in order to depoliticize certain political groups. The most important reason of using 
such news forms is the media’s will to create masses which lose its ability to criticize and is easy to 
govern. For this purpose, the media aims to present de facto news content. It may also be seen that 
the media uses a censor mechanism in which the information is intentionally restricted as well as 
imposing religious, ethical and traditional cultural codes to target groups. In some cases, the political 
power has the purpose of limiting the influence of such groups by means of the media. In this way, 
it becomes easy to establish dominance on the public opinion. As a result, the political power which 
maintains its presence by having public support and legitimizing itself in the eyes of public benefits 
from the power of the media to address large masses and create public opinion. Similarly, since the 
communication tools which create such content have a commercial concern, the media sees its future 
and continuity in its cooperation with the political power. Therefore, the media and power acts for 
common interests under these circumstances.
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REPRESENTATION OF THE AKP IDEOLOGY WITHIN TURKISH 
CHILDREN CARTOON SERIES: “PEPEE” CASE1

AKP İDEOLOJİSİNİN TÜRK ÇİZGİ FİLMLERİNE YANSIMASI:  
“PEPEE” ÖRNEĞİ

Nazlı KAZANOĞLU
University of Ulster, School of Criminology, Politics and Social PolicyBelfast / Northern Ireland

Öz: Kitle iletişim araçları, egemen ideolojinin yayılmasında 
ve yeniden üretilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Özel-
likle birden fazla duyuya hitabedebilirliği ve milyonlarca 
kişiye ulaşabilirliği sayesinde televizyon bu hususta oldukça 
etkilidir. Bu çalışmanın temel amacı son dönemlerde birçok 
çocuğun severek izlediği “Pepee” çizgi filminin söylem 
analizini ve içerik analizini yapmaktır. Tez kapsamında, 
2008 yılının Eylül ayından 2015 yılının Ocak ayına kadar 
geçen sürede yayınlanan 211 bölümden oluşan 8 sezon 
“Pepee” çizgi filmi incelenmiştir. Yapılan araştırmaların ve 
incelemelerin sonucuna gore ilk Türk yapımı çizgi filmi olan 
“Pepee”’nin birçok yönden egemen ideolojiyle paralellik 
gösterdiğini söylemek mümkündür. Bu benzerlikler ataerkil 
motifler, dini öğeler, aile ilişkileri, kadın-erkek eşitsizliği 
ve batı karşıtlığı olarak beş ana başlık altında toplanmıştır. 
Söz konusu hususlar genellikle bölümlerde kullanılan dile, 
müziğe, karakterlerin kıyafet ve aksesuarlarına, bölümlerde 
yenilen yemeklere, içilen içeceklere, karakterlerin oynadıkları 
oyunlara, birbirleriyle olan ilişkilerine, sosyo-ekonomik ve 
sosyo-kültürel durumlarına yansımıştır. 

Anahtar Kelimeler: AKP, Çizgi Film, İfade Özgürlüğü, 
Medya Okur-yazarlığı, Sosyalizasyon

Abstract: Media play a significant role in the reproduction 
and dissemination of the government ideology due to its 
ability to reach billions of people. The aim of this study 
is to evaluate the first Turkish cartoon series “Pepee” in 
relation to the Turkish ruling party AKP’s ideology.This is a 
descriptive study utilizing a qualitative research design. The 
sample of the study consists of eight seasons of “Pepee” 
that comprised of 211 episodes. Research data was analysed 
using the methods of both content analysis and discourse 
analysis. Based on the analysis, it was observed that the 
cartoon series did contain several messages in line with the 
AKP ideology. AKP’s ideas about patriarchy, family values, 
Westernization, Islam and gender dimensions were strongly 
reflected within the cartoon series through the language 
used in the episodes, food and beverages, colours and style 
of clothing, the games played by the characters and the 
socio-cultural and socio-economic status of the characters 
throughout the episodes.

Key Words: Children Cartoons, Freedom of Expression, 
Media Literacy, Media Politics, Socialization 
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INTRODUCTION

The concept of “childhood” is understood as be-
ing a stage in life open to learning and shaping 
(Casey, et al., 2008:31). Generally it is seen as an 
important part of internalizing the dominant cultural 
norms and values. Although Freud suggests that 
a sense of personal identity is learnt by observa-
tion of and interactions with others, there is an 
undeniable role of television on learning (Freud, 
1933 as cited in Freud and Strachey, 1931:229). 
A growing body of literature demonstrates that 
with their extremely colourful and fun scenery 
prime time television cartoons provide a unique 
opportunity for children to get information and 
even to modify their attitudes and behaviours. 
These programs are social constructions, which 
are prepared for children at the micro level by their 
parents and at the macro level by the dominant 
ideology (Buckingham, 2001). Thus assuming 
prime time television cartoons to be one of the 
biggest sources of teaching does not mean that 
every single thing that it conveys to children has 
a positive content. As Former Federal Commu-
nication Commissioner of the United States of 
America Nicholas Johnson said: 

“…All television is educational: the only ques-
tion is what it is teaching..?”(Johnson, 1999 as 
cited in Thompson and Zebrinos 1995: 415). 

Therefore analyzing the content of the prime time 
television cartoon series and seeing how much 
children notice the given messages from those 

texts is very significant for the future vision of 
children and for the country. 

This study particularly focuses on Turkey, whose 
freedom of expression grade is 65 out of 100 
where zero is considered the best and 100 con-
sidered the worst (FHR, 2015). Accordingly, this 
study aims at analyzing and evaluating the first 
Turkish prime time television children cartoon 
series “Pepee” in relation to the Turkish ruling 
party AKP’s ideology. 

RESEARCH METHOD

This research has been conducted to illustrate the 
reflection and presentation of the AKP’s ideology 
in the first Turkish prime time television cartoon 
series “Pepee”. For a complete and careful il-
lustration of such an issue, a qualitative research 
methodology has been followed and utilized with 
a combination of explanatory and descriptive 
forms of research design. 

The data have been derived from the episodes of 
the “Pepee” cartoon series. The 211 episodes of 
cartoon series have been broadcasted from 2008 
September until 2015 January on TRT Kids, 
Show TV and TV 8 channels and the sample of 
this study consists of these 211 episodes. Each 
cartoon episode was approximately ten minutes 
and they were accessed via the Internet, down-
loaded, archived and analysed. 

Discourse analysis has been employed in the il-
lustration phase of the research and as discourse 
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analysis of television content is the study of 
its narrative. Narrative consists of visual signs 
that include all the images and graphics that are 
seen on the screen and aural signs that consist 
of speech, sound and music which television 
produces (Bignell, 2013:348). Accordingly, the 
language, food and beverages, clothes and acces-
sories, the songs and the music used throughout 
the episodes have been analysed. Additionally, 
the frequency of appearances of and emotional 
relations among characters, their socio-economic 
and socio-cultural status have been examined and 
compared with the AKP’s worldview in order to 
answer the main question of how the AKP’s ap-
proach is being reflected within the cartoon series. 

BRIEF INFORMATION ABOUT  
“PEPEE”

“Pepee” is Turkey’s first cartoon project, which 
has been broadcasting since 2008. It was de-
signed especially for pre-school age groups (3-6 
years) with the aim of entertaining and educating 
them. The name of the main character -a four-
year old boy- derives from the term used in the 
Anatolian region of Turkey “Pepe” for someone 
with speech difficulties. The cartoon series is 
produced by “Düşyeri Çizgi Film Stüdyosu” 
and distributed by the “Ciner Media Group”, a 
Turkish media conglomerate established in 2007 
1and broadcasted on TRT kids from 2008 to 2014 
on Show TV from 2014 to 2015 and lastly from 

1  (http://www.dusyeri.com.tr)

2015 onwards it has been broadcasting on TV8 
owned by Acun Ilıcalı. All these channels are 
known by their closeness to the government. 
And heavily slanted in favour of the government 
in power and of their supporters and reflects the 
ideological status quo (Tunç, 2011).

FINDINGS

Cartoon messages provided both directly and 
indirectly play an important role in a child’s 
development process. Accordingly, “Pepee” like 
any other animated cartoons contains several 
educational elements. However when analysed 
in detail, it can be clearly seen that it shows sig-
nificant parallelism with the AKP’s worldview. 
The religious and Islamic motives, the patriarchal 
values, the anti-westernized aspects and the heavy 
emphasis on motherhood and the concept of 
“holy family”, all of which come directly from 
the AKP’s ideology are all largely embedded in 
the children cartoon series “Pepee”. In addition 
to these categories there are various gender in-
equalities within the narrative of Turkish cartoon 
series “Pepee” that are also in accordance with 
AKP’s statement about gender equality:

“ …One cannot equal the position of men and 
women, it is contrary to human nature…” (Cum-
huriyet, 2014).
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RELIGIOUS AND CONSERVATIVE FEA-
TURES

Turkey has a complex and extraordinarily rich 
religious tradition and is of course an over-
whelmingly Muslim society. However, from the 
foundation of the republic until the early 1970s 
Mustafa Kemal and his friends placed religion in 
the realm of private practice for citizens instead 
of in the realm of politics. With the establishment 
of the Republic, Turkish politics de-emphasized 
Islam as a part of the Turkish identity (Duran and 
Çınar, 2001:17). However, the “National Outlook 
Movement (NOM), (Milli Görüş Hareketi)” led 
by Necmettin Erbakan during the 1970s put 
“religiosity” on the Turkish scene. Consequently, 
the secular character of the Turkish Republic has 
been destroyed (Cizre, 2008:72, 178, 189). Due 
to the fact that the AKP has emerged from the 
National Outlook Movement, the party is in ac-
cordance with NOM ideology, which has been the 
main representative of political Islam in Turkey. 
Since children cartoons are social constructions, 
which are designed for them by the dominant 
ideology, it would not be a surprise to encounter 
various Islamic motives and features within the 
cartoon series. 

The findings of this study indicated that, although 
there were no Islamic visuals such as mosques, 
prayer rugs and none of the characters were 
shown while they were performing salaat, there 
is a high level of Islamic expressions. “Allah 

Allah”2, “Allasen”3, “Maaşallah”4, “inşallah”5, 
“Bismillah”6 and “Allah yardımcın olsun”7 are 
all frequently used by Muslims all over the world 
(Arabic Acceleration Report, 2013). 

Table 1. The Distribution of Islamic  
Experssions

 As can be seen from the table, in the content 
of “Pepee”, one can encounter many of these 
expressions. For example, the expression “Al-
lasen” was repeated 47 times in various episodes 
by different characters. Moreover the expression 
“maaşallah” was used 21 times, “Allah Allah” 
9 times and “Allah yardımcın olsun” is 4 times 
in the cartoon series “Pepee”.

In addition to these Islamic expressions the amulet 
that has a great importance in the Muslim world 

2  Gosh!
3  Gosh you!
4  Praise be!
5  If God wills!
6  In the name of God!
7  Godspeed!
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-because Muslims believed in the protective and 
healing power of amulets- is seen in every single 
episode of the cartoon series. “Pepee” carries one 
in his cloth at all. Moreover, his and his sister’s 
balls both have amulet motives on them. Another 
noteworthy point is the lack of sexual scenes. It 
is not a problem that nationally televised cartoon 
series designed for children age three to six do 
not transmit any sexual scene. The problem arises 
when the cartoon series underspecifies such issues. 
In the episode called “Pepee is taking a shower”, 
Pepee’s mother washed Pepee and his sister 
Bebee one by one. While she was washing them 
both of them were wearing swimming clothes. 
The rationale behind this is not to show private 
parts of our bodies to the audience. However, it 
is problematic. Showing kids taking a shower 
with swimming clothes may mislead children for 
the fact that children cartoons teach norms and 
values to children and children learn lessons about 
life from those cartoons and connect them with 
their own experiences and people do not take a 
shower with their swimming clothes, they take 
a shower naked. Moreover, in the episode called 
“Pepee is learning his body” his grandfather was 
teaching him parts of the human body, the names 
of the organs and their functions. However, while 
teaching and showing the parts of our body, he 
missed out the parts between the hips and the 
neck. Although these episodes prove the educa-
tional function of children cartoons, they are not 
educating them completely. Children are learning 

about human bodies but only about some parts 
rather than the whole body. 

PATRIARCHAL FEATURES

Patriarchy is a global issue, which is also valid 
in Turkey. The most important reason for patri-
archy to be present in Turkey is the country’s 
complex political history and its roots go back 
to the Ottoman Empire. However, the AKP’s 
period in government has increased the visibility 
of patriarchy and as Simten Coşar and Metin 
Yeğenoğlu (2011:61) stated has led to a new mode 
of patriarchy. This AKP mode of patriarchy can 
tentatively be named “neo-liberal conservative 
patriarchy” which limits the access of women 
to the public sphere through employment or 
education and defines the domestic sphere as 
the natural place of women (Smits and Hoşgör, 
2008; Coşar and Yeğenoğlu, 2011:67). 

According to the AKP mode of patriarchy women 
are the main housekeepers, who spend most of 
their time working inside the house and men 
spend their time working outside the house. AKP 
strengthens its patriarchal ideas via various poli-
cies such as supporting women to return home 
with the social policy program called “Back to the 
Family” and to perform their family duties. All 
of these ideas of the AKP can be seen within the 
content of the cartoon series. For example, male 
characters portrayed in “Pepee” are employed 
but women are not. Although “Pepee”’s mother 
is a lawyer, she never goes to work. Furthermore, 
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other women characters like “Pepee”’s aunt 
and grandmother or his friends’ mothers are not 
employed at all. In the majority of the episodes 
the male characters were shown while they were 
working. However, the mother is always shown 
as a housewife fulfilling her domestic tasks. 

Another important and suppressive feature of 
AKP mode patriarchy is considering women 
emotional and weak human beings, who are 
highly dependent on men (Aybars, 2010:578). 
This point is clearly reflected in the language and 
the songs used in the cartoon series. According 
to the semiotic approach, every single word that 
we hear from television is an interpretation of 
a particular group and carries an ideology. As 
Stephen Hill states:

“…The language that is used in the television is 
something “written” in the sense that is embod-
ied autonomous not derived from immediate life 
world cultural participation but from sediment 
meanings…” (Hill, 1988:65). 

With the language that has been used within 
television texts, the dominant ideology has been 
reproduced again and again. A detailed analysis of 
the language used in the cartoon series “Pepee” 
is in line with these arguments. For example 
female characters in the cartoon series were as-
sociated with more soft and naive adjectives such 
as “beautiful”, “dear”, “little” or “pretty” and 
so on, while the male characters were associated 
with more strong adjectives such as “powerful”, 

“hero”, “enormous”, “cool”, “lion” and so on. 
The purpose of using these adjectives is to repro-
duce the ideas that women are vulnerable human 
beings, who need to be rescued and looked after 
by their hero husbands and portray men as more 
adventurous, active and victorious characters whilst 
describing women as docile creatures who need 
to be rescued, cause trouble, talk and work less 
(Smith, 1994:331). Furthermore, throughout the 
211 episodes children sing songs for their family 
members. The lyrics of the song they have writ-
ten for their mother is as follows:

“You are my one and only dear mother

You are my beautiful mother

You, dear mother, you beautiful mother

You are my special

Dear mother, beautiful mother…” 

The song they have written for their father is as 
follows:

“I have a powerful and an enormous father

I have a cool and a great father and a hand-
some father

Father father father…” 

These lyrics are very much in line with the exist-
ing literature. More than 40 years ago, Streicher 
looked at how males and females were portrayed 
in children cartoons and suggests that cartoons 
were predominated by active, noisy and suc-
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cessful male characters, while female characters 
were less numerous and needed to be rescued 
(Streicher, 1974:125-126).

EMPHASIS ON “MOTHERHOOD” AND 
THE NOTION OF “HOLY FAMILY”

The AKP’s understanding of family is strongly 
based on a patriarchal normative model, where 
mothers play the role of homemaking and fathers 
are the main breadwinners (Acar and Altınok, 
2012:18). This model of family puts a variety of 
domestic responsibilities, such as providing care 
for children and elderly dependents, cleaning and 
household maintenance, known as housekeeping, 
cooking, laundry, ironing, food shopping and so 
on to mothers and reduces the possibility of devel-
oping a professional career for them (İlkkaracan, 
1998:40). Several examples of this picture of family 
and associated arguments can be seen within the 
content of the cartoon series. For example, in the 
47th episode, which was broadcasted on the 2nd 
October 2009, Pepee’s mother was making the 
breakfast while everyone else in the house was 
sleeping. After she had made the breakfast, she 
woke others up. They all had breakfast together 
and afterwards the father went to work, Pepee 
and his sister went out to the garden to play 
with the dog and the mother cleaned the kitchen. 
Moreover, in the episode called “it’s so good to 
play together”, children were roleplaying and 
Pepee was going to act as a cow thus he needed 
a cow costume. He immediately decided to go 
and ask his mother to sew a cow costume for 

him and she did it. Furthermore, in the episode 
called “Forgive me” Pepee’s mother was clean-
ing the house before her husband comes home 
from work and asked her children to tidy their 
toys from the living room. In addition to cooking 
and cleaning, according to AKP’s ideology taking 
care of children is another duty of the mothers. 
This duty includes putting them to bed, helping 
them to take a shower and educating them. Ac-
cordingly, in the 150th episode called “Pepee is 
taking a shower”, Pepee and his cousin were 
playing with mud in the garden and their clothes 
got dirty. The grandfather came and saw them and 
said enthusiastically, “Kids you got dirty let’s go 
home and ask your mother to clean you”. Than 
they went home and the mother washed them. 

Table 2. Distribution of Works Done by 
Family Members 

 As the table shows, the gender-based division of 
labour within the family is valid within the cartoon 
series “Pepee”. In majority of the episodes female 
characters are associated with the domesticated 
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works and male characters are associated with 
non-domesticated works. 

In addition to conservative normative family 
model, the AKP and the former Prime Minis-
ter who is the current president Recep Tayyip 
Erdoğan favour the concept of extended family. 
They believe that grandparents are the ones, 
who will teach customs, norms and values to 
our kids. Numerous examples of this argument 
can also be seen from the content of the cartoon. 
The grandfather “Dedee” and the grandmother 
“Nenee” are the two characters, who which teach 
children things about the world, our customs and 
so on at most. They generally teach children 
the colours, how to count, the size differences, 
the seasons or how to draw something, how to 
make a kite and so on. In addition to these, they 
teach children a lot about Turkish culture such 
as traditional songs, traditional folkloric games, 
costumes and importance of traditional days. For 
example in the episode called “You can, if you 
believe” the grandfather taught children how to 
make their own kite. Moreover in the episode, 
which was broadcasted on the 5th of May 2012 
the grandmother taught kids how to play “Kaşık 
Oyunu”8.

THE ANTI-WESTERN VALUES

As mentioned above the AKP’s emergence roots 
back to the National Outlook Movement (NOM), 

8  Turkish folkloric dance from Silifke region and 
played by spoons. 

(Milli Görüş Hareketi)” led by Necmettin Erbakan 
and their ideology has always been in pro-stance 
to political Islam and against the westernization 
and entering into the European Union. Especially, 
during the 1970s when the Islamic, Conserva-
tive and Nationalist groups came into power, 
Westernization was considered the enslavement 
of Turkey by the Christian Western imperialistic 
states. Necmettin Erbakan was the main leader 
of this new view and refused the integration of 
European organizations especially the European 
Union. He referred the Union as “Christian 
Unity against Muslims” and rejected its benefits 
completely (Cizre, 2008:72, 178 and 189). Not 
only Erbakan but also all other influential leaders 
of this new view were against Turkey’s integra-
tion to the EU. However, when the process of 
“globalization” and its components including the 
global resurgence of liberal democracy and the 
EU, have substantially contributed to the reshap-
ing of Turkish politics and the closing down of 
Erbakans’s three political parties the National 
Salvation Party (Milli Selamet Partisi), the Wel-
fare party (Refah Partisi) and the Islamist Virtue 
Party (Fazilet Partisi), Turkish politicians have 
started to believe that EU membership will be 
both economically and politically beneficial for 
Turkey (Kosebalaban, 2005; Bulaç, 2000; Ayata, 
2004 and Kutan, 2000 as cited in Cizre, 2008:71, 
178, 189). Therefore, in 2002, the AKP came 
to power with a pro-stance to the EU claiming 
that they “had removed the shirt of the National 
Outlook Movement” (Cizre, 2008:71, 178, 189). 
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In their first phase of government from 2002 to 
2007, the AKP proceeded accordingly, focused on 
nurturing a recovery from the recession, pushed 
the liberalizing reforms required to enable Tur-
key to begin official accession negotiations for 
EU membership and to adopt the EU’s policies 
including freedom of expression. However, in 
2007 when they were re-elected and increased 
their votes from 34.26% to 46.58% (Turkstat, 
2012), their reforms about entering the Union 
have weakened (Cizre, 2008:72, 178 and 189). 
For instance, the latest Annual Report notes that 
a progress has been made but the pace of change 
has slowed in Turkey (Cizre, 2008: 71, 178, 189). 

As the table shows, within the cartoon series 
“Pepee”, there are high levels of Turkish cultural 
motives with 12.32% but very few other cultural 
motives. While these high levels of Turkish cul-
tural motives are reflected in the food eaten in 
the cartoon series, the music played, the dances 
and the games played by children throughout 
the 211 episodes of “Pepee”; the western and 
far east cultural motives are only limited within 
the dances. 

From the findings about food eaten during the 
episodes, it can be said that “Pepee” prefers to 

eat Turkish cuisine when he gets hungry. For 
example, Pepee eats bread with tahini and grape 
molasses, eggs, honey and slip and drinks milk 
in his breakfast, the main Turkish breakfast food. 
Moreover, Pepee’s favorite foods are haricot 
beans, gözleme with hash shepherd salad and 
pickles. He never eats fast food or pizza, de-
fined as traditional western and American foods. 
Moreover, in various episodes of the cartoon 
series his grandfather and the out voice Şuşu 
teach him various Turkish folk dances but not 
any other cultures’ dances. For example, in the 
episode called “Pepee’s Teke Zortlatması” children 
wore the traditional costumes and waited for the 
grandfather excitingly to come and teach them 
the dance. Then, the grandfather came and gave 
brief information about historical background of 
the dance and taught them how to do the dance. 
Additionally, in various episodes of “Pepee”, 
they play various songs. Although it is so easy 
to listen to foreign songs in the Internet these 
days, every single song played in the cartoon 
series “Pepee” is Turkish. 

GENDER INEQUALITIES

Although the notions of gender inequality can 
be seen within almost every sphere of the AKP 
ideology and policies, the frequency of male and 
female characters’ appearances, their clothing, 
the preferences of the games played by them 
and their success levels in those games are the 
main features that are being tried to be embedded 
via cartoons to children’s minds. According to 
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Ashmore and Del Boca (1979:222) sex-roles are 
considered the structured sets of beliefs about the 
personal attributes of women and men. 

Globally media is regarded as one of the most 
powerful agents in constructing and represent-
ing gender roles and television as an arena for 
construction, production and reproduction of 
stable notions of gender through stereotyping 
and generic convention (McQuail, 2010:120-
123). Many cultural commentators have argued 
that television constructs and perpetuates the 
gender roles and stereotypes (Gunter, 1995:74). 
Many investigations into representation of gender 
and sex roles on television have suggested that 
the world as shown us is a gender-skewed one 
(Gerbner and Signorielli, 1979:22). These find-
ings were consistent with the content of “Pepee” 
and reflected through the frequency of male and 
female characters’ appearances, their clothing, 
their game preferences and their success level 
in those games. 

The earliest studies about the frequency of fe-
male and male characters’ portrayals clarify that 
females have always been under-represented 
across a wide variety of media and this unequal 
distribution is still valid in “Pepee”. The male 
characters appear 1814 times (63.87%); while 
female characters only appear 1026 (36.12%) 
in 211 episodes of “Pepee”, which makes male 

characters appear almost two times more than 
female characters. 

Another important gender discrimination can 
be seen from the choice of the colour and style 
of the characters’ clothes. Although there is no 
written rule, it is accepted that pink represents 
the female and blue the male. And this idea is 
being imposed on children and their families as 
a cultural norm (Kalaycı, 2015). Analysis of the 
study revealed that in every single episode male 
characters were wearing trousers or shorts and 
t-shirts in dark colours while the female charac-
ters were wearing skirts in light colours. Female 
characters were, wearing skirt even skirt was 
irrelevant to the situation. For example, in the 
episode called “Shoot and goal that’s football”, 
children were playing soccer. During the game 
all female characters were wearing skirts even 
though it is not the rule of soccer. As Nurdan 
Kalaycı (2015) states: 

“In reality, a woman can wear whatever clothes 
are appropriate for her actions and what activi-
ties she is carrying out. Moreover, the children 
viewing these cartoons may believe restricting 
female characters to this type of attire is normal. 
This perception may lead to a consolidation of 
their ideas regarding gender stereotypes…” 
(Kalaycı, 2015:261). 
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Character Colour Type

Pepee Blue a t-shirt and a jean with bib 

Bebee Pink a dress

a bow tie buckle

Sila Light purple Dress

Eke Yellow a t-shirt and a jean with bib

Blue

Annee Light purple a long dress

Dark purple a jacket

Babaa Blue trousers, a tie, a shirt, a sweater 

Bordeaux

Nenee Light purple a dress

a head scarf

Dedee Blue trousers, a tie, a shirt, a cardigan

Brown

As “Pepee” is a television program, which was 
designed for children, it includes various games, 
hobbies and children activities. However, when 
the findings were analysed, it was recognized 
that there is a gender-based difference within the 
game preferences. Activities performed outdoors 
which required more physical power such as 
hiking, paddling, playing with a gun or a sword, 
skating, cycling or running, playing with balls 
were performed mainly by male characters. On 
the other hand, female characters were mainly 
more closely associated with games played in-
doors such as drawing, playing doctors, playing 
blindfold and dancing. And the male characters 
in “Pepee” were always presented as more 
successful, more knowledgeable and are able 

to learn easier than female characters. In most 
of the episodes, male characters know things 
already or learn them before female characters 
even though they are the same age. All these 
discriminated game preferences and unequal 
success levels are reproducing the AKP’s ideas, 
which consider women as emotional and weak 
human beings, who are highly dependent on men 
(Aybars, 2010:573). 

CONCLUSION

Democracy has always been considered an ideal 
form of governance and its one of the most impor-
tant guiding principles is “freedom of expression”, 
which includes the freedom to hold opinions and 
to receive and impart information and ideas. Al-
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though Turkey claims to be a democratic society 
and applied EU-inspired reforms such as expand-
ing freedom of expression, allowing education 
and broadcasting in Kurdish or abolishing cruel 
punishments for verbal propaganda (Governments 
reform package, 2002), the freedom of media 
is very low in Turkey. The US-originated think 
tank “Freedom House”, who is investigating the 
freedom of press in 195 countries and 15 terri-
tories (Freedom House, 2015), the press status 
of Turkey is “not free” with 65 point out of 100 
(FHR, 2015). Moreover Turkey took the 149th 
place out of 180 in Reporters Without Borders 
Organization World Press Freedom Index Report 
2015 (RSF, 2015). 

Especially, following AKP’s coming to power after 
the 2002 general elections, the political discourse 
and practices in many spheres including the media, 
have faced a major transformation. During the 
period of its governance, slowly but surely the 
AKP has built close relations with the owners of 
various mass media institutions, who were business-
men instead of media professionals (Akkor Gül, 
2011:33). Consequently, television broadcasting 
has lost its role of educating children, setting the 
agenda on public discourse, supplying resources 
for political participation and shaping the cultural 
identity of its viewers (Gripsrud, 2010:180). On 
the contrary it has become a mirror and an ac-
tor in the social, political and cultural spheres, 
which disseminate ruling elite’s own values and 
protect their own interests. Therefore, nothing that 

happens on television “actually” happens, every 
single image that we see or every single word 
that we hear on television is a representation of a 
certain ideology. As Roland Barthes states, televi-
sion texts are composed of signs, which generate 
a set of meanings or a message (Barthes, 1972 
as cited in Casey, 2008:31-33). This message or 
meaning is nothing but representation of a par-
ticular ideology with the purpose of conveying 
the dominant ideology and of making it natural. 
Since television’s provisions of sound, image, 
narrative and repetition provide the frameworks 
for public’s everyday lives and seeing a particu-
lar ideology repetitively make them accept and 
normalize what they see. 

In this study, the “Pepee” cartoon series was 
evaluated in relation to the Turkish ruling party 
AKP’s ideology and from the data collected via 
qualitative discourse analysis some conclusions 
can be drawn: “Pepee” was considered a tele-
vision genre, which is suitable for children due 
to the fact that its content does not include any 
violent or sexual scenes and contains high levels 
of educative features. But on the other hand the 
cartoon series also reflects parts of the AKP’s 
worldview. Any aspect of these cartoons, which 
is used to reinforce and reproduce the dominant 
ideology, should be regarded as a serious threat. 
As the target audience of children cartoon series 
are pre-school children between the age of 2-5, 
who are not mature enough to watch them with 
a critical eye and are incapable of distinguish-



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Sayı: 8 Yıl:2015 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
July / August / September - Summer Semester Issue: 8 Year: 2015

Gel Code: J38-Z1 ID:155 K:183
ISSN Print: 2148-3930 / Online: 2148-3965

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

(2015/04315- 2015-GE-18972)

89

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

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

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

   www.uheyadergisi.com

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

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

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

ing dreams from reality nor good from bad, it is 
very important to analyse the messages conveyed 
because close dialogical and reflective relations 
with the rest of the society are manifested in its 
contents day by day following historical and 
socio-political developments (Gripsrud, 2010). 
Cartoon series with their extremely colourful 
and fun scenery injects this one-dimensional 
ideology that they convey into children’s mind 
like a syringe, which is totally inappropriate for 
the identity construction of children (Croteau, 
Hoynes, 1997:197). What needs to be done to 
avoid this situation is to increase the media lit-
eracy level in Turkey. At a macro level this goes 
beyond personal initiatives and efforts and calls 
for a state involvement. As Gencel Bek argues 
the restrictive legal structure should be changed, 
illegal power of the state over civil rights should 
be ended and the state broadcasting should be 
turned into a public service broadcasting (Gencel 
Bek, 1995:71-68 as cited in Gripsrud and Weibull, 
2010). At a micro level, parents, teachers, stu-
dents and any individuals, who have the media 
literacy should force the cartoon producers and 
scenarists to be more objective and careful about 
their products and lastly researches analysing 
the content of children cartoons from various 
viewpoints including from its relation with the 
government or gender equality should be given 
more importance. 
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YABANCI MEDYADA GAZETE LOGOLARININ GÖRSEL VE 
KURUMSAL KİMLİK DEĞERLERİNİN GÜNÜMÜZ ÇAĞDAŞ 

GÖSTERGELERİ AÇISINDAN AÇIKLANABİLİRLİKLERİ: AMERİKAN 
İNGİLİZ ALMAN VE FRANSIZ GAZETE LOGOLARI ÖRNEĞİ1

EXPLAINABILITY OF FOREIGN MEDIA AND NEWSPAPER LOGOS VI-
SUAL AND CORPORATE IDENTITY VALUES IN TERMS OF CONTEM-
PORARY INDICATORS: AMERICAN BRITISH GERMAN AND FRENCH 

NEWSPAPER LOGOS EXAMPLE

Hasbi ASLAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Samsun / Türkiye

Öz: İletişimin kitlesel olarak tanımlanmasında ve kültürel 
olarak benimsenmesinde gazetenin rolü oldukça etkili 
bir süreç ortaya koymuştur. Yaşam biçimlerinin kültürel 
olarak nitelenebilen yapılarında, iletişimin oluşturduğu 
sosyo-kültürel etkiler çoğunlukla pedagojik araştırmalarla 
ifade edile gelmiştir. Gerek iletişim ve gerekse günlük 
yaşamın bir parçası olarak medyanın yapısal ilk karakteri 
durumundaki gazetelerin kültürel hayatımızdaki etkisi, her 
şeyden önce görsel kimlik ve kurumsal kimlik bağlamında 
ortaya koymuş oldukları değerlerle ölçülebilmektedir. Salt 
bir bilgi nesnesi olmanın ötesinde gazetenin ortaya koymuş 
olduğu imaj, kültürel çoklu imajları kapsayan bir nitelik de 
taşımaktadır. Bütünleşik olarak görsel imaj ve logo tasarımı 
ile küresel bir etki yaratmayı başarmış bir çok yabancı 
gazetenin imaj oluşturma süreçlerini, logo tasarımlarındaki 
başarı ile gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bu çalışmanın 
amacı, gazetecilik tarihinde asırları geride bırakmış, görsel 
ve kurumsal olarak güçlü bir imaj ortaya koyan Dünya’nın 
önde gelen gazetelerinden Amerikan, İngiliz, Alman, 
Fransız, İtalyan, İsviçre, Belçika ve Canada gazetelerinin 
temsilcilerini inceleyerek; belirli ortak karakterleri olarak 
logolarının kurumsal açıdan yansıttıklarının, günümüz çağdaş 
göstergelerle açıklanabilirliğini incelemektir. Çalışma, ele 
alınan gazetelerin logo tasarımı ile mümkün kılınabilen 
kurumsal imajlarının görsel açıdan açıklanabilir olup ol-
madığı üzerine yapılandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gazete, Logo, Tipografi, Görsel ve 
Kurumsal Kimlik

Abstract: In defining of communication as the mass and 
culturally adoption a role of the newspaper puts forth 
highly effective process. In cultural structures of life styles 
the socio-cultural impacts formed by communication are 
mostly expressed by pedagogical researches. As a part of 
either communication so daily life the effect of newspapers 
that are in position of first structural character of media in 
cultural life,  first of all in the context of the visual and 
corporate identity can be measured with the values they 
are revealed. Beyond being a mere information object it 
carries the newspaper’s  image, quality covering multiple 
cultural images. Image generation processes of many 
foreign newspaper  succeeded to create a global impact 
with integrated visual image and logo design,it is seen 
they realized it successfully in logos design.      The aim 
of this study is to examine explainability of logos in terms 
of corporative as definite common characters with modern 
indicators, by examining representatives of  American, 
British, German, French, Italian, Switzerland, Belgium and 
Canadian newspapers leading in the World laying down a 
strong and corporate image and leaving behind  centuries 
in the history of journalism.   The work is structured on 
explainability of logo design and corporative images that 
make possible to happen of the papers discussed in terms 
of visuality. 

Key Words: The newspaper, Logo, Typography, Visual and 
Corporate Identity

(1)  Sorumlu Yazar: Hasbi ASLAN, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi  Bölümü, 
Samsun  / Türkiye, hasbiaslan@mynet.com Geliş Tarihi / Received: 13.07.2015 Kabul Tarihi/ Accepted: 22.09.2015 
Makalenin Türü: Type ofarticle (Araştırma – Literatür / Research - Literature) Çıkar Çatışması / Conflict of 
Interest:Yok / None“Etik Kurul Raporu Yok - Noneof Ethics Committee”

Doi: 10.17361/UHIVE.2015813159

UHİVE ULUSLARARASI HAKEMLİ İLETİŞİM VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF COMMUNICATION AND HUMANITIES RESEARCH



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Sayı: 8 Yıl:2015 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
July / August / September - Summer Semester Issue: 8 Year: 2015

Jel Kodu: L1-L2-L22-L6-M11-M3 ID:152 K:178
ISSN Print: 2148-3930 / Online: 2148-3965

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

(2015/04315- 2015-GE-18972)

94

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

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

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

   www.uheyadergisi.com

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

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

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

1. Giriş

Birey kimliğinin kitle kimliğine ve kültürün çok-
lu kültüre dönüşmesine ve küresel anlayışların 
oluşmasına yönelik en güçlü etkinin ilk olarak 
gazeteyle başladığı söylenebilir. Gazetenin birey 
ve kitlesel olarak oluşturduğu kültürel etkiler 
geçmişten günümüze kadar belirli ölçülerde 
devam etmiştir. Bu amaçla toplumsal yaşamda 
gazete bilgidir, kültürdür, gelecekçidir, eğitimcidir, 
eğlencedir, araştırmacıdır, çoğulcudur, okumadır, 
eleştiridir ve yaşamın kendisidir. Bu etkinlikte 
sosyal gerçekliğin kullanım pratiklerini ortaya 
koymaktan ziyade gazete, bir gösterim değeri de 
yaratmayı ve bununla birlikte varolmayı amaçla-
maktadır. İmgelerle ifade edilen ve teknoloji ile 
birlikte postmodern bir kültür olarak egemen olan 
görsel kültür iletişim sürecinde yeni anlayışları 
üretmektedir. Bu anlayış iletişimin diğer alanlarına 
olduğu gibi yazılı basında ve onun en önemli 
dinamiği konumundaki logo tasırımlarına olan 
ilginin ve logo tasarımlarına olan yaklaşımların 
modern ölçülerine de etki ederken, bu beklentile-
rin ve de etkilerin bireyin görsel algısı ve okuma 
kolaylığının önemsediğini dikkate almaktadır. 
Dolayısıyla yazılı medyanın en önemli görsel 
unsuru durumundaki logo tasarımlarını okumak, 
anlamak ve çözümlemek kurum hakkındaki kül-
türel yapının içeriği hakkındaki gerçeklere vakıf 
olabilmenin eskisinden çok daha fazla önem 
kazandığı belirtilebilir. 

Modern matbaanın uzakdoğudan başlayarak 
Avrupa’ya uzanan gelişim sürecinde yazıya uy-

gulanan çoğaltım tekniği kadar yazının yapısına 
ilişkin çözümlemeler iletişim ve kültür ekseninde 
tarihi bir anlam kazanmıştır. Hareketli parçalar ile 
yazı baskısını geliştirerek modern matbaacılığı 
başlatan Johannes Gutenberg 1447’de iletişim 
tarihinin en büyük gelişmelerinden birini ortaya 
koymuştur (Streissguth, 1997: 12; Bosler, 2012: 
10). Matbaanın iletişim yaklaşımlarına getirdiği 
yeni anlayışlarla birlikte geliştirilen yazı karakteri 
tasarımları da hızlı bir gelişme süreci göstermiştir. 
Bu bağlamda toplumlar kendi dil yapılarına uygun 
karakterleri geliştirdikleri görülmüş, tarihi süreçte 
duygu ve düşüncenin anlamlaştırılmasındaki önemi 
iyice yerleşen yazı, toplumsal gelişme sürecinde 
endüstriyel ve sanatsal bir boyut kazanmıştır. 
Yazının özenli bir şekilde kullanıldığı ilk alanın 
ticaretin gelişmesi ile ortaya çıkan reklamcılık 
alanıdır. İlk yazı karakterlerinin kullanıldıkları 
alanlar dikkate alındığında gazetelerin ise önemli bir 
alan oluşturduğu görülür. En eski yazı karakterleri 
ile oluşturulan ünlü gazetelerin genel içerikte ve 
logo tasarımlarında tercih ettikleri anlayışların, 
kurumsal kültür ve kurumsal kimlik açısından 
güçlü birer etki yarattığı görülmektedir. 

İngiltere, Amerika ve Avrupa’da iletişimin kültürel 
olarak yaratmış olduğu hareket, yazı karakterleri-
nin kullanım alanlarında uygulama yöntemlerinin 
geliştirilmesi ve fontlardaki çeşitliliğin, özenin ve 
dikkatin artırılması ile devam etmiştir. Günümüzde 
olduğu gibi geçmişte de bütün yazı karakterle-
rinin uygulama alanları incelendiğinde, basım 
sanayiinde ve grafik tasarımda yöntem olarak 
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uygulanan bütün baskı yazılarının birer tasarım 
ve sanatsal bir anlayışa dayalı olduğu görülür. 
Eylemsel olarak iletişimi gerçekleştiren gazete 
genel anlamda kurumun özelliklerini yansıtan 
logo tasarımı ile bütünlük arz eden bir imaj ortaya 
koyar. Bu nedenle gazete logosu, doğal olarak 
kurumla, kurumun da logosu ile anılması gerçekçi 
bir yaklaşımdır. Gazetenin logo tasarımı ile elde 
ettiği bu sonuç, iletişimin görsel olarak kimlik 
kazanmış, sözün, anlamın ve kültürel kimliğin 
görsel bir tasarımla ifadelendirilmiş şeklidir. 
Çalışmamızda bu anlayışla ele aldığımız gazete 
logoları marka ve ilke olarak kurumsal kültür 
ve görsel kültür bakımından dikkate değer bir 
ölçü ortaya koymaları açısından seçilmişlerdir. 
Tasarım ve görsel iletişim kültürünün gerektir-
diği anlayışlarda ortak özellikleri yansıtmaları 
nedeniyle değerlendirme konusu olarak seçilen 
gazete logolarının, yazı karakterinin yalın ve 
en sade bir şekilde ele alınması ile oluşturulan 
logolarda ‘görsel yapı’ söz konusudur. “Uzay, 
çizgi, şekil, ses, renk, hareket ve ritim gibi temel 
görsel bileşenler, duyguları ve fikirleri aktaran 
bir görsel yapı ortaya koyar” (Block, 2013: 2). 
Bu bütünsel yapı ve logo için öngörülen özel-
likler, görsel iletişim bağlamında imaj ve kültür 
açısından anlamın net bir şekilde algılanmasını 
sağlamaktadır. 

1.1. Araştırmanın Amacı

‘Yabancı medya’ bağlamında gazete logalarına 
yönelik olarak gerçekleştirilen tartışmalara katkı 
sunmayı amaçlayan bu makale, gazetenin ilk 

dönemlerine ve kısa tarihine atıflarda bulunarak, 
ağırlıklı olarak onun görsel kimliği üzerinden 
logo tasarımları için yapılan değerlendirmelere 
ve çözümlemelere odaklanmaktadır. Bu amaçla 
seçilen Amerikan, İngiliz, Alman ve Fransa gazete 
logolarının ilişkili oldukları görsel yapı gelenekleri 
betimlenerek, kurumsal kültür açısından yerleş-
tirdikleri kültürün ve başarının günümüz medya 
tüketimi bağlamında diğer gazeteler açısından da 
örnek oluşturabileceğini vurgulamaktır. 

1.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Çalışma evreni, Amerikan, İngiliz, Alman, Fransız, 
İtalyan, Belçika, İsviçre ve Canada gazetelerinin 
önde gelen temsilcilerinden alınan örneklerle 
sınırlandırılmış, örneklem olarak geçmişten 
günümüze gazetecilik sektöründe ilk sıralarda 
yer alan en eski ve en popüler gazetelerden The 
Times, The Guardian, The Telegraph, Birmingham 
Post, Daily Mirror, The İndependent, The Sun, 
The New York Times, The Washington Post, The 
Wall Street Journal, Daily News, Bild, Die Welt, 
Die Zeit, Le Monde, L’est ve Le Figaro gazete 
logoları tercih edilmiştir. 

1.3. Araştırmanın Yöntemi

Çalışmamızda öncelikli olarak öne çıkan kav-
ramlardan ‘logo’ kavramı ve bununla ilgili olarak 
tipografi, görsel kimlik, kurumsal kimlik, imaj 
ve görsel yapı kavramlarınının tanımlamaları 
gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda çalışma, ele 
alınan gazetelerin logo ile mümkün kılınabilen 
kurumsal imajlarının modern bakış açıları ve 
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görsel açıdan açıklanabilir olup olmadığı üzerine 
yapılandırılması üzerine, alan yazın (literatür) 
tarama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiş 
bir çalışmadır. 

2. Logo’nun Yapılandırma Sürecinde Görsel 
Kimlik ve Markalaşmanın Öne Çıkan Doğ-
rultuları

Görsel iletişimin diğer iletişim biçimlerine olan 
üstünlüğü, görsel kültür ve görsel tüketimin sağ-
ladığı ayrıcalıkla bütünleştiğinde, imaj üretiminde 
kurumlar ve firmalar için logonun önemini bir-
çok yönüyle düşünmemize olanak tanımaktadır. 
Kurum imajının görsel bir dille ifade edilmesi 
görsel kimliğin ve markalaşmanın önemli bir 
sonucu ve proplemidir. “Kültürel anlayışlar 
doğrultusunda bir marka inşa etmek herkes için 
önemlidir” (Wheeler, 2013: 13). Marka ve görsel 
kimliğin çözümlenmesi öncelikle logo tasarımın-
daki başarısıyla ölçülmektedir. “Logo bir şirket, 
bir yayın ya da bir kişinin hizmeti veya fikrinin 
kendine özgün sembolüdür” (Adams, 2006: 16). 
Görsel bir tasarım ögesi olarak kültürel bir yapı 
ortaya koyan logo’nun imaj üretimi bakımından 
oluşturduğu değer toplumların kültürel olarak 
gelişme süreciyle palel doğrultuda bir gelişme 
gösterdiği söylenilebilir. Böylece logo, kurumsal 
ve görsel kimliğin oluşturduğu etkideki en güçlü 
iletişim bağlantısını kurmaktadır. Aynı doğrultuda 
logonun tipografi ile olan yapısal ilişkisi işlevsel 
olarak markanın değerini artırması bakımından 
ele alınmaktadır. Logonun başarısı, kurumun ka-
litesini yansıtabilmesiyle ölçülmektedir. “Günlük 

ilişkilerin karmaşıklığında öne çıkan markalar, 
insanların güven duydukları güçlü markalardır” 
(Wheeler, 2013: 2) ve bu tür bir markayı oluş-
turmak oldukça güçtür. Bu nedenle kurumların 
ayırt edici özellikleri ile markanın önemi daha da 
önem kazanmaktadır. “Markalaştırma, markanın 
ortaya çıkarılma sürecine şirketin tamamının or-
tak olduğu, temel bir stratejik süreçtir (Randall, 
200: 13). Kurum ve marka ilişkisinede ayırt edici 
özellik logo tasarımı ile karşımıza çıkmaktadır. Bu 
bakımdan kurumun marka ve imaj yaratımında 
logo tasarımı, kitlelerin hangi imajı tercih ettiği 
konusundaki öngörülerinde algısal olarak yön-
lendirici bir ipucu niteliği taşımaktadır. “Logo 
tasarımı renk, mesaj, adlandırma ve boşlukların 
düzenlemesindeki başarısı ile markaya dönüşür” 
(Wheeler, 2013: 13).

2.1. Kurumsal İmaj Tasarımı ve Logo 

İletişim simgesi olarak görsel bir kimlik tasarımı 
olan logo, iletişim için araç olması bakımından 
tasarım sürecinde pek çok kritere uymak durumun-
dadır. Logonun sadece bu kriterle tanımlanarak 
almış olduğu son anlam kendi içinde ve dışında 
sanatsal bir çaba olarak da ifade edilebilir. Logo 
tasarımı sürecinde, tasarımcının logonun hangi 
amaçla tasarımlandığı hakkında fonksiyonel 
olarak düşünmesi büyük önem taşımaktadır. 
“Binlerce yıldır insanoğlunun arzu ettiği şey, 
sosyal kimliktir. Güçlü bir marka kimliğine sahip 
olan ürün ve hizmetlerde, insanlar genellikle ürü-
nün kendisine değil, kimliğine bağlılık gösterir. 
Microsoft, Apple ve Ford’u düşünün; logolar 
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olmadan onlara bakmak sadece bir resmi izle-
mek olurdu” (Airey, 2010: 10). Bilgi ve iletişim 
teknolojileri ile birlikte değişen toplumsal yapılar 
ve etkileşimler, kurumsal bazda logonun önemini 
artırmıştır. Bununla birlikte, “işletmeler daha çok 
müziğe, sanata, filmlere, toplumsal aktivitelere 
uygulanan bir markalama yaklaşımı kullanarak, 
logoyu dokunduğu her şeyin ilgi odağı haline 
getirmektedir” (Klein, 2002: 51). Görsel iletişim 
tasarımcıları logonun ihtiva ettiği gücün ilk bakışta 
algılayıcıda bıraktığı izlenimleri dikkate alarak 
tasarımlarını gerçekleştirmek durumundadır. 

“Etrafımızdaki bütün sistemler bizi logo bom-
bardımanı ile karşı karşıya getirir” (Airey, 2010: 
2). Durağan bir karakterin kültürel bir iletişim 
biçimine dönüşümüşünü anlatan logoyu bir gör-
selle çok şeyi anlatmaya çalışan fonksiyonel bir 
anlatım dili olarak dikkate almak durumundayız. 
Logo, iletişim sürecinde ortaya çıkan sorunlar için 
üretilen bir tür çözüm mekanizmasıdır. Bu süre-
cin profili, kurumun ne olduğu, nasıl görünmek 
istediği, kalitesi ve neyi pazarlamaya çalıştığı ile 
ilişkili oldukça dinamik bir yapıyı ortaya koyar. 
Bir kurumun kültürünün ve kurumsal yapısının 
dinamik ve bütünsel bir kapsamda tanımlanmaya 
çalışıldığı bu süreçte, tipografi ve görsel ögelerin 
kullanılarak yaratıldığı ya da sonuçlandırıldığı 
sembolleştirmenin logo olarak ifade edilebilme-
sini gerekli kılan teknikler açık ve net olmayı 
gerektirmektedir. Bir kurumu bütün yönleriyle 
tanımladığından, ayırt edici özellikleri bakımından 
ablemden ayrılan logonun yapılandırma süre-

cindeki en belirleyici özelliği tasarımda seçilen 
fontla ilişkilidir. Bu durumda logoda tercih edilen 
font, mevcut fontlardan tercih edilebileceği gibi, 
özgün bir tasarım ya da mecvut fontlara yönelik 
gerçekleştirilecek müdahalelerle de mümkün 
olabilmektedir. Becer’e göre, “logo (logotype), 
iki ya da daha fazla tipografik karakterin sözcük 
halinde okunacak biçimde bir araya getirilmesiyle 
oluşturulan ve bir ürün, kuruluş ya da hizmeti 
tanıtan marka ya da amblem özelliği taşıyan 
simgelerdir” (2002: ). Bir başka anlamda logo, 
bir kelime bütünlüğü oluşturacak şekilde belirli 
harflerin tasarımı ile mümkün olabilen, özgün 
ve yenilikçi bir dildir. Oluşturulan bu dil kitle 
ile entegrasyonu sağlayacak bir dilin ifadesidir. 
Burada sözü edilen dil, her şeyden önce görsel 
ve bütünüyle estetik, tipografi, okunurluk ve 
okuturlukla ilişkili problemleri çözmüş bir dildir. 
Toplumsal ve sosyal gerçekliklerin içinde kurum 
ideolojisinin manifestosu durumundaki logo oluş-
turduğu dil ile bundan sonraki süreçte kurumun 
fikirlerini veya nesnelerini satmayı üstlenebilecek 
güce ve markaya dönüşür. “Markalaşma, tüketi-
cinin bir başkasına ihtiyaç duymasının anlamsız 
olduğuna yönelik bir iddia yaratır. Bunun için 
markalaşma farkındalığı oluşturmak amacıyla 
müşterinin sadakatini uzatmak amacıyla kulla-
nılan disiplinli bir süreçtir” (Wheeler, 2013: 6). 
Günlük yaşamda belleklerimize yerleşen logolar 
genel kurallar çerçevesinde başarılı olarak kabul 
edilen markalaşmış logolardır. Bu fark onları ta-
sarlayan tasarımcıların yaratıcı (creativ) zekâsının 
bir ürünüdür. Başlangıçta uzun vadeli bir araç 
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olarak tasarlanan logonun zamanla değiştirilmesi 
veya kısman dönüştürülmesi de mümkündür. 
Kültürel değişim ve her türlü toplumsal ilerleme 
gerekçeleriyle de olsa, çok sık gerçekleştirilen 
logo değişiklikleri kurum kültürünü olumsuz 
etkilemektedir. 

2.2. Logo Tasarımı ve Tipografi İlişkisi

Logo tasarımı tipografi öncülüğünde kurum için 
markalaşma görevini üstlenen bir yapı oluşturur. 
Bu yapının temel argümanı tipografinin kullanım 
biçimi ile eşdeğerdedir. Bu nedenle bir logonun 
varoluş temelleri veya kriterleri öncelikle tipog-
rafik düzenlemelere dayanmaktadır. “Tipografi 
somut biçimde yazının dilini ifade eder. Bir yazı 
tipi onu meydana getiren oranlar ve görsel dili 
üzerinden haberleşir. Bütün bunlar yazının kendi 
fiziksel varlığını taşır” (Lupton, 2014: 8). Yazıyı 
kullanma sanatı olan tipografinin amacına uygun 
olarak uygulanması ise, logonun başarısını ölçen 
önemli bir ölçüt olarak kabül edilir. İletişimin öne 
çıkan unsuru olarak logo tasarımının başarısının 
tipografik düzenlemelere dayanması, tipografiyi 
bir sanat haline getirmiştir. Çok sayıda kural ve 
yöntem tipografide tasarımın sonuçlarına yön 
vermektedir. “Tipografik tasarımda, -dirsek, 
omurga, kol, bacak, göz, diyafram, kemer, ku-
lak gibi- insan vücudundaki şekil ve oranlara 
benzeyen tanımlamalar söz konusudur” (Coles, 
2012: 5). “Harflerin tıpkı insan karakteri gibi, 
benzersiz ses kimlikliğine sahip olması tesadüf 
değildir” (Gordon, 2009: 8). Fontların tasarlandığı 
alana göre seçimi ve harflerin arasındaki boşluk 

(kerning) ya da harflerin açık ve kapalı alanları 
arasındaki denge tipografik çalışmanın başarısını 
belirleyen çağdaş göstergelerdir. 

Tipografinin kullanımı ve kullanım biçimlerin-
deki çeşitlilik, iletişim açısından büyük önem 
taşımaktadır. “Kitleleri yönetimde kitlelere ulaşma 
ve kontrol ilişkisi olarak modern kitle iletişim 
araçları denen teknolojik araçların kullanımı 
yazının kullanımından başlayarak matbaanın 
çıkması ve basının oluşup yaygınlaşmasıyla 
başlamıştır” (Erdoğan ve Alemdar, 2005: 94). 
Tanımlama olarak bütün insan eylemlerini içine 
alan iletişim, insanın zihinsel etkileşim yoluyla 
her hangi bir görselden, görsellikten, ses, eylem 
veya genel olarak bir durumdan etkilenmesi 
olayıdır. “Harflerin orantılarının görsel etkiyi 
nasıl etkilediğini anlamak için tipografinin geniş 
tarihine bakmak gerekir. Bugün kullandığımız 
yazı biçimlerinin tasarımı yüzlerce yıl öncesine 
dayanır. 15. yüzyılda üretilen serifli yazılar, 19. 
yüzyılda gelişen ticaret ve reklam endüsteri ile 
birlikte geliştirilmiştir” (Lupton, 2014: 16). Ses 
bütünlüğünün ve değişkenlerinin anlamlı ve 
anlamsız bir şekilde oluşturdukları eylemin şekil 
veya bir takım biçimlerle oluşturduğu yazı, iletişim 
açısından önem arz etmektedir. Yazının fonksiyonel 
olarak değer kazanması ve tipografik sanatsal bir 
anlam kazanması iletişime bambaşka bir boyut 
kazandırmıştır. İletişim ve kurumsal kategoride 
tipofrafinin önem kazanması matbaanın bulunuşu 
ve sonrasında harflerin üretimi ve basımına kadar 
uzanan bir süreci kapsamaktadır. “Gutenberg’in 
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düzenlenebilir -ya da hareketli- hurufat (movablen 
type) tekniğini basım ve çoğaltımda kullanmaya 
başlamasıyla birlikte ‘tipografi’ terimi iletişim 
alanında yerini alır” (Sarıkavak, 2005: 2). Harf-
ler arasındaki boşluk, okunurluk ve okuturluk 
tipografideki uygulama alanlarınıh en dikkat 
çeken konularıdır. Gelişen teknolojinin uygulama 
biçimlerine getirdiği yenilikler ve kolaylıklar, 
tipografinin kullanım alanlarının gelişmesine 
katkıda bulunduğu gibi, tipografi kavramının 
anlamı doğrultusunda kapsam ve sınırlarının 
genişlemesine de etki etmiştir. Geçmişe göre 
günümüzde çok daha farklı bir anlama kavuşan 
tipografi terimi çağımızda “bütün baskı yazıları 
ve noktalama işaretlerinin sanatsal ve tasarıma 
dayalı özelliklerini ve üretim teknolojilerini konu 
alan bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmektedir” 
(Becer, 1997: 176). Bu nedenle Uçar, tipografiyi 
tasarlanmış yazının sanatı olarak görür ve her 
türlü yaşam biçimi ve düşünce tarzının, tipografik 
bir dil ile kendi anlatım biçimini oluşturabilce-
ğinden söz eder (2004: 95). İletişim aracı olarak 
tipografinin kazandığı formasyonun sanat olarak 
değerlendirilmesi, bütünüyle grafik tasarım süre-
ciyle entegrasyonu ile ilişkilidir. Tasarımcı, yazı 
ile bir üretimi veya kurumu bütünleştirmenin/
düşünebilmenin yollarını araştırarak bir sonuca 
varmaktadır. Bu sonuç, tasarımcının aradan çe-
kilerek yazı ve rengin kurumu anlattığı sanatsal 
bir anlatım biçimene dönüşmesiyle sonuçlanır. 
“Yazıyla düşünmek nitelik açısından tasarımla 
düşünmekten çok farklıdır. Elemanların sırayla 
incelendiği açıklayıcı bir yazı, bir yaklaşımdaki 

mantıksal sorunların tespit edilmesine veya fikrin 
sunumu için anlatım sırasınının belirlenmesine 
yardımcı olur” (Twemlow, 2006: 120). Yazı için 
seçilen fontun belirlenmesi, nasıl bir yüzeyde 
yer alacığının yanı sıra, renginin nasıl olacağı 
ve diğer fonksiyonlarla birlikte nasıl bir forma 
sokulacağı ile ile ilgili düşünceler, tasarımcının 
önceden planladığı ve tüketicinin düşünmesine 
imkan vermeyeceği ölçüde mükemmellikte bir 
tipografik başarıya sahip olması gerekmektedir. 
Bir yazı ve dolayısıyla bir logo iletişim görevini 
ancak bu şekilde çözümlendikten sonra yerine 
getirebilir. 

2.3. Logo Tasarımı ve Tipografi İlişkisinin 
İletişim Sorunu: Okunabilirlik 

“Tasarım süreci problem çözmenin bir parçasıdır” 
(Sherwin, 2010: 2). Her türden yazı tasarımının 
öncelikli problemi ise okunma sorunun çözümlen-
mesidir. Sağlıklı bir şekilde okunabilme görevini 
yerine getirebilen bir yazı iletişim ilişkisini çözmüş 
bir yazı olarak nitelenir. Çünkü okunmayan bir 
yazı, yazı olmaktan ziyade biçimsel bir anlam 
taşımaktadır. Bu nedenle tipografi genel olarak 
iletişime hizmet etmektedir. Nitelikli bir iletişim 
aracı olabilmesi için tipografinin belirli kurallarının 
ve yöntemlerinin düzgün bir şekilde uygulanması 
gerekmektedir. Her logo tasarımının görsel olarak 
evrende iletişimsel olarak yarattığı bir etki söz 
konusudur. “Bir tür mesaj yüklenen logo, iletişimin 
yarattığı kaos ortamına bir düzen getirerek tüketiciyi 
bu ortamdan kurtarmayı hedefler” (Adams, 2006: 
16). Her bir logonun kendi tasarım özüne bağlı 
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olarak, farklı bir tonu, farklı bir sesi, farklı bir 
dizgesi ve farklı bir etkisi bulunmaktadır. Bütün 
bunlar onun iletişimsel olarak yaratmış olduğu 
etki ile de ölçülebilir. Böylece her bir logonun 
tasarıma ve iletişime getirmiş olduğu bir yenilik 
ve özgünlük söz konusudur. Bu yenilik farklı bir 
söz, farklı bir tondur. Bir logo tasarımı ve tipog-
rafinin özgün olması beklenir. “Özgünlük yeni 
ve orijinal bir şey yaratmaktır” (Chase vd. 2008: 
13). Görsel iletişime özgün bir eklemleme süreci 
ile grafik tasarımda başlı başına yerini almış olan 
tipografi, logo tasarımı ile bir iletişim sanatına 
dönüşmüş durumdadır. Logonun, iletişim için 
doğrudan mesaj vermekte olduğundan okunabilir 
olması gerekmektedir. “Okunurluk ve okuturluğu 
birbirine karıştırmamak gerekir” (Gordon, 2009: 
8). Okunabilirlik, logonun daha anlaşılır olmasını 
sağlaması bakımından önem taşır. Logonun alım-
layıcı tarafından algılanabilir düzeyde olması veya 
olmaması durumu bütünüyle okunabilirlik durumu 
ile ilişkilidir. “Okunabilirlik, okuyan tarafından 
metinlerin kolay ya da güç anlaşılır olmasıdır” 
(Ateşman, 1997: 71). Logoların okunabilirlik 
düzeyini belirleyen unsur tipografik başarısı 
ile ölçülebilir. Bir logonun okunabilir olması, 
tipografinin uygulama biçimlerine uygunluğu 
ile ilişkilidir. Logonun okunabilirliği, son derece 
karmaşık ve çok yönlü anlama becerisi olan okuma 
sürecini belirlemektedir. “Bütün basılı ürünlerde 
oluşturulan metin alanlarında ‘kolay okunurluk’ 
ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır (Uçar, 
2004: 106). Dolayısıyla logonun algılanabilir 
olmasını düşünürken, yeterince anlaşılır olması 

okunurluğunu tespit etmek açısından önemli bir 
avantaj olarak kabul edilebilir. “Çoğu kez okuna-
bilirlik ve görsel algılanabilme gibi tipografinin 
pragmatik işlevleri göz önünde olsa da, aslında 
tipografi tasarıma kimlik kazandıran önemli bir 
tasarım elemanıdır” (Uçar, 2004: 106). Logo 
tasarımında tipografinin uygulama biçimleriyle 
ilgili sorunların okunabilirliğin etkisini düşürdü-
ğü bilinmektedir. Logonun kolay okunabilmesi, 
görsel algıda ilginin toparlanması, anlatılabilir, 
hatırlanabilir olmasıyla ilgilidir. Yazının gelişme 
süreci ile birlikte fontların tasarlanma süreci in-
celendiğinde, ilgili alanlarda -basın, reklam, afiş 
ve gazetetelerde- tipografinin ne denli etkili ve 
amaca uygun kullanıldığı dikkatten kaçmamaktadır. 
Tipografinin yazıya sağlamış olduğu etkiden söz 
ederken, onun kullanılacağa ortamdaki etkisini 
artırmaya yönelik olduğunu özellikle vurgula-
mak gerekir. Bunun için tipografik tasarımları 
okunurluk ve okuturluk açısından ele almak 
gerekir. “En yaygın ve vazgeçilmez grafik ileti-
şim unsurlarından biri olan tipografinin birinci 
işlevi okunmaktır” (Becer, 1997: 176). Okunurluk 
(legibility) ve okuturluk (readability) tipografinin 
en önemli kavramlarıdır. Okuturluk ise “basılı 
bir kağıdı veya mesajı okuma kolaylığı ve yazı 
kakarterinin tasarımından bahseden bir olgudur. 
Okuturluk görsel varlığı oluşturan elemanların 
tümünün yani yazı karakteri, sembol, fotoğraf 
ve illüstrasyonların arasındaki karmaşık karşılıklı 
ilişkilerin tasarımını gerektirir” (Berrymann, 1984: 
28). Dolayısıyla okuturluk kimi zaman yazının 
okunur olmasını gerektirmeyebilir ve oluşturulan 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Sayı: 8 Yıl:2015 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
July / August / September - Summer Semester Issue: 8 Year: 2015

Jel Kodu: L1-L2-L22-L6-M11-M3 ID:152 K:178
ISSN Print: 2148-3930 / Online: 2148-3965

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

(2015/04315- 2015-GE-18972)

101

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

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

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

   www.uheyadergisi.com

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

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

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

görselin (yüzey üzerindeki elemanların) hedef 
kitlede ilgi veya algı artırımı sağlayabilme gibi 
bir amaca da sahip olabalir. “Okuturluk her bir 
karakterlerin şekli ve tasarımıyla ilgilidir. Bir 
karakterin tanımlanabilme başarısıdır” (Berr-
ymann, 1984: 28). Willen ve Strals’a göre ise 
“okunurluk, harf biçimlerinin tanınabilirliğini 
sağlayan ve alfabenin harflerine kendi şekilleri 
üzerinden konuşma gücü ve yetisini veren bir 
şeydir” (2009: 1). Tipoğrafi gerçeği iletişim 
nesnesi olarak okuma yeteneğinin gelişmesi ve 
kültürel olarak önem kazanması ile bir çok alanda 
gelişme göstermiştir. Yazının insanlık tarihini not 
tutması ona atfedilen önemin gelişmesi ile doğru 
orantılıdır. Okunurluk ve okuturluk problemlerini 
çözmüş olan bir tipografik çözümleme çoğu kez 
iletişimin ve kurumsal kimliğe yönelik anlayış-
ların temelini oluşturur. Örneğin, “Times New 
Roman, 1930’ların başında, modern yayıncılık 
üzerinde büyük bir etki bırakmış önemli bir 
tipograf olan Stanliy Morison tarafından The 
Times gazetesinin çehresini değiştirmek için 
tasarlanmıştır” (Garfield, 2012: 19). Bu tasarım 
anlayışı gazetelerin günümüzde olduğu gibi 
yenilenme ve dönüşümünü ifade eden bir an-
layıştan çok farklıdır. “Örneğin, 1906’dan beri 
Kellogg’s buğday gevreği markasının logosu 
değiştirilmeden tutarlı bir şekilde günümüze kadar 
varlığını sürdürmüştür. Günümüzde logoya yöne-
lik yenileşme çabaları sadece renginin kırmızıya 
dönüştürülmesi ile sınırlı tutulmuştur. Bu tutum 
tüketiciye güven vermektedir” (Airey, 2010: 9). 
Günümüzde gazelerde görülen değişiklikler ön-

celikle, daha modern görünebilmek ve ekonomik 
gerekçelerle ilişkilidir. “Morison’ın çalışmasının 
başlıca niyeti berraklıktı; Morison’a göre ister 
gelecekte olsun, ister bugün olsun, bir yazı ka-
rakterinin beğenilmesi için ne çok ‘farklı’ ne de 
çok ‘neşeli’ olması gerekiyordu” (Garfield, 2012: 
20). Morison’un hedeflediği tasarım anlayışıyla 
dönüşümün başarması gereken bilindik ve en çok 
tanınanın üzerinden yalınlığı gerçekleştirmektir. Bir 
tipografik tasarımın sistematik olarak belirlenen 
ölçüler doğrultusundaki göstergeleri açısından 
yalınlık ve berraklık tasarımın başarısını gösteren 
bir gerçeklik olarak kabül edilir. Görsel yapı ve 
görsel ilişkiler, logonun toplumsal bağlamdaki 
anlamına ilişkin çözünürlüğünü artırmakta ve 
kültürel olarak benimsenmesini sağlamaktadır. 
“Güney Kaliforniya’da doğup büyüyen ikonik 
tasarımcı Gerard Huerta, TIME ve Waldenbooks’u 
tasarlayarak, bir kimlik yaratmıştır. Günümüzde 
bu kurumların ürün veya hizmetleri logoları ile 
anılmaktadır” (Airey, 2010: 10). Tipografik düzen-
leme olarak ilk örneklerden sayılan ve sonrasında 
bunlara benzer olarak üretilerek benzer görsel 
ilişkileri ve yapıları ortaya koydukları için seçilen 
gazete logolarının geçmişten günümüze kadar 
getirdikleri tipografik anlayışlar oldukça ilginçtir. 

2.4. Logo Tasarımında Okunabilirlik Kri-
terleri ve Daily News Örneği

İletişimin temel öğelerinden birisi olan yazının 
oluşumu ve mesaj amacıyla kullanımı, yapısal 
olarak yazının okunur kılınmasını gerektiren 
unsurların bir arada kullanılması yöntemi ile 
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gerçekleştirilir. Bu yöntemler, okuyucu tarafından 
gerçekleştirilecek olan okuma eyleminin niteliğini 
belirlemesi bakımından da önem taşımaktadır. 
Weinschenk, tasarım psikolojinden bahsederken 
bir grafik tasarımın ondan yararlanacak kişiler 
düşünülerek gerçekleştirildiğinden söz eder (2011: 
xı). Tipografik bir başarı yazının nerede olursa 
olsun okuyucu tarafından kolay bir biçimde 
okunmasını veya algılanmasını hedeflemektedir. 
Okuyucunun okuma eylemini gerçekleştireme-
mesi doğal olarak iletişim sürecindeki sorunların 
göstergesidir. İletişim sürecinde okuma işleminin 
birden çok tekrarı, tipografik tasarımın kendi için-
deki sorunları dile getirir. Seçilen yazı fontunun 
karakteri ve tasarım ilişkileri okunurluk açısından 
önem taşımaktadır. Bir logo tasarımında yazı 
fontunun yalnızca kendi biçimsel özellikleri ile 
kullanılması veya bunun tam tersine tasarım için 
seçilen karakterin logonun diğer elemanları ile 
birlikte bir bileşen olarak düşünülmesi tasarım-
cının tercihi olmasına rağmen bu süreçte önemli 
olan logonun okunurluk ve algılanma düzeyidir. 
Çeşitli gazete logolarında yazı karakterinin ol-
dukça sade bir şekilde uygulandığı görülürken, 
bazılarının tasarımında fontun tipografik olarak ön 
planda olmadığı dikkati çekmektedir. Esasen bu 
tür örneklerin başarılı bir logo tasarımı olduğunu 

söylemek oldukça güçtür. Genel logo tasarımında 
olduğu gibi gazete logolarının tasarımında da yazı 
fontunun seçiminde işlevsel denge, uygunluk ve 
estetik, logonun okunurluğu ve okuturluk değerleri 
açısından önem taşımaktadır. Bir logo tasarımının 
niteliği, tasarımı oluşturan bütün bileşenlerin 
ahengi ve entegrasyonu ile ifade bulmaktadır. 
Kolay okunur ve algılanır bir logo için, estetik 
bir tasarımdan ziyade öncelikle okunurluk ve 
okuturluk değerleri dikkate alınmaktadır. 

Amerika başta olmak üzerine dünyanın pek çok 
ülkesinde farklı tasarımlarla karşımıza çıkan 
“Daily News Gazetesi”, bir gazete logosunda 
olması gerekenler ve olmaması gerekenlere 
yönelik güzel bir örnek oluşturmakla birlikte 
isim benzerliğinin başlı başına kurumsal kültür, 
kurumsal imaj ve görsel kimlik açısından yarattığı 
sorunlar açısından da üzerinde durulması gereken 
güzel bir örnektir. Örneğin Northwest Florida’da 
“Miller Tex-Roman” yazı fontu ile tasarlanan 
Daily News Gazetesi, “Verdana”, “Tahoma” ve 
“Miller” yazı fontu gibi bir çok yazı fontunun 
tasarımcısı İlgiltere doğumlu Matthew Carter 
tarafından tasarlanmış bir logodur (Şekil 1). Bura-
da, yazı karakterine müdahale edilmeyip, sadece 
harf aralıklarına müdahale ile çözümlenmiş bir 
tasarım söz konusudur.
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Şekil 1.Matthew Carter Tarafından  

Tasarlanan Logo

Şekil 2.“Nonthwest Florida Daily News  

Gazetesi” Logosu

•	 New York, Philadelphia, Bahreyn ve Japonya 
gibi pek çok farklı bölgede farklı tasarımla 
karşımıza çıkmaktadır. Aynı adla anılan bir 
gazetenin farklı tasarımlarla oluşturduğu görsel 
etki, marka yönünden büyük bir kurumsal 
karmaşaya neden olmaktadır (Şekil 2). 

•	 Logolarda kullanılacak bir renk için pastel ton-
ların tercih edilmesi okunurluğu artırmaktadır. 
‘theguardian’ örneğinde olduğu gibi, “renk 
tercihinde örneğin mavi renk kullanılacak 
pastel tonların oluşturulması için, % 100 mavi 
+ % 30 siyah ile temel yazı fontu, % 20 mavi 
+ % 10 siyah ile zemin rengi oluşturulabilir” 
(Harrower ve Elman, 2002: 213). Günümüzde 
birçok gazetenin modernleşme çabası içinde 
-‘Birmingham Post’, ‘theguardian’ ve ‘The 
Times’ örneğinde olduğu gibi- pastel tonda 
renklendirme çabaları göze çarpmaktadır. 

•	 Logo tasarımının genel ölçüleri okunurluk için 
önem taşımaktadır. Gerektiğinden çok dikey 
ve yatay logolar, gözü dikey ve yatay yönde 
harekete zorlayıp okunurluğu güçleştirmekte-

dir. İdeal logo uzunluğu, yüksekliği, genişliği 
ve harf sayısı logo için önemlidir. Logonun 
okuyucuyu yormayacak şekilde yalın ve sade 
olması önemsenmektedir.

•	 Gazete logosunu meydana getiren kelime veya 
kelimelerin uzunluğu logonun okunabilirliğini 
etkileyen bir unsurdur. Tek ve kısa kelimelik 
logo ile çift ve uzun kelimelik logoların 
okunurluk ve okuturlukları farklıdır. Çok 
uzun olan ve aynı zamanda harf aralıklarına 
yönelik tipografik sorunları olan logolar, gözün 
algılama hızını sınırlar. 

•	 Daily News logolarının önemli bir bölümün-
de büyük harf tercih edilmiştir. Metin fontu 
olarak kullanıldıklarında küçük harflerin daha 
rahat okunabildikleri düşünülürken, büyük 
harflerin özellikle logo tasarımlarında küçük 
harflere oranla daha rahat tanımlanabildikleri 
unutulmamalıdır. 

•	 Daily News Gazete logoları hazırlanırken 
okunurluğu yüksek olan yazı fontları tercih 
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edilmiştir. Yukarıdaki örneklerin önemli bir 
bölümünde tırnaklı yazı fontu tercih edilmiştir. 
Harfler arasındaki bağlantıyı kuran ve görsel 
olarak bir bütünü algılamanın rahatlığıyla 
okunurluğu artıran bu harfler, sözcüklerin 
şeklini tanıyarak okumaya dayalı bütünsel bir 
algı oluşturmaktadır. “Tırnaklı (serifli) yazı-
ların harfler arasında oluşturduğu boşluk ve 
uzamsal gerilimden dolayı tırnaksız olanlara 
göre daha okunur bir boşluk düzeni oluştur-
duğu düşünülebilir” (Sarıkavak, 2009: 66). 
Tırnaksız (serifsiz) yazı fontlarının yalınlığı 
ve okuturluk açısından logoyu meydana geti-
ren bütün elamanlarla olan ilişkisinin başarılı 
olarak değerlendirildiği logolardaki okunurluk 
oranı tırnaklı font ile gerçekleştirilen logolara 
göre başarılı olması da mümkündür. 

•	 Tırnaklı yazı fontlarının daha rahat okunur 
olduklarından özellikle metin fontu için tercih 
edildiğini biliyoruz. Bu fontların özellikle 
gazetelerde ve kitaplarda tercih edilmesi bu 
yüzdendir. Tırnaksız yazı fontları tırnaklı yazı 
fontlarına oranla kısa bilgi veren ve kısa bilgi 
içeren -başlık, uyarı, manşet, spot gibi- yazı-
larda kullanılması tercih edilen bir durumdur. 
Uzun metin fontlarında tırnaklı harfler göz 
yorgunluğunu engellediği, gözü rahatlattığı, 
okumayı daha zevkli hale getirdiği, okuma 
hızını ve algılamayı arttırdığı gerekçeleriyle 
kabul edilmesine karşın, logo tasarımlarında 
tercih edilmesi ise bu nedene bağlı bir sebep 
değildir. 

•	 Daily News örneğinde, logoların tamamında 
sade, yalın ve düz karakterler kullanılmış, 
kaligrafik yazı fontları genellikle tercih edilme-
miştir. Başlık ve gazete logolarında kaligrafik 
yazı fontları okumayı güçleştirdiğinden tercih 
edilen bir durum değildir. 

•	 Gazete logolarında tercih edilen yazı fontunun 
bold (kalın), italik ve ince biçimde kullanılması 
durumu da okunabilirlik açısından önemlidir. 
Seçeneklerin tümü tasarımda değerlendirildik-
ten sonra genellikle gazete logolarında orta 
derecede bir font ölçününün varlığı okumayı 
kolaylaştırmakta ve logoya estetik bir değer 
katmaktadır. 

•	 Gazete logosunun başarısı ve okunabilirliği 
için seçilen yazının fontu ile birlikte kalın, ince 
ve orta boyutta kullanımı, büyüklüğü (punto), 
seçilen yazı fontunun rengi, yazı alanı dışın-
da kalan boşluklar (espas), harf aralarındaki 
denge, yazı zemininde tercih edilecek renk 
gibi belirleyenler okunurluğun ve okuturluğun 
öncelikli alanlarıdır. Bu belirleyenlerin dengesi 
estetik bir sonuç ortaya koymaktadır. 

•	 Gazete logosu ile ilgili olarak, harf araların-
daki dengenin kurulması kadar, logonun blok 
olarak konumlandırıldığı yerin belirlenmesi 
de önemlidir. Soldan okuyan toplumlar için 
soldan bloklu gazete logoları, sağdan blok ve 
kısmen ortalı gazete logolarına oranla daha 
çok okunur logolardır. “Okuyucu gazeteyi 
incelerken ya da okurken, iki farklı davranış 
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ortaya koyar. Bunlardan ilki tarama, bir diğeri 
ise tanımlamadır. Her ikisinde de gözün ta-
kibi soldan sağa şeklinde işlem görmektedir” 
(Holmqvist ve Wartenberg, 2005: 3,4). 

•	 Bir logoda yazı fontunun yanı sıra onun rengi 
ile logonun bulunduğu zeminin rengi arasındaki 
denge, son olarak gözden geçirilmesi gereken 
bir tasarım kuralıdır. Bu süreçte yazı fontu ile 
zemin arasında kontrast’ın dengesi, sonucu 
belirleyendir. “Kontrastlık (zıtlıklar) ve affinity 
(uyum/benzeşme) ile görsel etki dinamik bir 
yapı ortaya koyar. Dinamizmin artması için 
kontrastlık ve affinitiy görsel bileşenler olarak 
birlikte hareket etmelidir” (Block, 2013: 11). 
Açık zemin üzerindeki koyu yazılar okunabi-
lirlik açısından başarılı bir kontrast etki yaratır. 
Okunurluğu ve okuturluğu en yüksek gazete 
logosu Daily News logoları örneğinde olduğu 
gibi, açık renk zemin üzerindeki koyu yazılı 
olanlarıdır. Beyaz bir zemin üzerine yazılmış 
siyah harflerden daha okunabilir bir yazı yoktur. 
Buna rağmen Daily News örneğinde olduğu 
gibi dikkat çekici, renkli ve estetik çalışmalar 
da bulunmaktadır. “Etkili bir renk kullanımı, 
o rengin özelliklerini tanımakla mümkündür” 
(Morioka, 2004: 8). Renk uyumu, gözün ve 
beynin algılamaya yönelik şiddetini artıran 
bir sonuç ortaya koyar. Her bir tasarımın 
kendi içende renk bütünlüğü ve uyumu söz 
konusudur. “Renk ve renk uyumu farkındalığı 
ve dikkati artıran psikolojik bir durumdur” 
(Ingham, 2004: 10).

3. Asırlık Gazete Logolarının Görsel Yapı 
Gelenekleri, Kurumsal Kimlik Analizinde 
Ortak Yaklaşımları ve Çağdaş Göstergeler 
Açısından Açıklanabilirlikleri 

3.1. Gazete, Format ve Yapı

Kültür kavramının anlamlandırma süreci içeri-
sinde önemli bir konumu olan yaşam pratikleri 
bu kavramın ifadesi için çerçeve oluşturmaktadır. 
Yaşam pratiklerinde okumanın, bilgilenmenin, 
haber almanın ve eğlenmenin birey için mümkün 
olacak en kolay yolunu ortaya koyan gazete, genel 
muhteva olarak görsel ve kurgusal bir tasarımdır. 
Toplumsal kültürün ve alanın yansıması olarak 
yaşamını sürdüren gazete anlam olarak, haber, 
reklam ve eğlence sunan ve TDK’ya göre, “politika, 
ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber 
ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz, 
her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan 
yayın” (2005: 732), şeklinde bir tanımlama ile 
ifade edilse de bütün bunlarla birlikte insanın 
görsel algısına hitap eden iletişim tasarımı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Böylesine bir kimlikle 
karşımıza çıkan bir gazetenin yaklaşık yüzde 
sekseni tipografi/yazı, yüzde yirmisi ise fotoğraf 
ve görsel malzemelerden oluşmaktadır. Bütün 
bunların kendi içinde ve dışındaki uyumu gaze-
tenin imajı ve kurumsal kimliğinin bir yansıması 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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3.2. Gazete Logoları, Estetik Bağlam ve Görsel 
Yapı Gelenekleri

Gazete logosu kurumsal kültür açısından gazetenin 
bayrağı olarak değerlendirilebilir. Günümüze kadar 
gazete logoları gazetelerdeki en etkin görsel kimlik 
olarak göze çarmaktadır. 500 yıllık bir geleneğe 
sahip olan gazetenin en önemli kültürel göster-
gesi tipografik tasarımı ile diğerlerinden ayrılan 
logosudur. Kurumsal kültürün önemli bir anlatım 
olgusu olarak dikkati çeken gazete logosu bütün 
gazetelerin en önemli ögesedir. İyi bir tipografik 
tasarımla oluşturulan estetik ve okunur bir logo 
gazete için görsel zenginlik ve marka değeri 
sağlamaktadır. Bu nedenle “gazete logosu için 
gazetenin tabelası ifadesi kullanılır” (Harrower 
ve Elman, 2002: 14). Taşıdığı anlam açısından 
logo markanın veya kurumun dışa açılan yüzü 
olması bakımından anlam taşımaktadır. 

Görsel ve estetik açıdan kurumun kültürünü 
yansıtabilen bir logonun tasarım olarak uyumlu 
olması gerekir. “Her tasarım görsel bileşenler 
olarak (boşluk, çizgi, şekil, ses, renk, hareket ve 
ritim) kontrast ve afinite bakımından kullanılabilir 
olmalıdır” (Block, 2013: 11). Örneğin, “siyah ve 
beyaz bir tasarım kontrast ve affinity için mak-
simum bir örnektir” (Block, 2013: 11). Sanatsal 
bir çalışmada olduğu gibi logo için öngürülen 
kontrastlık ve affinity, dikkat ve okunurluğu 
doğrudan ilgilendiren bir konudur. Ünlü ve eski 
birçok gazetenin görsel yapılarının incelendiğinde 
bu geleneklerin uzun yıllardır korunduğu; yalınlık, 
sadelik, dikkat çekicilik, okunurluk ve estetik 

tasarımdan yana oldukları görülür. “Görsel yapı 
kontrast ve affinity ilkesinin anlayışı üzerine 
kuruludur” (Block, 2013: 10). Yalınlık ve sadelik 
gazete logosunun temel konusu olan tipografik 
karakterin, yani yazı karakterinin seçimi ile başla-
maktadır. Logo tasarımında kolay okunur olması, 
sade ve yalın olduğu nedenlerle tercih sebebi olan 
serifli ve serifsiz yazı fontları ile gerçekleştirilen 
bir çok logo tasarımının amacına ulaşmadığı da 
görülmektedir. Örneğin Bild örneğinde olduğu gibi 
yazı fontunun yukarıya doğru uzatılması tırnaksız 
(serifsiz) bir yazı fontunun yalınlığı ve sadeliği 
gerçekleştirmesi için tercih nedeninin sonuç için 
yeterli olmadığını göstermesi bakımından önemli-
dir. Harrower ve Elman’a göre, “logolarda vurgu 
rengi sadece iki renk üzerine kurgulanmalıdır” 
(2002: 232). Dünya’nın önde gelen gazetelerinin 
logolarını incelediğimiz çalışmamızda, pek çok 
gazetinin ortak özelliklerinin, iki rengin bileşimi 
ve tipografiyi uygulama biçimlerinde başarı 
olduğu görülür. “Maksimum kontrast iki farklı 
tonla ile elde edilebilir. Bir görselde maksimum 
kontrastlığı göstemek isteniyorsa yalnızca siyah 
ve beyaz tonlarının kullanımı yeterli olacaktır” 
(Block, 2013: 10). Geçmişi oldukça köklü olan 
bir çok gazetenin çağının estetik ve görsel yapı 
geleneklerini günümüze kadar korudukları gö-
rülmektedir. Logo tasarımında yazının arkasında 
fon/zemin için kullanılan renk ve değeri yazının 
okunurluğu ve okuturluğunda önemli bir etkendir. 
Koyu zemindeki açık renk yazı kontrastlık yara-
tığından, daha çok açık renkli zeminler üzerinde 
koyu renkli yazılar tercih edilmektedir.
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Asırlık gazete logolarının görsel yapı gelenekleri, 
görsel ilişkileri, kurumsal kimlik analizinde ortak 
yaklaşımları ve çağdaş göstergeler açısından açık-

lanabilirlikleri ile ilgili olarak incelenen gazeteler 
aşağıdaki şekilde ele alınmıştır: 

1. THE TIMES: İngiltere

•	 1785’te Britanya’da kurulan The Times 1788’den beri bu isimle çıkmaktadır. Geçmişten günümüze kadar 
yayınlanan en eski gazelerden biri olan The Times, Birleşik Krallığın en önemli yayın kuruluşlarından 
birisidir. 

•	 Tabloid formatta basılan The Times’in en eski gazete logolarından birine sahiptir. Logo, açık zemin üzerine 
koyu yazılı fontu ile gayet güçlü ve sade bir şekilde İngiliz imajını ortaya koymaktadır. 

•	 Logo’da kullanılan yazı karakteri geleneksel el yazılarının organik yapısına sahip olan eski bir yazıdır. 
•	 Tasarımcısı bilinmeyen logo, kendisine özel tırnaklı fontunun sade imajıyla dikkati çekmektedir. 
•	 Mavi ve siyah rengin hakim olduğu logo tasarımında renklendirme konusunda da sadelik tercih edilmiştir. 
•	 Logonun ortasında yer alan simge okunurluğu bozmuş olsa da kısa bir isme sahip olduğundan bütünlük 

oldukça başarılı bir şekilde korunabilmiştir. 

2. Theguardian: İngiltere

•	 1821’de kurulan ve 1959 yılına kadar The Manchester adıyla çıkan theguardian, Guardian Media 
Group bünyesindeki bir İngiliz gazetesidir. Midi formatında basılan gazete, British Press Awards (İngiliz 
Basım Ödülleri) tarafından 1999 ve 2006 yıllarında National Newspaper of the Year (Yılın Ulusal Gazetesi) 
seçilmiştir. 

•	 Yazı Fontu: Neue Swift Pro Condensed Black, Tasarımcısı: Gerard Unger
•	 Uzun ve geniş bir tipografiye sahip olmasına rağmen oldukça başarılı ve modern bir renk anlayışına sahip 

olan theguardian, renk uyumu (affinity) için örnek bir tasarım olarak gösterilebilir. Üç rengin hakim 
olduğu tasarımda açık zemin üzerine kullanılan koyu mavi ve açık mavi renk bileşenleri oldukça dikkat 
çeken, rahat, sade, şık ve estetik olmasının yanında aynı zamanda okunurluğu da yüksek başarılı bir logo 
olarak gösterilebilir. 

•	 Renklendirme olarak modern bir anlayışı benimseyen theguardian, bu tarzı ile de oldukça başarılı bir 
grafik ortaya koymaktadır. Renk ve yazı arasındaki uyum oldukça başarılı bir şekilde uygulanmıştır. 
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3. The Telegraph: İngiltere

•	 1855 yılında kurulan ve o tarihten itibaren günlük olarak yayınlanan The Telegraph, kesik uçlu kaligrafik 
yazı fontu ile okuyucuya geçmişi hatırlatmakta ve kültürel bir imaj ortaya koymaktadır. 

•	 Yazı Fontu: Old English Text MT, Tasarımcısı: Bilinmiyor
•	 The New York Times’le birlikte hamen hemen aynı yıllarda yayın hayatına başlayan The Telegraph, gotik 

yazı karakteri ile tasarlanmış ilk gazete logosudur. Gotik sanatının karakteristik özelliğini yansıtan dar ve 
kısmen uzun yazıda kesik uçlu kalemin etkisi dikkati çekmektedir. 

•	 Kültürel bir geleneğin uygulama örneği olarak tipografik anlayışını sürdüren The Telegraph, günümüze 
kadar gazete logo tasarımları açısından örnek alınan bir uygulamanın da öncülüğünü yapmaktadır. 

•	 Logo tasarımında zemin ve yazının rengindeki geleneksel uyum, kontrast ve sadelik günümüz modern 
tasarım anlayışlarından çok uzak olsa da okunurluk açısından hâlâ tercih edilen bir özellik olması 
bakımından oldukça başarılıdır. 

4. THE BIRMINGHAM POST: İngiltere

•	 İlk olarak 1857’de Birmingham Daily Post adıyla basılan The Birmingham Post, merkezi Birmingham’da 
bulunan, İngiltere’nin on çok satan haftalık gazetelerinden birisidir.

•	 Yazı Fontu: ITC Garamond Book, Tasarımcısı:  Claude Garamond
•	 Logo tasarımında geleneksel el yazılarının organik yapısına sahip olan bir yazı kullanılmıştır. 
•	 Tırnakların oldukça belirgin olduğu bu karakterde genellikle ince ve kalın hatlar kullanılmıştır. Buna 

ek olarak yuvarlak harflerdeki incelme ekseni diyagonaldir. İnce ve kalın hatlar arasında da kontrastlık 
uygulanmıştır.

•	 Yazı karakteri üzerinde uygulanan rengin günümüz modern logo tasarım anlayışlarına göre değiştirildiği ve 
bu tasarımda oldukça başarılı bir renk uygulamasının gerçekleştirildiği görülmektedir. 

•	 İngiltere ve Amarika’da geleneksel gazete logolarında görülen tipografik anlayışın uygulandığı tasarım, bir 
diğer İngiliz gazetesi olan the guardian örneğinde olduğu gibi, yazı üzerinde uygulanan renklendirmesinin 
yeni olduğu ve bunun dışında hiç bir yenilikçi anlayışı benimsemediği görülmektedir. 
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5. DAILY Mirror: İngiltere

•	 Kasım 1903 tarihinde Alfred Harmsworth tarafından kurulan Daily Mirror, tabloid olarak yayımlanan 
günlük bir gazetedir.

•	 1970’li yıllarda The Daily Mirror logosunun siyah zemin üzerine, açık renkte ve eğik (italik) fontun 
uygulandığı, daha sonraki yılında siyah zeminin kırmızı ile değiştirildiği, günümüze gelindiğinde ise 
logonun son şeklini aldığı görülmektedir. 

•	 Klasik Batı gazete logolarının dışında, rengin oldukça şiddetli bir şekilde uygulandığı Daily Mirror, yazıyı 
ön plana çıkaran bir kırmızı rengin üzerine açık renk bir yazı uygulamasına sahiptir. Büyük harfle başlayan 
ancak küçük harfle devam eden tipografik tasarım, M harfinin X yüksekliğinde devam eden tamamlayıcı 
harflerin ve siyah kontur çizgisine ek olarak, M harfinden sonraki ‘i’ harfinin noktasının büyük ‘D’ harfi 
ile tamamlanmış olması, karmaşaya neden olmuş, sadeliği, yalınlığı etkileşim ve okunurluk düzeyini 
azaltmıştır. 

•	 Bir logo tasarımında; boyut, biçim, konum ve ağırlık düşünülerek rengin mi veya yazının mı güçlü olacağı 
konusu belirlenmelidir. Logo tasarımında vurguyu aynı şekilde gerçekleştirmek monoton bir sonuç yaratır. 
The Daily Mirror logo örneğinde renk ve yazının her ikisinin de oldukça şiddetli olduğu görülmektedir. 

•	 The Daily Mirror’un diğer pek çok İngiliz gazetesinin olduğu gibi, bir asırı geride bırakmasına rağmen, 
aynı tipografik anlayışı benimsemediği görülü. Ancak yazıların iç içe geçtiği, büyük ve küçük harflerin üst 
üste kıllanıldığı logoda, hem renk hem de tipografik anlayış olarak karmaşık bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu 
da okunurluk ve okunurluğun etkisini dağıtmaktadır. 
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Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

6. THE INDEPENDENT: İngiltere

•	 Türkçe ‘Bağımsız’ anlamına gelen ve 1986 yılında kurulan The Independent, günlük bir gazetedir. 2003’ten 
itibaren kompakt formata geçilerek tiraj arttıran gazete, 2004 yılında Britanya Basın Ödülleri’nde (British 
Press Awards) yılın ulusal gazetesi seçilmiştir. 

•	 Yazı Fontu: Worldwide, Tasarımcısı: Nick Shinn
•	 Kompakt formata uygun bir şekilde yerleştirilen logo, kartal simgesi ile birlikte oldukça görkemli bir 

tasarıma sahiptir. 
•	 Uzun bir ada sahip olmasına rağmen tırnaklı yazı karakteri ile okunurluğundan bir şey kaybetmemiştir. 

Okuma yönü dikkate alınarak, sola dayalı bir tipografik tasarım uygulanmıştır.
•	 Renk uygulaması yalın, sade ve kılasik Batı tarzını yansıtan logo espas uygulamasının başarıyla 

gerçekleştirildiği dikkat çeken bir tasarıma sahiptir. 
•	 Logota tercih edilen yazı karakteri, geleneksel yazının organik yapısını yansıtmaktadır. Harflerdeki ince ve 

kalın uygulamalar ile tırnaklar oldukça ön plantadır. 

7. THE Sun: İngiltere

•	 15 Eylül 1964 tarihinde kurulan The Sun, tabloid olarak yayınlanan ve Dünya’da İngilizce yayınlanan 
gazeteler içinde en geniş okuyucu kitlesine sahip olanlardan birisidir. 

•	 Yazı fontu ve renk uygulaması ve genel tipografik anlayışı bakımından diğer İngiliz gazetelerinden oldukça 
farklı bir tasarıma sahip olan The Sun, bu tasarımı ile oldukça sade ancak buna ek olarak yine oldukça 
sıradan bir tasarım olarak göze çarpmaktadır. 

•	 Kısa bir ada sahip olması bakımından yatay olarak oldukça dar bir zemine sahip olan logonun kütlesel 
olarak yaratmış olduğu etki diğerlerine göre daha farklıdır. 

•	 Yerleştiği zeminin dış kener çizgilerine sığmayan, eğik (italik) ve kalın (bold) küçük harflerle oluşturulmuş 
olan logonun, görsel etki ve görsel algı bakımından başarılı olduğu söylenebilir. 
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ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

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

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

HOUSES 

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

8. The New York Times: Amerika

•	 The New York Times 18 Eylül 1851’de kurulan ve New York’ta basılan günlük Amerikan gazetesidir. 
Ülkenin önde gelen gazetelerinden sayılan ve çalışanlarına dünyada en çok Pulitzer Ödülü verilmiş olan 
bir gazete ünvanına sahiptir. 

•	 Yazı Fontu: Old English, Tasarımcısı: Bilinmiyor
•	 Gotik yazı geleneği ile oluşturulan ilk gazete logolarından biri olan The New York Times, günümüzü kadar 

bu geleneğini devam ettirmiştir. 
•	 Siyah ve bayazın uygulandığı klasik tarzdaki Batı gazete logolarının tasarım anlayışını yansıtan logo, bu 

özelliği ile okunabilirlik açısından oldukça sade, yalın ve estetik bir tasarım ortaya koymaktadır. 
•	 Bilinen en eski yazı karakteri (kaligrafik yazı) tercih edilerek gerçekleştirilen tasarıma en büyük görselliği 

katan yazı karakteri, kültürel seçicilik açısından önem taşımaktadır. 

 

9.  THE WALL STREET JOURNAL: Amerika

•	 8 Temmuz 1889’da kurulan ve merkezi New York’da bulunan, The Wall Street Journal, uluslararası 
yayınlanan günlük finans ve haber gazetesidir. Asya ve Avrupa versiyonları da yayımlanan gazetenin 
günlük baskısı 2 milyondan fazladır. 33 kez Pulitzer Ödülü kazanmıştır.

•	 Yazı Fontu: Century FB Condensed Bold, Tasarımcısı: Morris Fuller Benton
•	 Okunurluğu artırmak ve yazı karakterini ön plana çıkarmak amacıyla tercih edilen beyaz zemin üzerine 

koyu renk bir tipografik uygulamaya sahiptir. 
•	 Kelime olarak uzun bir ada sahip olmasına rağmen büyük harflerle gerçekleştirilen tipografik tasarım 

kurumsal imaj bakımından oldukça güçlü bir görsel yapı ortaya koymaktadır. 
•	 Geleneksel yazının organik yapısına sahip olan karakterde ince ve kalın hatlar arasında kontrastlık söz 

konusudur. Dar ve uzun yazı karakterindeki yuvarlak harflerdeki incelme ekseni ise diyagonal değildir. 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Sayı: 8 Yıl:2015 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
July / August / September - Summer Semester Issue: 8 Year: 2015

Jel Kodu: L1-L2-L22-L6-M11-M3 ID:152 K:178
ISSN Print: 2148-3930 / Online: 2148-3965

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

(2015/04315- 2015-GE-18972)

112

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

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

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

   www.uheyadergisi.com

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

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

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
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ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

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

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

HOUSES 

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

10. Bild: Almanya

•	 1952’de kurulan Bild, tabloid formatta günlük çıkan bir Alman gazetesidir. Avrupa’nın en büyük, dünyanın 
da üçüncü büyük tirajlı gazetesidir. ‘Bild-Zeitung’, Türkçe ‘resimli gazete’, sloganı ise ‘unabhängig, 
überparteilich’, ‘bağımsız ve tarafsız’ anlamına gelmektedir.

•	 Daily News’in bazı örneklerinde olduğu ve yukarıda anlatıldığı gibi, yukarıya doğru uzun yazılar yazının 
okunurluğunu olumsuz etkilemektedir. Ayrıca bu tür kullanımlar her ne kadar tasarımcının tipografik 
anlayışını yansıtmış olsa da yazının bozulduğu anlamını taşımaktadır. 

•	 Buna rağmen logo kullanılan renk ve yazı karakteri bakımından oldukça dikkat çekicidir. Birbirine uyumlu 
iki rengin kullanılması ile yazıyı öne çıkaran bir tasarım anlayışının benimsenmesi ve tırnaksız yazı 
karakterinin logonun görsel etkisini güçlendirdiği söylenebilir. 

•	 Der Spiegel örneğinde olduğu gibi Alman ekolünün sert ve güçlü karakter anlayışının tırnaksız yazılarla 
yansıtılmaya çalışıldığı dikkatlerden kaçmamaktadır. 

•	 Küçük harflerle kısa bir isme sahip olan Bild logosunun görsel etkisini güçlendirmek amacıyla, kırmızı-
beyaz renk uyumu ile birlikte tırnaksız uzun ve dar tipografik tasarım tercil edilmiştir. 
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şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

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

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

HOUSES 

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

11. DIE WELT: Almanya

•	 Türkçe ‘dünya’ anlamına gelen ve merkezi Berlin’de bulunan Die Welt Almanya’da günlük olarak 
yayımlanan bir gazetedir. 2 Nisan 1946’da Hamburg’da Britanyalı işgal kuvvetlerince kurulan 
ve 130’dan fazla kentte yayımlanan gazetenin günlük tirajı 200.000’in üzerindedir. Gazetenin 
Berlin, Hamburg, Bavyera ve Bremen versiyonları da bulunmaktadır. 

•	 Yazı Fontu: Life SB Roman, Tasarımcısı: Francesco Simoncini
•	 Geleneksel el yazılarının organik yapısına sahip olan bir yazı karakterine sahiptir. 
•	 Der Spiegel ve Bild’deki gibi Alman ekolonünün uygulamaya koyduğu ve oldukça sık görülen tipografik 

anlayışının aksine, klasik Batı ve Amerikan gazete logolarında uygulanan anlayışın benimsenmiş olduğu 
görülen Die Welt logo tasarımında sadelik ve yalınlık ön plana çıkarılmış, renk ve tipografik olarak da 
sadeliğe önem verilmiştir. 

•	 Tipografik olarak yazının ortasına yerleştirilen dünya görselinin yazının bütünlüğünü bozduğu ve okunurluk 
ve okuturluk açısıdan olumsuz bir etki yarattığı görülmektedir. 

12.  DIE ZEIT: Almanya

•	 21 Şubat 1946’da kurulan Die Zeit, ‘zaman’ anlamına gelmektedir. Bütün Almanya’ya Hamburg’dan 
dağıtımı gerçekleştirilen haftalık bir gazete olan Die Zeit’in okuyucu kitlesini genellikle akademisyenler ve 
entelektüeller oluşturmaktadır. Hamburg’ta yayımlanmasına karşın, gazetenin logosunda Bremen şehrinin 
arması bulunmaktadır. Arma, logonun okunurluğunu az da olsa etkilemiş olsa da logonun genelinde 
uygulanan sadelik ve çizgisel bütünlük bu etkiyi en az seviyeye indirgemeyi başarmıştır. 

•	 Geleneksel el yazısının organik yapısını yansıtan harflerin arasına uygulanan beyaz çizgi veya boşluk, 
karakterdeki hareket etkisini artırmıştır. Harflerde ince ve kalın hatlar arasındaki farklılık ve tırnakların 
şiddeti oldukça etkilidir. 

•	 “Alman yayıncılığının şık ve ölçülü tipografi ile karakterize olmuş düzenli bir logo tasarımına sahip 
olan gazete, cesur beyaz boşluklar ve illüstrasyon ile etkileyici tarzda yazı tipine sahiptir” (Matlocak, 
2002: 23). Matlocak, gazetenin bu başarısına ek olarak logosunun okunurluğu ile gücünü tamamladığını 
belirtmektedir (2002: 23).
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13. Le Monde: Fransa

•	 1944’de Hubert Beuve-Méry tarafından kurulan Fransa’nın en önemli gazetelerinden birisi olan Le Monde 
Berliner veya Midi (470 mm x 315 mm) ölçülerinde basılan günlük bir gazetedir.

•	 Yuvarlak hatların yok edildiği gotik tarz karakterinde kesik uçlu kalemin etkileri görülmektedir. 
•	 Klasik İngiliz ve Amerikan gazete logolarında uygulanan tipogrfik anlayış, Le Monde logosunda oldukça 

sade ve güçlü bir görsel etki ortaya koymaktadır. 
•	 Kaligrafik bir yöntemle oluşturulmuş 15.yüzyıl tasarımı olan yazı geleneği ve kültüründe geçmişi hatırlatan 

bir anlayış göze çarpmaktadır. 
•	 Fontun altında yer alan gölgelendirme logoya üç boyutlu bir görsellik kazandırmış, hareket katmış ve aynı 

zamanda okunurluğunu da artırmıştır. Okunurluk açısından bütünlüğün hakim olduğu görülmektedir. 

14.  L’EST: Fransa

•	 Fransa’nın bölgesel gazetesi olan L’EST logosu her şeyden önce rengi ve boyutları ile dikkati çekmektedir. 
Oldukça güçlü bir imaj ortaya koyan logo, kırmızı rengin üzerine yerleştirilen beyaz ve büyük harfli 
tipofrafik uygulaması ile oldukça dikkat çekmektedir. 

•	 Ancak, Logo’da yer alan kelimenin kısa oluşu bu başarıyı etkileyn en önemli unsurdur. Kelimenin uzun 
olması durumunda aynı başarının ve etkinin elde edilemeyeceği durumu söz konusu olacaktır. Kırmızı bir 
zemin üzerinde büyük punto ile yer alan kelime, okunurluğu büyük ölçüde etkileyen önemli bir ayrıntı 
olarak gösterilebilir. 

•	 Yazının bütünlüğü açısıdan ‘L’ ve ‘E’ harfleri arasındaki kesme işaretinin (apostrof) iki harfin arasındaki 
boşluğun düşünülerek son derece başarılı bir şekilde uygulandığı ve yazının bütünlüğünü artırtığı 
dikkatlerden kaçmamaktadır. 

•	 Her iki tarafı iğne ucu şeklinde inceltilmiş alt çizginin, büyük harflerle L’EST yazısının altına başarılı 
bir şekilde uygulandığı, L’EST yazısının altında daha küçük bir punto ile yazılmış olan REPUBLICAIN 
ifadesinin, yazı bütünlüğünü ve estetik algıyı artırdığı görülmektedir. 
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15. LE FIGARO: Fransa

•	 15 Şubat 1826’da haftalık olarak kurulan ve Paris’te yayınlanan Le Figaro, Fransa’da günlük 
yayınlanan uluslararası etkinliğe sahip bir gazetedir. Albert Wolff, Émile Zola, Alphonse Karr ve Jules 
Claretie gazetenin ilk yazarlarındandır. II. Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra Le Figaro Fransa’nın 
lider gazetesi konumuna gelmiştir. 

•	 Tırnaklı ve kalın yazı karakteri ile dikkati çeken logo, zeminde uygulanan alan ve renkle yazıyı öne çıkaran 
bir tasarıma sahiptir. 

•	 Harflerin bir araya gelmesindeki başarısı (kerning) logoya artı bir değer ve estetik görünüm katmaktadır.
•	 Yazıyı ön plana çıkarmak için zemin ile yazı renginin uyumlu bir biçimde kullanıldığı tasarımın, renk 

uygulaması bakımından oldukça başarılı olduğu görülmektedir. 

Görsel kimlik tasarımının üstlendiği sosyal anlam, 
kurumun kimliğini görselleştirmek ve görsel iletişim 
dili ile ifade edebilmektir. Böylece, kurum içinde 
etkinlik ve bütünleşme, kurum dışında da etkili 
ve doğru bir imaj oluşturma, üstlenilen görevi ve 
verilen hizmeti hedef kitleye doğru bir şekilde 
aktarmak mümkün olabilmektedir. Yukarıda gör-
sel ve tipografik yapılarını incelediğimiz gazete 
logoları, kurumsal kimlik tasarımının genel teması 
açısından önemli ipuçları vermektedir. “Son 30 
yılda insanlık 5 bin yılda üretilenden daha fazla 
bilgi üretmiştir. Böylesine yoğun bir bilgi üreti-
minin içinde birbirine oldukça benzeyen logoları 
görüyoruz. Bu durum kurumlar için büyük bir 
karmaşa yaratmaktadır” (Airey, 2010: 9). Yapısal 
olarak birbirine çok benyeyen gazete logoları 
görülmekle birlikte, aynı kültürel platformda ol-
malarına rağmen iletişim, ekonomik ve sosyolojik 
olarak birbirlerinden çok farklı karakterlere sahip 
olan gazetelerin aynı farklılığı logo tasarımlarına 
da yansıttıkları görülür. Bu durum, bütünüyle 

logo tasarımı ile gerçekleştirilen etkili bir marka 
stratejisi ile gerçekleştirilmektedir. “Etkili marka 
stratejisi, kurumun tüm davranış, eylem ve iletişim 
biçimlerinde merkezi, bütünleştirici bir fikirdir” 
(Wheeler, 2013: 12). Wheeler’e göre, marka 
stratejisi vizyon olarak, tüketicinin ihtiyaçlarını 
derinlemesine algılayan bir şirketin değerleri ve 
kültürünü yansıtır. Yayın anlayışları ve kurumsal 
kimlikleri ile kendilerine ait güçlü bir imaj oluş-
turdukları kabul edilen yabancı medyadaki ünlü 
gazetelerin logolarının yazı fontu ve tipografik 
özellikleri ile dikkat çektikleri görülmektedir. 

Gazetecilik sektorü öncelikle yazıya gerekli olan 
düzenin verilmesiyle ortaya çıkmış ve gelişti-
rilmiştir. Matbaanın bulunuşu ile birlikte yazı 
fontlarının geliştirilmesi ve fonksiyonel olarak 
bildirişim amacıyla kullanılması ile birlikte 
gelişen kültürde tipografinin en yoğun olarak 
kullanıldığı alanlardan birisi gazetelerdir. İnsa-
nın yeni teknolojilere olan ilgisinin sonucunda 
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iletişim biçimlerinin görsel yapı gelenekleri ve 
enformasyon akışını gerçekleştiren medyanın 
etkileri görsel algı ve görsel kültüre ait sonuç-
ları ortaya koymaktadır. En güçlü medya olarak 
gazetelerin logoları ile birbirlerinden ayrılmasını 
sağlayan imaj tipografik farklılıklarından kaynak-
lanmıştır. Çalışmamızda ele aldığımız geçmişten 
günümüze güçlü bir imaj ortaya koyan gazetelerin 
logo tasarımlarına verdikleri önem, kurumsal 
kültür ve kurumsal imaj anlayışlarından kay-
naklanmaktadır. Logo tasarımları incelendiğinde 
iletişimin ve enformasyonun değişen ve gelişen 
yapısı nedeniyle genel tasarımlarında değişim 
ve dönüşümü yansıttıkları dikkati çekmektedir. 
Logolarda kullanılan renkler ve kelimelerin uzun, 
kısa ve geniş olmasına yönelik tercihler tasarım 
sürecinde bütünüyle bilinçli olarak gerçekleştirilen 
tercihlerdir. Çalışmamızda ele alınan logoların 
bütününde tipogrifinin kurallarından kerning 
(harfler arasındaki boşluk), leading’in (satırlar 
arasındaki boşluk) oldukça başarılı bir şekilde 
uygulandığı görülmektedir. Kurum için belir-
lenen ismin okunabilirliğini ön planda tutarak, 
onu bir arada tutan ve diğerlerinden farklı kılan 
unsurların bir düzen içinde sunulması ve bunun 
belirli bir estetik düzen içinde gazete sayfalarına 
yerleştirilerek kitlelere aktarılmasındaki düşünce 
ve anlayış bütünüyle gazetelerin kurumsal başarısı 
ile mümkün olmuştur. Görsel açıdan çözemlemeye 
çalıştığımız gazete logolarındaki bir diğer ortak 
özelliklerden birisi de, okuyucunun mümkün 
olan en az çaba ile logoyu algılamasını sağla-
maya yönelik bir çabadır. Burada sözünü etmeye 

çalıştığımız çaba, kurumsal kültüre ve kurumsal 
imaja yönelik mesajın en hızlı bir şekilde iletimi 
ile ilgili bir sonuç ortaya koymaktadır. 

Hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın basılı bir 
görselin veya logonun üretiminin hareket noktası, 
yazı fontunun belirlenmesi, renk ve tipografik 
düzenleme ile ilişkilidir. Bildirişim amacı güden 
ve okuma amacıyla üretilen her tasarım okun-
madan önce mutlaka görülür ve yarattığı görsel 
gücüyle dikkati çekmeye çalışır. Yabancı medya-
dan örneklerle ele aldığımız gazete logolarında 
birbirine benzer yazı fontlarının ve tasarımlarının 
bulunması öncelikle bunun benimsenmiş olma-
sından ileriye gelmektedir. Bu gazetelerin güçlü 
bir kurumsal kimlik oluşturduklarının ilk gös-
tergesi, yaratılan görsel imajlarındaki başarısıyla 
ilgilidir. Çünkü, modern gazete yayıncılığının 
kurumsal olarak yerleşmesinde gazete içeriğine 
yönelik zenginliğine ek olarak, gazetenin bir ku-
rum olarak tanınmasını sağlayan en önemli öge 
logosunun yarattığı marka ile doğru orantılıdır. 
“Kültürler arasındaki ayrımlar bulanık olsa da, en 
iyi markalar kültürel farklılıkları dikkate alarak 
küresel olarak markalaşmayı başarmışlardır” 
(Wheeler, 2013: 13). Bu anlayışa bağlı kalarak 
gerçekleştirildiği görülen gazete logolarının 
kurum ve okuyucu arasındaki bağı güçlendir-
diğini de vurgulamak gerekir. Doğal olarak bu 
yorum ve uyum okuyucuların gazetelere yönelik 
seçimlerini ve ilgilerini de etkilemektedir. Logo 
tasarımı ile gerçekleştirilen görsel imaj okurların 
dikkatini çekme, kurumsal kültür ve yayın ilkesi 
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ile ilgili okur takibinin davamlılığını sağlama da 
ve artırmada önemli bir görev üstlenmektedir. 
Modern medya veya en yaygın olan kullanımı ile 
yeni medyada önem kazanmaya başlayan görsel 
imajın kurgusal yapısını ortaya koyan veya görsel 
etki alanını yaratan ilk unsur tipografidir. Bütün 
gazete logolarında olduğu gibi, tipografinin yapı-
sal malzemesi fonttur. Dolayısıyla birçok gazete 
logosunda görüldüğü gibi tasarımların büyük 
bir bölümünün, fontun dışında başka bir görsel 
malzemeye ihtiyaç duymaksızın bütünsel karakter 
olarak tipografinin yapısal karakteriyle veya yazı 
üzerindeki grafiksel müdahalelerle üretildikleri 
görülmektedir. Bu anlayışlarla gerçekleştirilen 
gazete logolarının -çalışmamızda örnek olarak ele 
alınanlarda olduğu gibi- görsel etki ve kurumsal 
imaj olarak yarattığı etki bakımından diğerlerine 
göre daha öncelikli ve güçlü bir konumda oldukları 
sonucunu ortaya koymaktadır. 

Renk kullanımı bakımından logolarda genellikle 
beyaz-siyah, beyaz-mavi ve beyaz-kırmızı karşıt-
lığını vurgulayan kullanımlar mevcuttur. Pek çok 
gazetede yazının ön plana çıkartılıp okunurluğunu 
ve okuturluğunu artırmak amacıyla, beyaz-siyah 
bütünlüğü tercih edilmiştir. Logoya anlam katan 
kenar çizgileri ve boşlukların kullanımı bir çok 
gazetede farklılık göstermektedir. ‘theguardian’ 
gibi modern logo tasarımlarında uygulanan renk-
lendirmelerin yazının okunurluğu dikkate alınarak 
gerçekleştirildiği dikkatlerden kaçmamaktadır. 
Logolardaki kompozisyonu belirleyen unsurlar 
bakımından, ekonomiklik ve endüstriyellik, 

estetik bağlam, özgünlük ve sadelik ele alınan 
gezetelerdeki ortak özelliklerdir. Logolar görsel 
imajın oluşturulması sürecinde tipografinin aldığı 
rol, bulunduğu konum, ölçüsü, ağırlığı, rengi, 
sitili ve diğer tasarım elemanlarıyla olan ilişkileri 
bakımından da başarılıdır. Logolarda uygula-
nan tipografi, görmeyi etkinleştiren, verilecek 
imaj için en doğru, en açık ve net bir sunum 
sağlamaktadır. Logolardaki tasarım bütünlüğü 
açısından onu meydana getiren özelliklerden 
estetik uygulamanın tipografinin yan ürünü 
olarak vurgulandığı görülmekte ve okunurluğun 
ön planda tutulduğu anlaşılmaktadır. Tipografik 
uygulamalardaki ilk hedef anlaşılır bir ilitişim 
dili oluşturmaktır. Araştırmanın sonuçlarına 
göre logoların ortak özelliklene yönelik görüşler 
şöyle özetlenebilir. Bir kaç asırlık gazete logo 
tasarımları ve onlardan etkilenerek sonrasındaki 
benzer tasarımlar da incelendiğinde; yapısal (şekil/
biçim) içerik bakımından gazete logolarının hala 
özgün bir tasarıma sahip oldukları, rengin ve 
fontun tercih edilmesi ile akılda kalıcı oldukları, 
logolarda uygulanan genel görsel öğeler arasında 
uyumun etkisi, kurumsal olarak güçlü birer imaj 
oluşturdukları, tipografik uygulama bakımından 
benzer özellikleri taşıdıkları, kolay okundukları ve 
estetik bir anlatıma sahip oldukları belirtilebilir. 
Günlük yaşamın kültürel gerektirmelerinin görsel 
iletişimle ve görsel kültürle bütünleşen yapısı, 
görsel imajları kurumsal ve bireysel bazda öne 
çıkaran etmenlerden birisidir. Kurumsal olarak 
gazetelerin imajla varolma çabalarına yönelik 
geçmişten günümüze aktardıkları olgu, logo 
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tasarımı ile mümkün kılınabilen bir tür imaj sava-
şıdır. Bir gazete için logo tasarımının okunurluk 
ve estetik sorunlarını ele alırken neleri dikkate 
almamız gerektiği hususları çağdaş göstergeler 
olarak belirlenmiştir. Gazetelerin kurum ideallerini 
logoları yoluyla yansıtmaya çılıştıkları ve tasarı-
ma verdikleri önem sayesinde, bütün kurumlar 
gelecekte buna ilişkin nelerin yapılabileceği veya 
geleceğin nasıl şekillenebileceği konusunda da 
somut bir fikre sahip olabilirler. 

4. Tartışma ve Sonuç

Sistematik olarak gazetenin, insanı yaşamını ilgi-
lendiren her konuda bilgilendirmesi ve bu yönde 
yerleşen kültür uzun yıllardır devam etmektedir. 
Bildirişim kültürü açısından gazeteler pek çok 
açıdan incelemeyi gerektiren bir alan yaratmıştır. 
Küresel rekabetin arttığı günümüz bilişim çağında 
kurumsal olarak ön plana çıkmaya çalışan ve bu 
anlamda imaj savaşı veren gazeteler farklı olduk-
larını yansıtabilmek amacıyla, halkın değerlerini, 
beğenilerini takip eden ve bu amaçla hedef kitleye 
odaklanan bir anlayışı benimsemektedir. Görsel 
stratejilerin en yoğun ve sistematik bir şekilde 
uygulandı medya dünyasında gazetelerin birer 
görsel tasarım alanı olarak iletişim, etkileşim, 
okunabilirlik, estetik ve yenilikçi anlayışları 
dikkate aldıkları ve önemsedikleri görülmektedir. 
Araştırmanın bulgularında da görüleceği gibi, ünlü 
bir çok gazetenin logo tasarımındaki tercihlerinde 
bu gerçeklikleri dikkate alarak hareket ettikleri 
görülür. Bu nedenle kurumsal kimliği gösteren 
logonun etkili bir tasarım olarak ortaya konma-

sı, gazeteler arasındaki rekabette ve kurumsal 
olarak varolmasında önemli bir rol oynayadığı 
öngörülmektedir. Çalışmamızda ele alınan gazete 
logoları, görsel kimlik tasarımlarının büyük bir 
parçası durumundaki logoları ile, görsel iletişimin 
gücünü kullanarak zihinlerde istenen imgeleri ve 
izlenimleri oluşturmayı başarmış gazetelerdir. 
Genellikle kurum ve marka görsel kimliği olarak 
görülen bu logolar, zamanla herhangi bir yer, böl-
ge ve kent için de geçerli sayılan güçlü bir imaj 
yaratmışlardır. Böylece logo ile gerçekleştirilen 
görsel kimlik tasarımı incelemelerinde, başta 
tipografi, sadelik, netlik, estetik, okunabilirlik ve 
okutabilirliğin farklı yaklaşımlarla uygulandığı 
görülmektedir. Bu çalışmada, logo tasarımının 
iki boyutu; görsel kimlik ve tipografik uygulama 
olarak iletişimsel yönüyle vurgulanmıştır. Söz 
konusu kuramsal bilgilerin ışığında, alan araş-
tırmasına da yer verilmiştir. Çalışmaya ilişkin 
bulgular kapsamında gazete logolarına yönelik 
öneriler ise aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

•	 Logo tasarımında yazı fontunun seçimi en 
önemli adımdır. Kolay okunur olması ve 
kültürel açıdan önem taşıyan yerleşik fontların 
tercih edilmesi logo tasarımının başarısını 
artırmaktadır. 

•	 Gazete logosu özgün olmalı, kurumsal kültürü 
yeterince yansıtabilmelidir. 

•	 Renkte, biçimde ve bütünde sadelik ve yalınlık 
logonun başarısını artırır. Gerekli olan sadeliği 
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ve yalınlığı yansıtmayan logolarda karmaşıklık 
söz konusudur. 

•	 Başarılı bir gazete logosunda genişlik ve yük-
seklik ölçülerinde denge, okunurluk açısından 
önem taşımaktadır. 

•	 Gazetelerde kullanılan logoların gazete yüze-
yinde yer alan diğer tasarım veya yazı alanla-
rından arındırılmış, görülebilir, algılanabilir ve 
okunabilir olması için gerekli olan boşluklara 
dikkat edilmesi gerekir.

•	 Renkli logo tasarımlarında renk kullanımı 
en az seviyede ele alınmalıdır.

•	 Gazete logolarında siyah-beyaz renk uygu-
lamaları ciddiyet, sadelik, algılanabilirlik ve 
okunabilirlik dengesini ortaya komaktadır.

•	 Gazete logolarında genellikle geleneksel el 
yazılarının organik yapısı hakimdir. Bunun 
tercih edilmesinin başlıca nedenleri arasında; 
geleneksellik, kültürellik, görsel hafıza, oku-
nurluk ve estetik nedenler sayılabilir. 

•	 Çalışmamızda incelenen logolar kurumsal 
kimlik açısından, okurların ilgisini ve algısını 
biçimlendirebilecek özelliklere sahiptir. 

•	 Görme, algılama ve zihinde yapılandırma 
sürecinde birçok gazete logosunun oldukça 
başarılı olduğu görülmekte ve bu özellikleri 
ile günümüz gazete logosu tasarımları için 
örnek oluşturmaktadırlar. 
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EXTENDED ABSTRACT

In order to sustain the life of the individual he depends on the information that is need for, time eva-
luation, social and cultural requires as entertainment and self-realization, written and visual content 
mechanisms offered by information and communication resources nowadays as it was in the past. 
For those individuals who work themselves up into need of being informed about issues and events 
developing outside which have seen important, communication technologies and printed media is 
an information tool used for many years. One of the basic elements of communication article, is a 
final form created after symbol and markers used in primitive cultures have undergone changes over 
time. These formats under favor of strong feelings they carry, will explain feelings, ideas, and the 
meanings of life for itself. Sometimes one word can be used against millions of images, and some-
times one picture can be used against million of words. A picture leaving on a watcher a trace with 
intensity of feeling, article is effective both by meaning it carries and presentation format. It began 
extremely important and effective process in terms of developing different character options develo-
ped in the process after the invention of writing and especially in discovery of the printing press and 
development of the written communication that is its biggest language. To make the printed media 
effective design that is in the beginning of necessary factors and feature of writing characters make 
this design powerful are of great importance. A language created corporately by writing for societies 
engaged in trade to sell they produce was effective in emergence and development of. In the process 
in future it would be seen logo’s identity to represent the organization as corporate single handed. 
In this work where have been discussed explainability of importance of logo arose in writings and 
typography interaction and structural properties of the newspaper logo in the foreign media in terms 
of contemporary indicators, topics related with typography, specifications that typography bring to 
logo, innovations, the anatomy of the letters and typographic arrangements were came up. The work 
where American, British, German, France, Italian, Belgium, Switzerland and Canada newspaper 
logos were examined, is aimed to provide application of findings and recommendations, knowledge 
and skills that were laid out as a result of examining of newspaper logos in such format they can 
be used and be preferable in all areas related to the design of the logo of the newspaper. Logos, 
gain meaning according to written letter character and measurements of the overall design and in 
the end of this have been seen effective or ineffective. Being easy or difficult in detection oriented 
on logo depends on success in the scope of typographic measurements of writing character groups 
that concrete concepts. Each logo created in these lines as a character represents a corporate identity. 
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This identity provide as well as an understanding of the message and can also be cause in the wrong 
interpretations. The creation process of such an important corporate identity has an extremely strate-
gic importance in communication and visual culture in time of trade, advertising, corporate culture 
and global understanding develop. On arrangement of explainability of possible corporate images 
with logos of newspapers taken into hand in terms of visuality, findings of this study results made 
by using the method of field (literature) screening can be expressed in the following way: In this 
study, we examine the newspaper logos that are designed by traditional, transitional, modern, serif 
fonts and Gothic writing characters. Newspapers that created an indispensable cultural space in our 
life make their efforts first of all to create original logos and corporate identity. Even newspapers 
logo creation process, systemised in the development process during hundreds of years, and took 
contemporary version, are different from each other their first purpose is being readable. Till logos 
used today used design in various formats, in the end always were preferred logos easy to read 
and write. Logos are selected and arranged in order to achieve the purpose of best readability of 
the message. Suitability, usage and editing of the article is both a science and an art. A typographic 
layout that provides readability always saves a corporate identity for logo. No matter how perfect 
design it has if it does not pass the message that typographic arrangement is considered to be a fa-
ilure. General assumptions about readability is when short sentences and words of the text are read 
and understood easily by the average reader. From this vision by movement readability formulas 
usually can be calculated as logo average word length and sentence length and focused on the text 
characteristics. In reading newspaper logo among a reader and a paper there is a direct interaction. 
With a reader’s goals, mental structure, thinking, feelings, structure, content and readability of logo 
presented in newspaper are interfered. A reader reads logo actively, understands, omits some places, 
looks for uniqueness, querying and combining the information in his/her mind. Transactions realized 
in processes of seeing, understanding and configuring logo in the mind, have different features as to 
reading the paper. Items like presenting the logo in a newspaper, page layout, place, phraseology and 
font types affect directly processes of vision, understanding and configuration in mind. As a result a 
good typography generates the most accurate, most open and most logical leads of newspaper logo. 
Therefore, the appropriate selection of hundreds of different letter characters we have and usage of 
them is the first step of creating an effective newspaper logo. If one logo that will be created with all 
of these is not understood by reading it can be said that this product is only a waste of time, labor, 
money and material.
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SOSYAL MEDYANIN HABER ÜRETİM SÜRECİNDE KULLANIMI1

USE OF SOCIAL MEDIA IN NEWS PRODUCTION PROCESS
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Öz: Sosyal medyanın ortaya çıkışı ve hızla tüm 
dünyada yaygınlaşarak milyarlarla ifade edilen bir 
kullanıcı kitlesine ulaşması çok farklı alanları et-
kilemiş ve değiştirmiştir. Sosyal medya, insanların 
habere erişim ve haberi tüketme yollarını değiştirdiği 
gibi gazetecilik mesleğinde de değişime yol açmıştır. 
Gazeteciler, sosyal mecraları haber konusu bulma, 
araştırma, haber kaynaklarına ulaşma gibi haber 
üretim süreçlerinde ve haberlerini yayma platformu 
olarak kullanmaya başlamıştır. Bu çalışmada 20 
gazeteciye sosyal medya ile ilgili 5 farklı açık uçlu 
soru yöneltilmiştir. Gazetecilerin sorulara verdikleri 
cevaplar nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz 
edilmiştir. Araştırma neticesinde elde edilen veriler 
ışığında sosyal medyanın gazetecilik ve haber üretim 
süreçlerine etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Haber Üretim 
Süreci, Gazetecilik, İnternet

Abstract: Social media has emerged, become wide-
spread all over the world and has reached a user number 
expressed in billions, which influenced and changed 
a wide range of areas. Social media not only changed 
the way people access and consume news but also 
caused changes in journalism. Journalists began to 
use social platforms in news production processes like 
gathering news stories and accessing news sources, 
and as a platform to deliver their news items. In this 
study, 5 different open-ended questions about social 
media are asked to 20 journalists. The answers of 
the journalists are analysed using qualitative research 
techniques. In the light of the data obtained from the 
research, the impact of social media in journalism and 
news production process is examined.

Key Words: Social Media, News Production, Jour-
nalism, Internet
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Giriş

İletişim teknolojilerinin hızla gelişimi bilginin 
dağılımını kolaylaştırmış, toplumlar arasındaki 
mesafeleri de ortadan kaldırmıştır. İnternet yeni 
medyanın en önemli araçlarından biri haline gelmiş 
ve haber üretiminden dağıtımına kadar birçok 
süreçte köklü değişimler yaşanmasına neden ol-
muştur. Yeni medya, etkileşime olanak sağlayan 
yapısı ile paylaşımcı, çoğulcu ve katılımcı bir 
iletişim olanağı sağlamış, geleneksel medyadaki 
tek yönlü bilgi aktarımı ise yerini etkileşime ve 
çok yönlü iletişime bırakmıştır. Sosyal medyanın 
ortaya çıkışı ve hızla yaygınlaşarak çok büyük 
kitlere hitap etmesi, zaman ve mekan ayrımının 
ortadan kalktığı, paylaşımın esas olduğu bir 
platform haline dönüşmesi, insanların habere 
erişim ve haberi tüketme yollarını değiştirdiği gibi 
gazetecilik mesleğinde de değişime yol açmıştır. 
Gazeteciler,  sosyal mecralarını haber konusu 
bulma, araştırma, haber kaynaklarına ulaşma gibi 
haber üretim süreçlerinde ve haberlerini yayma 
platformu olarak kullanmaya başlamıştır.

Bu çalışmada sosyal medya ve haber üretim 
süreci ilişkisi ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı 
sosyal medyanın gazetecilik üzerinde yarattığı 
değişimi incelemek ve haber üretim sürecindeki 
rolünü saptamaktır. Bu bağlamda çalışmanın ilk 
kısmında öncelikle yeni medya ve sosyal medya 
kavramlarına yer verilmiş, haber ve haber üretim 
süreci üzerinde durulmuştur. Daha sonra sosyal 
medyanın gazeteciler ve haber üretim süreci üzerinde 
nasıl bir değişime yol açtığı konusu çerçevesinde 

ilgili kavramlar incelenmiştir. Çalışmanın araş-
tırma bölümünde öncelikle araştırmanın amacı, 
yöntemi, örneklemi ve sınırlılıkları belirtilmiş ve 
seçilen medya çalışanları ile yüz yüze ve elekt-
ronik posta aracılığıyla derinlemesine mülakat 
yapılarak sosyal medyanın etkileri bulgular ve 
yorum bölümünde tartışılmıştır. 

Yeni Medya Bağlamında Sosyal Medya

İletişim teknolojilerinin baş döndürücü bir hızla 
gelişmesi, yeni medya, internet, sosyal medya, sos-
yal ağlar gibi yeni kavramların medya literatürüne 
girmesine neden olmuştur. Bu kavramlardan yeni 
medya kavramını ilk açıklayanlardan Manovich’e 
göre; özellikle internet ve bilgisayar teknolojisi, 
yeni medya denilen bu ortamların sadece bir kıs-
mını oluşturmasının yanında bu kavrama önemli 
bir katkı sağlamış, iletişim ortamları ve teknoloji 
alanlarında gerçekleşen gelişmeler yeni medyayı 
ortaya çıkarmıştır (Manovich, 2006: 22).

Thompson’a (1995: 113-125) göre yeni medyanın 
oluşum süreci 1970’lere uzanmaktadır. Thompson, 
bu kavramın o yıllarda, bilgi ve iletişim tabanlı 
araştırmalarda, sosyal, psikolojik, ekonomik, 
politik ve kültürel çalışmalar yapan araştırmacı-
lar tarafından ortaya atıldığına işaret etmektedir. 
Thompson, 70’lerde ortaya çıkan yeni medya 
kavramının, 90’larda müthiş bir ivme kazarak 
geliştiğini,  bilgisayar ve internet teknolojisi 
ile genişleyerek farklı boyutlara ulaştığını ifade 
etmektedir.
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Çomu ve Binark (2013: 199); yeni medyanın, 
web 2.0, cep telefonları, PDA’lar, dijital oyunlar 
gibi yeni iletişim araçlarından oluştuğunu ifade 
etmektedir. Onların ifadesine göre; “Yeni medya 
kavramıyla anlatılmak istenen, tek tip bir olgu, 
cihaz ya da tek tip bir teknoloji değildir. Bundan 
dolayı, bu kavramın bugün kullanıldığı alanları 
açıklayan tek bir tanım yapmanın mümkün 
olduğu pek söylenemez’’. Yeni medya, bilgiye 
erişim için bilgisayar ve interneti esas alan bir 
teknoloji olması, çok fazla araca sahip olması ve 
geniş içerik sunması nedeniyle tanımını yaparken 
belli bir sınırlama yapılmasını güçleştirmektedir. 

Lister, yeni medya kavramındaki çoğulluğa atıfta 
bulunarak şu değerlendirmede bulunmaktadır: 
“Yeni medya bütün bilinen farklı ortamları bir 
araya toplama yetisine sahip bir özelliktedir. 
Buna multimedia (çoklu ortam) denilmektedir’’ 
(Dilmen, 2007: 115). Farklı iletişim araçlarının 
bir araya gelerek tek bir araç gibi kullanılması 
ve yeni hizmetler sunması olarak kullanılan 
yöndeşme kavramı yeni medyanın en önemli 
unsurlarında biridir. Yıldırım yöndeşmeyi; farklı 
iletişim platformlarının temel olarak benzer türde 
hizmetleri taşıyabilme özelliği olarak açıklamaktadır. 
Yöndeşme ile  gazete, radyo ve televizyon gibi üç 
ayrı alan olan yayıncılık ile telekom ve veri işlem 
sektörleri içi içe geçmiştir. Bu durumun sonucunda 
da önceden ayrı dünyaları olan yayıncılar, kablo 
şirketleri, eğlence firmaları, telefon taşıyıcıları, 
bilgisayar üreticileri ve internet kullanıcıları bir 
araya gelmiştir (Yıldırım, 2010: 231).

2000‟li yılların “yeni medya çağı” olarak anıl-
masının en önemli sebebi teknolojik gelişmelerin 
kitleleri yönlendiriyor olmasıdır (Baudrillard, 
2004:19). Bu yıllardan sonra hayatımıza giren 
sosyal medya, internet ve akıllı telefon tek-
nolojilerinin de gelişmesi ile farklı noktalarda 
olan insanların birbirleriyle gerçek zamanlı, eş 
zamanlı diyalog kurmasına, çift yönlü veri ve 
bilgi paylaşmasına olanak sağlamıştır. Sağladığı 
bu olanaklar sayesinde gün geçtikçe kullanımı 
yaygınlaşmış ve gittikçe etkin bir konuma yer-
leşmiştir. Sosyal medyanın bireye ya da bir gruba 
fotoğraf, video, yazılı metin gibi herhangi bir 
içerik üretip kendi medyasını oluşturma ve bunu 
sanal dünyada paylaşma imkânı vermesi, iletişim 
teknolojileri bakımından devrim niteliğinde bir 
gelişme sayılmaktadır. (Sayımer, 2014: 97-98)

Sosyal medyanın ortaya çıkışında ve bugünkü 
halini almasında birçok gelişmenin payı olmakla 
beraber, şüphesiz en büyük pay internet ve onun 
değişim sürecini başlatan Web 2.0 teknolojisidir. 
Çünkü Web 2.0’la beraber internet bireyselleşti, 
insanlar oluşturdukları içerikleri, diledikleri 
kişilerle özgür bir biçimde paylaşma imkanına 
sahip oldu. Geniş bir çerçeveye sahip olan sosyal 
medya kavramını daha iyi anlamak için bu kav-
ram üzerine yapılan çeşitli tanımları ele almamız 
gerekmektedir.

Gunelius (2011: 10) sosyal medyayı, en basit 
şekliyle; Web 2.0 teknolojilerinin kullanıldığı 
iletişim ortamları olarak açıklamaktadır. Gülsoy 
(2009: 245) bu kavramı; birbirinden bağımsız 
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olarak gelişmiş ve tüketicilerin kendi içeriklerini 
yansıtabilmelerini ve başkalarıyla paylaşmalarını 
sağlayan çevrimiçi uygulamalar olarak ifade et-
mektedir. Evans (2008: 33) ise sosyal medyayı 
içeriğini bireylerin oluşturduğu haber, fotoğraf, 
video ve podcastlerin Web 2.0 teknolojisi vasıta-
sıyla sunulduğu, katılımcı online medya şeklinde 
tanımlamaktadır. Mayfield (2008: 6) sosyal med-
yanın özelliklerini katılımcılar, açıklık, konuşma, 
topluluk oluşturma ve bağlantılar olmak üzere 
beş madde olarak açıklamıştır. İçeriğin kullanıcı 
tarafından özgür bir şekilde oluşturulduğu, zaman 
ve mekan sınırı olmadan paylaşım ve etkileşimin 
esas olduğu sosyal medya, özellikle Facebook, 
Twitter, Foursquare, Instagram, Vine gibi sosyal 
paylaşım ağlarıyla hayatımızın vazgeçilmez bir 
parçası durumuna gelmiştir.

Sosyal Medya ve Haber Üretim Süreci

Haberin nasıl oluştuğunu tam olarak kavrayabil-
mek için önce haberin ne olduğuna ve haberin 
unsurlarına değinmek gerekmektedir. Oktay’ın 
(1995:160) insanoğlunun “merak” güdüsünü kar-
şılama maksadıyla bilme ve haberdar olma çabası 
sonucunda ortaya çıktığını açıkladığı “haber”, 
yüzlerce tanımı yapılmasına rağmen üzerinde 
tam olarak uzlaşı sağlanamayan bir kavramdır. 
Millburn (1998:231) haberi; “Değişik, bugün olup 
biten ve dünyada yeni olan her şey…” olarak 
tanımlarken, Gaye Tuchman (Güller, 2007:164), 
ise bu kavramı, bize neyi öğrenmek istediğimizi, 
neyi öğrenmeye gereksinim duyduğumuzu ve ne 
öğrenmemiz icap ettiğini söyleyen bir çerçeve 

şeklinde açıklamaktadır. Haberin unsurları ise 
haberde mutlaka olması gereken verilerdir. 5n+1k 
ya da 6n+1k (Ne, Kim, Nerede, Ne zaman, Neden, 
Nasıl, Nereden) sorularının cevaplarının haberde 
yer alması ve bu soruların cevaplarının haber 
kaynağından öğrenilmesi gerekir.

Basın kuruluşlarının temel kavramı olan ‘haber’ 
bir üretim aşaması neticesinde ortaya çıkmaktadır.  
Çebi (2002: 13-14), haber üretimini; “habere 
konu edilecek olaylarla ilgili bilgilerin toplan-
ması, olayların arasından seçim yapılması, haber 
öyküsüne dönüştürülecek olayların işlenmesi ve 
alıcılara sunulması etkinlik ve eylemlerinin ger-
çekleştirildiği bir süreç” şeklinde ifade etmektedir. 
Haber üretim süreci adı verilen bu süreç seçim, 
araştırma, yeniden seçim, ayıklama, biçimlendirme 
ve yayımlama olarak altı aşamadan oluşmaktadır 
(Girgin, 2002: 47).

Seçim aşaması; haber olarak kullanılacak olayların 
seçilmesidir. Haber üretim sürecinin ilk aşamasını 
oluşturmaktadır. Bir gazetecinin ilk işi yaşanan 
çok sayıda olaydan haber niteliği taşıyabilecek 
özelliklere sahip olanları seçmesidir.

Araştırma aşaması; gazetecinin haber için kararını 
verdikten sonra mümkün olduğunca çok sayıda 
ilginç ve önemli veriye ulaşmaya çalışmasıdır. 

Yeniden seçim aşaması; elde edilen bilgiler 
değerlendirildikten sonra yeniden bir seçim 
yapılmasıdır.
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Ayıklama aşaması; insanları gereksiz bilgilerle 
sıkmamak ve eksik bilgi vermemek için olayla 
ilgili sağlanan bilgileri değerlendirmeye tabi tutup 
ayıklama yapılmasıdır.

Biçimlendirme aşaması; haberin biçimlendirilmesi, 
5N+1K kuralına uygun olarak yalın bir dille, açık 
kesin bir ifadeyle, tarafsız olarak yazılmasıdır. 
Haber, her cümlede ayrı bir özne olacak şekilde, 
mümkün olduğunca telaffuzu kolay kelimeler 
kullanılarak, kısa paragraflar halinde yazılmalıdır. 

Yayımlama aşaması; haberin, yazımı ve denetimi 
tamamlandıktan sonra yapılacak iş, hızla yayı-
mının sağlanmasıdır.

Bu üretim aşamalarının sonucunda haber, gazete 
sayfasında yayınlanacak şeklini almaktadır. Yeni 
iletişim teknolojilerinin, özellikle de internetin 
ortaya çıkışı gazetecilere büyük katkı sağlamıştır. 
Habere konu olacak bilgiye ulaşım kolaylaşmıştır. 
1970’li yıllarda fotoğraf makinesi alıp yollara 
düşen; 1980’lerde haber kaynağını aramak için 
birinin telefon görüşmesini bitirmesini bekleyip 
sıra bekleyen; 1990’larda ise ajansların geçtiği 
haberlerin toplandığı bilgisayar sistemleri önün-
de haber arayan gazetecilerin yerini internet 
kullanabilenler almıştır. Artık gazeteciler haber 
kaynaklarına e-posta yollayarak ulaşabilmekte, 
fotoğraflara dahi internet aracılığıyla ulaşmaktadır. 
Ayrıca yapılan haberlerle ilgili kullanıcı tepkilerini 
alabilmek mümkün olmaktadır. Böylece gazete-
ciler doğruyla yanlışın ayrımına varıp kendilerini 
olumlu yönde geliştirme olanağı yakalamaktadır 

(Özsoy, 2011: 90). Cangöz’ün (2009: 338)  de 
belirttiği gibi dijital teknolojinin medya sektörüne 
de dahil olmasıyla haber üretim ve dağıtımında 
hız çok ileri boyutlara varmıştır. Artık dünyanın 
her noktasından anında, canlı, görüntülü ve sesli 
haber ve bilgi aktarmak mümkündür.

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi ve sosyal 
medyanın yaygınlaşması, haber üretimini, haber 
ve bilgi toplama yöntemleri ile haber kaynağına 
ulaşma şeklini, haberin içeriğini ve bu haberin 
yayınlanmasını da etkilemiştir. Gazeteciler haber 
konusu bulmak için sosyal medyadan yararlana-
bilmekte, bilgi toplayabilmekte, haber kaynağına 
normalde olduğundan daha rahat bir şekilde 
ulaşabilmekte ve haberini kısa sürede istediği 
platformdan, hızlıca yayımlayabilmektedir.

Yeni iletişim teknolojileriyle beraber okurun rolü 
de değişmiş ve okur, tüketici rolünden sıyrılıp 
haber üretimine de aktif olarak katılabildiği bir 
kimliğe bürünmüştür. Vatandaş gazeteciliği kavra-
mıyla beraber artık her vatandaş kendi imkanları 
çerçevesinde akıllı cihazlar ve sosyal medyanın 
da yardımıyla yayın yapabilmektedir. Okurlar 
kendi bloglarından görüntülü, sesli, fotoğraflı, 
yazılı haberler vererek tüketicilikten üreticiliğe 
geçmişlerdir.

Bu dönemde gazeteciden beklentiler de değiş-
miştir. Habercilikte yalnızca fotoğrafçılık, muha-
birlik, editörlük diye bir kavram da kalmamıştır. 
Gazetecilerden klasik gazetecilikte olduğu gibi, 
tek bir araç için içerik üretme yerine, her ortama 
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uygun şekilde çalışabilecek, televizyon, gazete, 
internet ve radyo gibi farklı medya ortamları için 
haber üretebilecek yeteneklere sahip olmaları 
beklenmektedir (Batt vd, 2000).

Watson, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağların 
da bireylere çevrim içi etkileşim, paylaşım ve 
iletişim imkânı sunarken, haber üretim ve dağı-
tım açısından da blogların ve internet sitelerinin 
dışında yeni ve etkili bir olanak sağladıklarını 
ifade etmektedir. Sosyal medya sayesinde kul-
lanıcıların da gazetecilerle doğrudan iletişim 
kurmaları olanaklı hale gelmiştir. Bu yönden 
bireylerin haber üretim sürecinde daha aktif bir 
duruma geldiği söylenebilir.

Sosyal medyanın haberciler için bulunmaz bir 
kaynak olduğunu söyleyen  Ümit Öncel, bu 
mecralarda haber üretme, araştırma, haberi te-
yit etme ve yayınlama aşamalarının tamamının 
gerçekleştirilmesinin, haber üretme ve yayınlama 
arasındaki işlemleri kısalttığını söylemiştir. Bu 
özelliğin yalnızca Twitter’a özel olmadığını, 
Facebook’un da aynı şekilde gazeteciler için 
kaynak olma açısından önemli olduğunu belirt-
miştir. Öncel, aynı nedenden ötürü Facebook’un 
da gazeteciler için özel sayfasını açtığını ve on-
ların bu platformu niçin ve nasıl kullanacakları 
konusunda bilgiler paylaşmaya başladığını dile 
getirmiştir (webrazzi.com, 2015).

2011 yılında dördüncüsü yapılan Dijital Gazetecilik 
Araştırması da sosyal medyanın gazeteciler 
için önemli bir haber kaynağı olduğunu ortaya 

koymuştur. 15 ülkeden 478 gazeteciyle yapılan 
Dijital Gazetecilik Araştırması, sonuçlarına göre 
gazetecilerin yüzde 47’si Twitter’ı, yüzde 35’i ise 
Facebook’u haber kaynağı olarak kullanmaktadır. 
Gazetecilerin yaptıkları haberi teyit etmek için 
başvurdukları adres olarak da Twitter 3’üncü, 
Facebook ise 4’üncü sırada yer almaktadır. 
Gazetecilerin yüzde 30’u önceden takip ettiği 
blog sayfalarını haber kaynağı olarak görmektedir. 
Gazetecilerin yüzde 20’si haber için araştırma 
yaparken bire bir görüştükleri haber kaynaklarına,  
yüzde 21’i ise basın açıklamalarına ulaşmaktadır. 
Araştırma yaptıkları esnada sosyal medyayı kul-
lanan ve öncelikle Twitter, Facebook ve bloglara 
giren gazetecilerin oranının ise yüzde 4 olduğu 
görülmektedir. Ayrıca yazdıkları haberleri kendi 
blogları aracılığıyla ve videoyla yayımlayan 
gazetecilerin yanında Twitter’dan yayımlayan 
gazetecilerin sayısının da hızla arttığı diğer bir 
sonuç olarak göze çarpmaktadır.(Eryazar, 2015.)

Araştırmanın Amacı ve Yöntemi

İletişim teknolojilerinin hızla gelişimi ve sosyal 
medyanın hayatımıza girmesiyle birçok alanda 
olduğu gibi gazetecilikte ve bu bağlamda haber 
üretim sürecinde de köklü değişiklikler meydana 
gelmiştir. Bu çalışmada da sosyal medyanın gaze-
tecilik üzerinde yarattığı değişim ve haber üretim 
sürecindeki rolünün saptanması amaçlanmıştır.

Çalışmada nitel araştırma teknikleri arasında 
sıkça kullanılan derinlemesine mülakat tekniği 
kullanılmıştır. Derinlemesine mülakat tekniği; 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Sayı: 8 Yıl:2015 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
July / August / September - Summer Semester Issue: 8 Year: 2015 

Gel Code: Z1-Z10 ID:172 K:85
ISSN Print: 2148-3930 / Online: 2148-3965

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

(2015/04315- 2015-GE-18972)

130

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

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

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

   www.uheyadergisi.com

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

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

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

araştırılan konunun tüm boyutlarını içerisine alan 
ve çoğunlukla açık uçlu

soruların yöneltilerek kapsamlı yanıtların elde 
edilmesine imkân tanıyan birebir ve yüz yüze 
görüşülerek

enformasyon toplanmasına imkân veren veri top-
lama yöntemidir. Bu yöntem başta sosyal bilimler 
olmak üzere; tıp ve iş dünyasında da yoğun bir 
şekilde kullanılmaktadır (Tekin, 2006: 101).

Bireylerin olaylara, konulara ya da durumlara 
yönelik tutum, görüş ya da duyguları tespit edil-
mek isteniyorsa yüz yüze görüşülerek yapılan 
derinlemesine mülakat tekniği en uygun metottur. 
Katılımcının konuya yönelik vermiş olduğu ce-
vaplar çerçevesinde duygu ve düşünceler doğru 
ve tarafsız bir şekilde öğrenilebilmektedir.

Derinlemesine mülakat tekniğinde araştırmacı, 
araştırdığı konuyla ilgili daha önceden oluştur-
duğu soruları katılımcılara yöneltmekte, böylece 
konuyla ilgili bilgi ya da verileri sistematik bir 
şekilde toplayabilmektedir (Türkünlü, 2000: 544). 
Bu yöntem sayesinde daha doğru ve nitelikli 
görüşler elde edilmekte ve katılımcılar konuya 
yönelik düşüncelerini rahat bir şekilde ifade 
edebilmektedir.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini gazete, televizyon ve haber 
sitelerinde haber müdürü, muhabir, köşe yazarı, 
editör ve yönetmen gibi pozisyonlarda çalışanlar 
oluşturmaktadır. Katılımcıların tespiti esnasında 

“amaçlı örneklem” kullanılmıştır. Amaçlı örnek-
lemde evren birbirine benzer alanlara ayrılmakta-
dır. Bunlar içerisinden araştırmacı sorunu en iyi 
temsil edecek grubu seçebilmektedir. Nitekim 
araştırmada önemli olan gazetecilerin iş yapış 
şekillerindeki değişime sosyal medyanın etkisidir. 
Dolayısıyla örneklem grubunu Türkiye’deki medya 
sektöründe yer alan gazeteciler oluşturmaktadır. 
Fakat örneklem grubundaki tüm katılımcılara 
ulaşamama gerekçesi nedeniyle aynı zamanda 
rastlantısal örnekleme tekniği de kullanılmıştır. 
Araştırma çerçevesinde 20 gazeteci ile yüz yüze 
ve eposta aracılığıyla derinlemesine mülakat 
gerçekleştirilmiş ve konuyla ilgili sorulara doğru 
cevaplar verdikleri varsayılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada sosyal medyanın gazetecilerin iş 
yapış şekillerindeki değişime etkisini tespit etmek 
amacıyla 5 farklı soru hazırlanmış ve bu sorular 
doğrudan kendilerine yöneltilmiştir.

Bulgular ve Yorum

Gazetecilere ilk olarak “İletişim teknolojilerindeki 
gelişmeler gazeteciliği nasıl etkilemektedir?” 
şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Verilen tüm cevap-
lar gazetecilik süreçlerinin iletişim teknolojilerin 
sağladığı hız ve yayılımın etkisiyle dönüşüm 
geçirdiğini vurgulamaktadır. Bu değişimin olumlu 
yönde olduğu ifade edilmekte ve teknolojinin bir 
araç olduğu önemli olanın içerik olduğu vurgusu 
yapılmaktadır. Üzerinde durulan bir diğer husus 
ise okuyucunun tüketici konumundan üretici konu-
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muna geçmesi ve gazetecilerin yaptıkları haberler 
ile ilgili geri dönüşlerin hızlanarak artmasıdır. Bu 
durum olumlu olarak nitelenerek haber üretim ve 
kalite artışını arttırdığı vurgulanmaktadır.

Katılımcılara ikinci soru olarak “Sosyal medya 
ve haber üretim süreci arasındaki ilişkiyi nasıl 
değerlendiriyorsunuz ve sizce gazeteciler sosyal 
medyayı en çok hangi süreçte kullanmaktadır? 
(Seçim, Araştırma, Yeniden Seçim, Ayıklama, 
Biçimlendirme, Yayımlama)” şeklinde bir soru 
yöneltilmiştir. Bu soru ile katılımcıların sosyal 
medya ve haber üretim sürecindeki ilişkisi 
hakkındaki görüşleri ve hangi süreçte sıklıkla 
kullandıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Soruya 
katılımcıların tamamı yayınlama aşaması olarak 
cevap vermiştir. Ortaya çıkan bir başka ilginç 
sonuç ise tüm katılımcıların sosyal medyanın 
güvenilir bir kaynak olarak nitelendirilemeyeceği 
görüşünü vurgulamaları ve bu nedenden ötürü 
en çok yayınlama aşamasında sosyal medyayı 
kullanmalarıdır. Sosyal medyayı kullanarak 
ürettikleri haberleri yayınlamaların en önemli 
nedeninin okuyucu kitlesine hızlı erişim ve 
tepkilerin hemen alınması olduğu nerdeyse tüm 
katılımcılar tarafından belirtilmiştir.

Katılımcılara üçüncü soru olarak “Gazetecilerin 
haber üretim aşamasında sıkça yararlandığı 
sosyal medya sizce ne kadar güvenilir?” şeklinde 
bir soru yöneltilmiştir. Bu soru ile katılımcıların 
sosyal medyayı güvenilir bir kaynak olarak ka-
bul edip etmedikleri hakkındaki görüşleri tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Bu soruya tüm gazeteciler 

tek başına güvenilir bir kaynak değil cevabını 
vermişlerdir. Sosyal medyadaki bir konun haber 
yapılmadan önce mutlaka diğer kaynaklardan 
da doğrulanması gerekliliğini vurgulamışlardır. 
Herkesin hiçbir kontrolden geçmeden istediğini 
yazabildiği bir ortamda dezenformasyonun rahat-
lıkla yapılabileceği bu nedenle haber yapılmadan 
önce sosyal medyadan elde edilen bilgilerin 
mutlaka diğer kaynaklardan kontrol edilmesini 
gerektirmektedir.

Katılımcılara dördüncü soru olarak “Yeni iletişim 
teknolojileri, haber üretiminde gazetecinin öne-
mini arttırmış mıdır, azaltmış mıdır?” şeklinde 
bir soru yöneltilmiştir. Bu soru ile katılımcıların 
yeni iletişim teknolojilerine olan bakış açıları tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Bu soruya katılımcıların 
büyük çoğunluğu gazetecilerin önemini etkile-
meyeceğini çünkü hangi teknoloji olursa olsun 
sonuçta insana ihtiyaç duyduğunu, bu teknolojilerin 
bir araç olduğunu ve bu nedenle gazetecilerin 
önemine bir etkisi olmayacağını belirtmişlerdir. 
Ayrıca bilgi kirliliğinin büyük ölçüde arttığı bir 
ortamda doğru bilgiyi ayırabilecek gazetecilerin 
olması gerekliliği savı gazetecinin önemini de 
arttırmıştır denilebilir.

Katılımcılara beşinci ve son soru olarak “İletişim 
teknolojilerindeki gelişmeler bağlamında gaze-
teciliğin geleceğine ilişkin ne gibi öngörüleriniz 
var?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Bu soru 
ile katılımcıların gazetecilik mesleğinin geleceği 
hakkındaki öngörüleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Bu soruya verilen cevaplar ele alındığında ortak 
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görüşün basılı gazetelerin yok olmayacağı, dijital 
yayıncılığın gelişeceği ve gazetecilerin bu süreçte 
belli alanlarda uzmanlaşarak özel kitlelere haber 
üretecekleridir.

SONUÇ

İletişim teknolojilerinin hızla gelişimi bilgi kaynak-
larını farklılaştırmıştır. İnsanlara farklı kaynaklara 
erişme olanağı sağladığı gibi, enformasyonun 
yayılması da, özellikle sosyal ağlar aracılığıyla 
kolaylaşmıştır. Geleneksel medyadaki yayıncılık 
tekeli ortadan kalkmıştır. Herkesin yayıncı haline 
gelebildiği bir dönemde bulunmaktayız.  Bilgiye 
erişim kolaylaştığı gibi, bunun aktarımı da kolay 
hale gelmiştir. Mesela 3G cihazına sahipseniz 
hemen canlı yayına girip gelişmeleri aktarmanız 
mümkün hale gelmiştir.

Sosyal medyanın gelişimi ile birlikte de gazetecilik 
ve habercilik anlayışında da önemli değişiklikler 
ortaya çıkmıştır. Sosyal medyanın etkileşeme olanak 
sağlayan yapısı, habere hızlı ve kolay bir şekilde 
ulaşılabilmesi, anında haberlerin yayımlanabilmesi 
gazetecilerin bu ortamları sık kullanmasının ve 
yararlandıkları temel kaynaklardan biri olmasının  
sebeplerindendir.

Yaşanan teknolojilik gelişmeler habercilikte 
yaşanacak yeniliklerin de önünü açmıştır. Haber 
üretiminden dağıtımına kadar geçen süreç tama-
men farklılaşmıştır. Sosyal medyayla beraber 
haber üretme ve yayma alışkanlıkları değişmiştir. 
Önceden gazetecilerin haberle ilgili bir araştır-
ma yapacakları zaman ya gazete arşivlerinden 

aradıkları bilgiye ulaşırlardı, ya da habere konu 
olan kişiden veya devlet kurumlarından bilgi 
alırlardı. Artık gazetecilerin zaman kaybetmesi-
ne yol açan unsurların çoğu ortadan kalkmıştır. 
Gazeteciler istedikleri bilgiye masa başında kısa 
sürede ulaşabilmekte, haberlerini de anında ha-
ber merkezlerine geçebilmekte ve sosyal ağlar 
aracılığıyla da bu ortamlardan geniş kitlelere 
yayılmasını sağlayabilmektedirler.

Sosyal ağları etkin bir şekilde kullanan gazeteciler 
yapacağı haber için yeni kaynaklara ve konulara 
ulaştırabilmekte, bu platformlarda aldığı okuyucu 
tepkileriyle haberlerini de zenginleştirebilmekte-
dirler. Ayrıca bu ortamlar hızlı, yaygın ve kolay 
erişilebilir olmaları sebebiyle de haber üretim 
sürecinde önemli katkı sağlamaktadırlar. 

Bu çalışmaya katılan tüm gazeteciler sosyal 
medyayı daha çok yayımlama aşamasında kul-
landıklarını ifade etmektedirler.

Katılımcılar sosyal medyayı haber üretmeleri 
için önemli bir araç olarak kabul etmekle be-
raber bu platformları güvenilir bulmamaktadır. 
Katılımcılar bu ortamlardaki yalan haberlerin 
kendilerini zor duruma sokmaması ve paylaşılan 
bilginin doğruluğundan emin olmak için farklı 
kaynaklardan mutlaka teyit edilmesi gerekliliğini 
verdikleri cevaplarda vurgulamıştır. Katılımcılar 
haberlerin araştırılmadan, doğrulatılmadan, ilk 
görülen habere itibar edilmemesi gerektiğini, 
dezenformasyona çok açık oldukları için sosyal 
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ağlarda dolaşan haberlere tam olarak güvenilir 
denemeyeceğini ifade etmişlerdir.

Yeni iletişim teknolojilerinin gazetecinin önemini 
arttırıp arttırmadığı konusunda katılımcıların  
büyük çoğunluğu gazetecilerin önemini etkile-
meyeceğini çünkü hangi teknoloji olursa olsun 
sonuçta insana ihtiyaç duyduğunu, bu teknolojilerin 
bir araç olduğunu ve bu nedenle gazetecilerin 
önemine bir etkisi olmayacağını belirtmişlerdir. 
Ayrıca bilgi kirliliğinin büyük ölçüde arttığı bir 
ortamda doğru bilgiyi ayırabilecek gazetecilerin 
olması gerekliliği savı gazetecinin önemini de 
arttırmıştır denilebilir.

Yaşanan gelişmeler bağlamın gazeteciliğin ge-
leceğine ilişkin şu değerlendirmeyi yapmak 
mümkündür. Teknolojik gelişmeler geleneksel 
gazeteciliğin sonunu getirmese de etkinliği aza-
lacak. Dijital teknoloji giderek daha da önem 
kazanacak. İnsanlar haberlerini dijital ortamdan 
okuyacak. Haber merkezlerinde yalnızca gazete-
ciler değil, sosyal medya editörleri, tasarımcılar, 
veri analistleri ve yazılımcılar olacaktır.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki; sosyal 
medyayla beraber haberin üretimi, araştırılması, 
anlatılma biçimi ve tüketimi değişmiştir. Sosyal 
medya sayesinde gazetecilerin yaptığı haberin 
etkisi artmıştır. Herkes yayıncı haline gelmiştir. 
Zamanında sadece okuyucu olan kişi artık haber 
üretmekte, fotoğraf ve video çekip kendi blog 
sayfasına veya sosyal ağlara eklemektedir. Sosyal 

medya, mobil, tablet uygulamaları, bloglar gaze-
teciliğin temel yayın mecraları haline gelmiştir.
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EXTENDED ABSTRACT

Social media has emerged, become widespread all over the world and has reached a user number 
expressed in billions, which influenced and changed a wide range of areas. Social media not only 
changed the way people access and consume news but also caused changes in journalism. Journalists 
began to use social platforms in news production processes like gathering news stories and accessing 
news sources, and as a platform to deliver their news items. In this study, the relationship between 
social media and news production process is examined. In the first part of the study, new media and 
social media concepts are introduced, and news and news production processes are elaborated. Then, 
the subject of how social media changed journalists and news production processes is discussed. 
This study aims to identify the change social media caused in journalism, and the role of it in news 
production process. In-depth interview technique commonly used in qualitative research methods 
is used in the study. The space of the study consists of journal, television, and news-site staff like 
news director, reporter, columnist, editor and producer. During the determination of the participants 
“purposive sampling” is used. All the participants of the sample group couldn’t be reached, so random 
sampling technique is also used, and in-depth interview are conducted both face-to-face and through 
email with 20 journalists during the research. In the study, in order to determine the influence social 
media has on the change in the way journalists do their job, 5 different questions are prepared, and 
these questions are directly addressed to journalists. In the result of the data analysis, it is found that 
social media is mostly used in publication stage of news production process by journalists. It is ob-
served that social media is recognized as a source of information by journalists, but the confidence 
in that information is observed to be low. Any information obtained from social media is always 
controlled using other sources. The advancements in new communication technologies have facilitated 
journalism activities through the opportunities they provided. Participants state that new technologies 
mean nothing unless human is included as the essential element, and technology is merely a tool. It 
is anticipated by the participants that digital, especially mobile publishing will increase in importance 
in the future, and printed publishing will continue to live as well. As a conclusion, social media is 
used in news production processes, especially during publication, by journalists but is not recognized 
as a reliable news source by its own.
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SOSYAL MEDYADA KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ÜRETME BAĞLAMINDA 
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Öz: Kitle iletişim araçları kitle kültürünün oluşumunu 
sağlama noktasında devletin ve kapitalist sistemin en 
güçlü araçları arasında gelmektedir. Adorno ve Frankfurt 
Okulu medyanın kültürü ve sanatı kitleselleşerek stan-
dartlaştırıldığına ve bunu da kültür endüstrileri yaratarak 
gerçekleştirdiğine dikkat çekiyor. Bu bağlamda özellikle 
kitle iletişim araçları teknolojilerinin gelişmesi egemen 
kültürün iletişim araçları aracılığıyla kitlelere dayatılmasını 
ve eğlence yoluyla izleyicilerin bu çerçeve içerisinde kal-
masını sağlıyor. Televizyonun yüz milyonlarca izleyicinin 
evine ulaşması onu kültür endüstrisine hizmet eden temel 
aygıtlardan biri haline getirdi. Televizyonun bu devrimsel 
özelliğini internet takip etti.  Kitle iletişim araçları içerisinde 
internet, standart bilgisayar kullanıcısına kendi içeriğini üretir 
hale getirmesi sebebiyle dijital bir kimlik kazandırmış ve 
bu sebeple kitlesel düzeyde büyük bir etki alanına sahip 
olmuştur. İnternet sadece haberleri ayağımıza getirmedi. 
Aynı zamanda kültür ve edebiyat eserlerini de yüz binlerce 
hatta milyonlarca izleyiciyle buluşturarak popüler kültürün 
ürünleri haline getirdi. Bu çalışmada özellikle internette 
kullanıcıların ürettikleri içerikler aracılığıyla yeni kültür 
endüstrileri yayma süreçlerinin üzerinde durulmuştur. 
Özellikle Oğuz Atay’ın romanlarından yapılan alıntılarla 
ortaya çıkan hayran sayfaları örnek verilerek bağımsız 
edebiyat ürünlerinin nasıl bir kültür endüstrisi metasına 
dönüştürüldükleri konusu incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kültür Endüstrisi, Sosyal Medya, Üre-
Tüketicilik, İntenet İçeriği, Hayran Sayfaları, Oguz Atay

Abstract: Means of mass communication are the most 
powerful tools of the state and capitalist system in the 
context of constructing mass culture. Frankfurt School and 
Adorno point that media devices are massifying culture and 
art by creating culture industries. Thanks to the developing 
mass media technologies dominant culture of the system 
is imposed on individuals through the entertainment and 
leisure products of media. Because the television reaches 
millions of viewers, it has become the most popular tool 
of culture industry. And then internet follows the televi-
sion. Also internet has a big difference from TV. Thanks 
to internet, average computer user has a different identity 
in cyber-space. In cyber space individuals have a chance 
to product their own contents. In this work, we mentioned 
the internet users who can perform production and con-
sumption at the same time, with Alvin Toffler’s concept 
of “prosumer”. Average users do not take advantage of 
internet just in the field of news. Internet is also a digital 
pool where each individual user can share artistic products 
and which hosts both individual and mass production and 
consumption, has became a space where artistic and cultural 
products are mass produced to an industry. In this work we 
also mentioned culture industries which are created by the 
contents produced by average internet users.  In this context 
we focused on follower pagers of Oğuz Atay’s novels in 
Facebook. We analyzed the re-produced discourse about 
Oğuz Atay novels. 

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

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

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

HOUSES 

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

Giriş

Tarihten bugüne toplumların gelişimi ve dö-
nüşümüne farklı kitle iletişim araçları tanıklık 
etmiştir. Farklı egemenlik biçimlerine aracılık 
yapan kitle iletişim araçları mesajı ileten bir araç 
olmanın ötesine geçerek sistemin temel unsurları 
ve ideolojik aygıtları haline de gelmektedirler. 
Sanayileşme ve modernleşme ile birlikte kitleleri 
sürekli olarak sistemin içerisinde tutacak ve boş 
vakitlerini organize edecek kitle iletişim araçlarını 
elinde tutan egemen unsurların anlam dünyalarını 
medya aracılığıyla inşa ettiklerini ifade edebiliriz. 

Özellikle yeni gelişen teknolojilerle birlikte kitle 
iletişim araçlarının çok sayıda insana ulaşması 
onun niceliksel gücünü ortaya çıkarmıştır. Bu 
güç sistemsel bir dayanak olarak kullanılmakta 
ve medya organlarının kültürel evren inşa etme 
özelliğini ortaya çıkartmaktadır.  

Televizyonun ortaya çıkışı radyonun yok olmasına 
sebep olmasa da radyoyu yerinden etmiş ve bir 
anda milyonlarca kullanıcının evlerinin içine dış 
dünyaya dair görsel, işitsel veriler getiren yepyeni 
bir teknolojinin ve anlam dünyasının kapılarını 
açmıştır. Bu sebeple televizyonun ortaya çıkışın-
dan sonra medyanın etkileri ve izleyici konulu 
çalışmalar yükselişe geçmiş ve iletişim araçlarının 
aracı bir unsur olmaktan çok daha öteye gidebile-
ceği tartışılmaya başlanmıştır. Günümüzde dijital 
medya teknolojilerine dair yapılan “dijital devrim” 
yakıştırmaları, ilk ortaya çıkışında muhtemelen 
televizyon için de yapılmış tanımlamalar olarak 

değerlendirilebilir. İzleyicilerin ev merkezli bir 
yaşama ağırlık vermelerine de sebep olan tele-
vizyonun ortaya çıkışı daha sonraki teknolojilere 
de önderlik etmiştir. 

Kitle iletişim araçlarının kitleler üzerindeki et-
kilerini sorgulayan Adorno bu bağlamda kültür 
endüstrisi yaklaşımını ortaya koymuştur. Kültür 
endüstrisi kitle iletişim araçları aracılığıyla kitle-
lere dayatılan ortalama popüler kültür ürünlerini 
içerir. Bu ürünlerin en temel özellikleri kullanı-
cıları asgari müştereklerde birleştirmesi, eğlence 
vaat etmesi ve özgün kültürel ürünlerin karşısına 
dikilmesidir. Adorno kültür endüstrisi kavramını 
en çok standartlaşma, benzeşme ve bütünselliğin 
içinde erime gibi unsurlarla açıklar. Teknolojinin 
gelişimi ile çok sayıda kullanıcıya ulaşan televiz-
yon, internet gibi kitle iletişim araçları medyanın 
kültür endüstrisini yayma işlevini en başarılı şekilde 
gerçekleştirebilecek araçlar olarak görülmektedir. 

Sanayi toplumu ile birlikte ortaya çıkan metalaş-
ma olgusu, kültür endüstrisi içindeki karşılığını, 
televizyon ve internet aracılığıyla kitlelere yayılan 
popüler kültür ürünleri şeklinde bulur. 

Kültür endüstrisi kültürel ve sanatsal ürünlerin 
seri üretimiyle ortaya çıkar ve yayılır. Bu seri 
üretimi günümüz dünyasında özellikle televizyon 
ve internet gibi kitle iletişim araçları gerçekleştirir. 
Televizyonun radyodan sonra kitlesel iletişime 
yeni bir boyut kazandırması gibi, internet de, bazı 
kuramcıların “post-endüstriyel toplum”, bazılarının 
“enformasyon toplumu” olarak değerlendirdikleri 
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bu yeni bilgi çağında yepyeni bir iletişim biçimini 
başlatmıştır. İnternet televizyon gibi baskın bir 
iletişim aracını elbette ortadan kaldırmadı fakat 
onu yerinden etti. Çünkü artık internet teknolojisi 
televizyonu, radyoyu, yazılı ve görsel kültürü 
içinde barındırır. İnternetin de televizyon gibi 
milyonlarca hatta bugün milyara yakın insana 
ulaşması onun niceliksel gücünü ortaya koyar. 
Fakat internetin gücü sadece ulaştığı kullanıcı 
sayısıyla ilgili değildir. İnternet kullanıcısı televiz-
yon izleyicisinden daha ayrıcalıklı bir konumda 
yer alarak sadece tüketici değil, hem üretici hem 
tüketici mertebesine ulaşır. İnternet, kullanıcılara 
yepyeni kimlikler kazandıran bir dijital mecradır. 

Çalışmamızın ilerleyen kısımlarında Alvin Toffler’ın 
Türkçe’ye “üre-tüketici” olarak çevrilen “pro-
sumer” kavramına değindik. Ekonomik kökenli 
bir kavram olarak ortaya atılan “üre-tüketici” 
kavramı, internet ortamında hem üretim hem 
tüketimi aynı anda yapabilen kullanıcıları ifade 
etmek için kullanılıyor. “Kullanıcı türevli” olarak 
adlandırılan çok katmanlı içerikler kültür ve sanat 
mecralarında da çokça paylaşılmaktadır. Her 
bir kullanıcının tek başına kültürel ve sanatsal 
ürünleri paylaşabildiği, bireysel veya kitlesel 
olarak üretim ve tüketim yaptığı bu dijital havuz, 
seri olarak üretilen sanatsal ve kültürel ürünlerin 
doldurduğu bir kültür endüstrisi alanı haline 
geldi. Sanatın özgün ve anarşist yapısının karşı-
sına, en çok tıklanan, en çok paylaşılan popüler 
sanat ürünleri dikildi. Niceliksel çokluk içeriğin 
önüne geçerek insanların gerçek anlamda içeriğe 

odaklanmasını engelledi. Bu çalışmamızda da 
sanat ürünlerinin, özellikle edebi ürünlerin dijital 
mecralarda “kullanıcı türevli içerikler” olarak 
paylaşılmalarını, diğer sanat dallarından örnekler 
ile birlikte sunularak boş vakit eğlencesi haline 
getirilmeleri bağlamında ele aldık. Özellikle 
son dönemde kitaplarının fotoğrafları elden ele 
dolaşan ve özellikle “Tutunamayanlar” adlı 
eseriyle fenomen haline getirilen Oğuz Atay’la 
ilgili hayran sayfalarında paylaşılan içerikler 
çalışmamızın temel inceleme alanını oluşturdu. 
Bu içeriklerin eserin özgün bağlamından ko-
parılarak, sosyal medyada kullanıcıların sanal 
kimlikler inşa etmek için kullandıkları bir ürün 
haline dönüştüğü ve ne kadar çok paylaşılırsa o 
kadar popüler olduğu önermesinden hareketle 
ilerledik. Bu durum kültür endüstrisinin sanat 
ve kültür ürünlerini metalaştırma ve pazarlama 
yoluyla benzer özellikler taşımaktadır.

Kültür Endüstrisi Kavramı 

Adorno, kültür endüstrisini tanımlarken şu iddi-
aya başvurur: Teknolojik gelişim ve farklılaşma, 
toplumsal ve sınıfsal değişimler kültür alanında 
da bir farklılaşmaya yol açmaz, aksine kapitalist 
sistem kültürleri de bütünleştirir ve birleştirir. 
Kültür her şeye benzerlik bulaştırarak ortalama 
ve popüler bir anlayışı ortaya çıkarır (Adorno, 
2011: 18). Sanayileşmenin beraberinde getirdiği 
metalaşma unsuru aynen kültürel ürünler için 
de geçerli olmaktadır. Kültür endüstrisi sanat 
ürünlerinin de seri üretimiyle ortaya çıkan ve 
kitlelerin ortak zevklerine hitap eden bir alan 
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haline gelerek gittikçe genişler ve devrimci sa-
natın karşısına dikilir. Adorno’ya göre hayatın 
insana özgü ve özgürleştirici, anlam dolu her 
alanı kültür endüstrisinin istilası altındadır. Bireyi 
edilgen bir kültür tüketicisi haline getiren kitle 
kültürü özellikle boş zamanları değerlendirme gibi 
yaşam pratiklerini tüketim eylemine dönüştürür 
(akt. Kara, 2014: 2).

Sanatın pek çok dalı artık boş zamanı değerlen-
dirmeye yönelik standart uğraşların metalaşmış 
araçları haline gelirler.

Adorno anarşist sanat ile onun karşısında yer alan, 
kapitalizmin ve modernizmin insanları ve kültür-
leri homojenleştirici doğasına uygun düşen sanat 
anlayışı arasında köklü farklılıklardan bahseder. 
İletişim teknolojilerinin çeşitlenmesi ile egemen 
kültürün ürünleri toplumun bütün kesimlerine 
yayılır olmuştur. Bu durum sonucunda medya, 
kültür endüstrisinin oluşturulmasında sistem ile 
halk arasında temel bir aracı haline gelmiştir. 
Medya ile yayılan kültür ürünleri popüler kültür 
ile sınırları çizilen, teknik olarak yeniden üretilen 
sanattır. Kültür endüstrisi kavramı, modern sanayi 
toplumunun rasyonelleşmiş ve homojenleşmiş 
doğasının düzgün işlemesine fayda sağlayan bir 
kavram olarak karşımıza çıkar.  Lunn’a göre, 
Adorno sanat eserleri arasında da ayrım yapar. 
Bu yaklaşıma göre “sanat eserleri, çileci ve 
utançsızdır, kültür endüstrisi ise, pornografiktir 
ve iffet taslar” (akt. Kayıkçı, 2007).

Gerçek sanat eserinin aksine kültür endüstrisi 
anarşist değil, tek tipleştirici ve ortalamacıdır. 
Özellikle teknolojik imkânların gelişimi ile bir-
likte bilgi ve enformasyonun toplumun bütün 
kesimlerine ulaşabilir hale gelmesi, medyanın 
toplumsal hareketlenmeyi sistem lehine kontrol 
etmeye çabalaması gibi sebeplerden ötürü medya 
organları kültür endüstrisini yaymanın önemli 
araçları olmuşlardır. Bugün sosyal medyanın 
toplumsal hareketlenme ve kimlikler üzerindeki 
etkisini ele alırken teknolojik belirlenimciliğin 
ve medyanın inşâ ettiği kültür ve anlam biçim-
lerinin ele alınması gerektiğini düşünmekteyiz. 
Teknolojinin en son geldiği noktada sosyal 
medyanın kültür endüstrisine hizmeti, geçmişte 
sinema, televizyon, radyo gibi diğer organların 
gördüğü işlevlerle benzerlikler göstermektedir. 
Hatta Adorno’nun da kültür endüstrisi alanında 
temel incelediği alanlar sinema, radyo ve dergiler 
olmuştur. Bütün bu alanlar bir sistem meydana 
getirir ve hep birlikte ortak bir akıl tarafından 
yönetilmektedir. Kitlesel iletişim araçları bütün 
alanlarda kültür endüstrisinin ağız birliğine uyum 
sağlar ve karşıtlıkları törpüleyerek ortalama beğe-
nilere hizmet eder. Teknolojinin gelişmesi daha 
çok insana ulaşılması anlamına gelir. Ve daha çok 
insana ulaşmak da ister istemez standartlaşmayı 
beraberinde getirecektir. Adorno teknolojinin 
kültür ve sanat ürünlerini metalaştırışı etkisinden 
de bahseder. Sanayi ülkelerindeki seri üretim 
mantığı kültür ve sanat ürünleri alanında da 
kitlelerin kendilerini sisteme ait hissetmelerini 
sağlayan, popüler kültüre hizmet eden ortala-
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ma ürünler olarak ortaya çıkar. Kapitalizmin 
bireyciliği desteklediği ve bireye seçenekler 
sunduğu iddiasına da Adorno’nun yaklaşımında 
karşı çıkılır. Beğeniler ve seçenekler de kültür 
endüstrisi tarafından belirlenir ve kullanıcılar 
özgür seçim iradesine sahiplermiş gibi bir algı 
yerleştirilir. Sanatın anarşist ve ayrılıkçı yapısı, 
kitlelerin ortak olumlamalarıyla ilerleyen kültür 
endüstrisi karşısında erir gider. Sinemada bire-
ye farklı hikâyeler anlatılarak farklı seçenekler 
sunuluyormuş gibi gösterilse de aslında “A ve 
B filmleri arasındaki ya da değişik fiyattaki 
dergilerde yer alan öyküler arasındaki keskin 
ayrımlar, gerçek farklılıkları yansıtmaktan çok, 
tüketicilerin sınıflandırılmasına örgütlenmesine 
ve kayda geçirilmesine hizmet eder. Herkes için 
uygun bir şey öngörülür ve böylelikle kimse bu 
işlemlerden kaçamaz. Ayrımlar zihinlere kazınır 
ve yaygınlaştırılır” (Adorno, 2011: 51).

Kültür endüstrisi seçenekleri bile kendisi belirlerken 
özgür iradesiyle farklı seçimler yapan bireyleri 
standart kategoriler içerisinde sınıflandırır. Bu 
sınıflandırmadan sanat da nasibini alacaktır. 

Medya organları bu standartlaşmaya hizmet etme 
anlamında araçsal bir işlev taşımaktadır. Öyle 
ki kültür endüstrisi farklılıkları ve ayrıntıları 
bile standardize eder. Televizyonlarda dizilerde 
izlenenler birbirini tekrar eden, birbirinin yeri-
ne geçen ayrıntılardan başka bir şey değildir. 
Kitlelerin takip ettiği içerikler de bu tekrardan 
ibarettir. Birbirinin farklı versiyonu olan ama 
aynı içeriğe sahip ürünler standart kimlik tiple-

rinin oluşmasına da yardımcı olur. En çok tercih 
edilen davranış kalıplarından, en çok tercih edilen 
edebiyat, kültür ve sanat eserlerine kadar uzayan 
bir standartlaştırma söz konusudur. Yani kültür 
endüstrisi her çeşit farklılığı içine alarak homojen 
bir karışım ortaya çıkaran bir çeşit mikser görevini 
görür. Bu mikser hayal gücünü ve doğaçlamayı, 
doğallığı da ortadan kaldırarak sanatın kendine 
özgü subjektif yapısını da eritir. Popüler sanat 
herkesin beğenisini kabul etmiş ürünlerden ibaret 
bir hale gelir (Adorno, 2011: 54).

Kültür endüstrisinin sanayi ve enformasyon top-
lumlarındaki işlevlerini özetlemek sosyal medyanın 
şu an içinde bulunduğu durumu açıklamamız 
açısından da temel bir dayanak noktasıdır. Sosyal 
medyanın algı yönetimindeki ve sanal kimlikler 
inşâ etme noktasındaki işlevini ele almak için 
sosyal medyada standart hale getirilmiş içerikleri 
ve bu içerikleri kullanarak kendini ifade eden 
kullanıcıları göz ardı etmemek gerekiyor. Bu 
standart içerikler bireylerin kimliksel vurgularını 
yaptıkları ve kendilerini ifade ettikleri araçlar 
haline geliyor. Bu sebeple sosyal medyanın kültür 
endüstrisinin yayılması noktasında günümüzün 
en önemli aracı olduğu gerçeğini yadsıyamayız. 
Teknolojinin gücü çok sayıda insana ulaşması ile 
başladı ve anlam inşa etme süreci ile devam etti. 

Karşılaştırmalı Medya Kuramı’nın savunduğu 
şekliyle tüm iletişim medyası bir yandan temsil 
teknolojileri olarak kabul edilirken diğer bir yan-
dan kültür ve anlam kurma görevini üstlenirler. 
Ian Angus bu noktada “ilk sahne” kavramını 
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kullanır. “İletişimin ilk sahneleri verili bir kül-
tür içinde algıları, kurumları ve bilişi inşa etme 
anlamında kurucu işleve sahiptir” (Nalçaoğlu, 
2007: 52). Bu ilk sahne aracılığıyla izleyiciye 
aktarılan anlam dünyası kültür endüstrisi bağla-
mında baktığımızda en çok tercih edilen kültür 
ve sanat ürünlerinden standart anlamları sunar. 
Frankfurt Okulu Paradigması’nda medya bütün 
bu egemenlik ilişkilerinin ortasında sistemin 
lehine filtreler oluşturan ve anlamlar inşa ederek 
bu doğrultuda kültür ürünlerinin tüketilmesini 
sağlayan bir araçtır.

Teknolojinin gelişmesi ve kitle iletişim araçlarının 
etki alanlarının artması ile birlikte egemen kültü-
rel kodların medya aracılığıyla kitlelere empoze 
edildiğine dair kuramsal çalışmalar önem kazandı. 
John Fiske (2014), medya ve popüler kültür kav-
ramlarına daha başka bir yorum getirerek tekno-
lojinin kullanıcılara egemen ideolojilere direnen 
ve kendi anlamlarını oluşturma doğrultusunda 
imkân veren bir boyutuna da dikkat çekiyordu. 

İletişim araştırmaları alanında, kitle iletişim 
teknolojilerinin gelişmesinin sadece egemenlerin 
çıkarlarına değil muhalif direniş biçimlerine de 
pozitif etkisi olduğunu söyleyen kuramcıların da 
etkisinin büyük olduğunu söylemek mümkün. Aslında 
teknolojinin demokratikleştirici ve özgürleştirici 
doğasını savunanlar olduğu kadar sisteme hizmet 
eden tek tipleştirici ve standartlaştırıcı doğasına 
vurgu yapan kuramcılar da bir hayli fazla. Kitle 
iletişim araçları arasında izleyici üzerinde doğ-
rudan etki sağlayan ve milyonlarca eve ulaşan 

televizyonun popüler kültürle ilişkisi ve popüler 
kültürü inşa eden bir araç olarak algılanması bu 
sebeple uzun yıllar iletişim çalışmalarının önemli 
bir konusu oldu. Bugün televizyonun etkisi sürse 
de dijital devrimin televizyonu yerinden ettiği 
iddia ediliyor. Televizyonun kitleler üzerinde 
yarattığı etkinin daha da fazlası artık sosyal 
medya için de ifade edilmektedir. Üstelik sosyal 
medya kullanıcısı tek yönlü ileti akışına maruz 
kalan pasif bir izleyiciden değil kendi içeriğini 
üreten kullanıcılardan, Alvin Toffler’ın ifadesiyle 
“üre-tüketicilerden” (prosumer) oluşuyor. Her bir 
internet kullanıcısını bir içerik üreticisi haline 
getiren internet ne ölçüde özgürleştirici veya ne 
ölçüde standartlaştırıcı fonksiyona sahip? Popüler 
kültürün en temel ürünlerinin, sosyal medyada 
paylaşıldıkça ve bu ürünlerin kullanıcılar tarafından 
dolaşımda kalması sağlandıkça daha da popüler 
bir hale getiriliyor olması internetin çift boyutlu 
etkisini ortaya koyuyor. Kültür endüstrisini yayan 
bir mekân olarak karşımıza çıkan siber uzam aynı 
zamanda yeni kültür endüstrileri de oluşturarak 
sistemin sürekliliğini sağlıyor. Bundan sonraki 
bölümlerde temel çıkış noktası olarak, siber 
uzamda üre-tüketiciler arasında yayılan ve feno-
menleşme noktasına ulaşan, en çok tercih edilen 
anlık sanatsal ve edebi paylaşımların televizyonun 
başlatmış olduğu popüler kültür boyutuna yeni 
bir açılım kazandırması konusu ele alınmıştır. 

Tv İzleyicisinden İnternet Üre-Tüketicisine

İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen otuz yıl içeri-
sinde televizyonun bir kitle iletişim aracı olarak 
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yayılması ve her kesimden insana ulaşması Mc 
Luhan’ın ifadesiyle “yeni bir iletişim galaksisi 
yaratmıştır” (akt. Castells, 2013: 443). Bu yeni 
iletişim galaksisinde elbette eski iletişim araçla-
rına da yer vardı. Televizyon kendisinden önceki 
iletişim araçlarını tamamen ortadan kaldırmadı 
fakat döneminin egemen iletişim aracı haline geldi. 

Esasen yeni bir iletişim teknolojisinin egemen 
hale gelişi anlamlandırma teknolojilerinin yerin-
den edildiği anlamına da gelir. “Yerinden etme 
kavramı” ise daha önce de ifade ettiğimiz gibi 
belli bir iletişim teknolojisini büsbütün ortadan 
kaldırmak anlamına gelmez. Verili kültürel evreni 
belirleme kapasitesinin yeni iletişim teknolojilerine 
geçmiş olduğunu gösterir (Nalçaoğlu, 2007: 58).

Televizyonun radyonun yerine geçerek, egemen 
kitle iletişim aracı olması var olan kültürel evrenin 
farklı bir yoldan izleyiciye empoze edilmesine 
sebep olmuştur. Dinleyicinin yerini izleyici alır. 
Fakat temelde ikisinin de edilgen rolü sabittir. 
Ve ev merkezli bir yaşamın en köklü temelleri 
televizyon ile atılmış olur. Castells’e göre (2013: 
443), televizyon “tembel bir izleyicinin temel 
içgüdüsünün sonucu” olarak baskın bir kitle 
iletişim aracına dönüşmüştür. 

Televizyon kitle kültürünün oluşturulmasında bu 
zamana kadar hiçbir iletişim aracının sağlayamadığı 
bir egemenliği elde etmiştir. Teknolojinin kanti-
tatif gücünün en somut örneği olarak karşımıza 
çıkar. Birkaç vericiden, milyonlarca izleyicinin 
evine aynı anda aynı mesajı gönderebilen bir 

teknoloji gerçekten de iletişim galaksisini tümüyle 
değiştirmiştir. Kültür endüstrisinin temel vurgu 
alanlarından birini oluşturan bu sayısal çokluk 
daha sonra dijital medyanın da egemen hale gelme 
sebeplerini açıklayan dayanak noktası olacaktır. 
Kültür endüstrisi eleştirisi de kitle iletişim araçlarının 
sayısal olarak ulaştığı kullanıcıların çokluğuyla da 
ilgili olacaktır. Kitle iletişimi noktasında bugün 
dijital devrim olarak görülen internet çağının or-
taya çıkışı geçmişte televizyonun ortaya çıkarak 
diğer iletişim araçlarını yerinden etmesi ile benzer 
özellikler taşır. Sosyal medyanın kültürel evren 
inşa etme ve anlam üretme işlevleri televizyon 
tarafından da etkin bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 
Televizyonun sayısal olarak ulaştığı insan sayısının 
çokluğu bireyi ortadan kaldırarak kitle kavramını 
öne çıkartmıştır. Böylece bireyin özgünlüklerini, 
farklılıklarını, kültürlerin zenginliklerini temsil 
eden medya organları yerine kitlelerin ortak be-
ğenilerine hitap eden veya ortak beğeniler yaratan 
bir araç olma görevi ortaya çıkar.

Televizyonun doğduğu yer olan ABD’de yaygın 
olan özel TV kanallarında kitlelerin ne izleyeceği, 
izleyicilerin asgari müştereklerini pazarlama uz-
manları tarafından belirlenir. Yayından sorumlu 
bürokratların kafasındaki asgari müşterek, tele-
vizyonun içeriğine etki eder. Televizyon, kitle 
kültürünün asgari müştereğini bireylere pazarlar 
veya sistem dâhilinde kitlelere uygun asgari 
müştereklerin sınırları belirlenir. Bu sebeple TV 
izleyicisi homojenleştirilmeye son derece müsait 
izleyicilerdir. Televizyondan iletilen mesajlar 
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birbirine benzer olduğu öngörülen bu kitlelere 
iletilir (Castells, 2013: 444). İzleyici edilgen po-
zisyonda olduğu için zihinsel alt yapısı ekrandan 
aktarılan anlamlarla doldurulmaya çalışılmaktadır. 
Bundan kaçış ise bireyin alternatif kaçış yollarını 
bulmasıyla mümkün olacaktır. Frankfurt Okulu’na 
göre gerçek sanat bu olgudan kaçışın yegâne 
yoludur. Boş zamanları dolduran bir araç olarak 
televizyonda yayınlanan programlara izleyicinin 
seçici yaklaştığını söylemek güçtür. İzleyicinin bu 
edilgen konumu sebebiyle televizyonda üretilen 
içerik propagandaya ve sistemin meşruluğunu 
sağlayacak anlamlar üretmeye yarayan kültürel 
ürünler olarak değerlendirilir. “Çağdaş kuramcı 
Neil Postman, televizyonu rasyonel edimler 
üzerinde yıkıcı etkisi olan, içeriği boşaltılmış 
eğlence yoluyla kültürün giderek dönüşmesine 
aracılık eden ve boş vakitleri bir gösteri dünyasının 
içerisinde organize eden bir araç olarak görür” 
(Abercrombie’den akt. Ergül, 2005: 21). Her ne 
kadar McLuhan televizyonu sıcak bir iletişim 
aracı olarak nitelendirse de, televizyonun egemen 
olduğu 1950’li yıllardan itibaren edilgen birey 
üzerindeki etkisi tartışılagelmiştir. Adorno’ya 
göre (2011: 56), filmler gündelik algı dünyasının 
aynısını yaratmayı amaçlar ve sinemadan çıkan 
izleyici gerçek dünya ile sinemayı özdeşleştirir. 
Bu sayede bireyin anarşist ve ayrılıkçı hayal 
gücü de elinden alınmış olur. İmgelem gücünde 
ve kendiliğindenliğinde güdükleşme görülür. Bu 
durum kültür endüstrisinin hayal gücü üzerindeki 
törpüleyici etkisinden kaynaklanır. 

Farklı toplumsal sınıflardan insanların evlerinin 
baş köşesine yerleşen televizyon ise sinemanın 
yarattığı etkiden çok daha genişini yaratır ve 
yarattığı dil ile ortak bir beğeni havuzu inşa eder. 
McLuhan’a göre televizyon evrensel bir cemaat 
yaratma potansiyeline sahiptir. Televizyon radyoyu 
yerinden ederek iletişimsel boyutta devrimsel 
bir yeniliğe imza attı. Televizyonun yeniliği 
sadece propaganda gücünden kaynaklanmamak-
tadır. “Tv’nin temsil ettiği, öncelikle Gutenberg 
Galaksisi’nin tipografik zihnin ve fonetik alfabe 
düzeninin hakim olduğu bir iletişim sisteminin 
sonudur” (Castells, 2013: 444-445).

Televizyonun ortaya çıkışı yeni teknolojileri 
temsil etmesi bakımından önem arz etmektedir. 
Ev merkezli bir yaşama geçişin temellerini atan 
televizyon izleyicileri de, dijtal medya kulla-
nıcılarının çıktıkları yola çıkmışlardı. Zamanla 
televizyonda dijital yayıncılığa geçiş yaşanmasını 
sağlayan gelişmeler, özellikle 1980’li yıllarda 
yapılan teknik atılımlar, televizyonun odakta 
olduğu fakat dijital teknolojileri parlatan bir 
pazarın ortaya çıkmasına yol açtı. 

Örneğin televizyon programlarının kaydedilebilme 
ve bu programların istenildiği zaman izlenilebilme 
imkânı, artan özel televizyon sayısı, TV izleyici-
lerinin alışkanlıklarını değiştirdi ve seçerek izleme 
alışkanlıklarını güçlendirdi. Kablolu televizyon 
ve uydu yayıncılığının gelişmesi yeni bir izleyici 
kitlesinin ortaya çıkmasına da yol açtı (Castells, 
2013: 452). 
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Frankfurtçu bir yaklaşımla değerlendirdiğimizde 
bu durum seçeneklerin ve özgürlüğün arttığı 
anlamında değil sınıflandırma kategorilerinin 
genişlediği anlamında değerlendirilebilir. Tek-
nolojiyle iç içe geçen kitlelerin dijital medyaya 
hazırlık süreci bu gelişmelerle başlamış ve ev 
merkezli kitle iletişiminin temelleri atılmıştır. 

Televizyonun iletişim alanında gerçekleştirmiş 
olduğu atılım, internetin ortaya çıkışıyla başka 
bir boyut kazandı. İzleyici odaklı iletişim ça-
lışmalarının yerini kullanıcı odaklı çalışmalar 
aldı. Kitle iletişimi açısından televizyon halen 
önemini korusa da, internetin televizyonu ye-
rinden ettiğini ve hatta içine aldığını söylemek 
yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. İnternet 
ve mobil iletişim alanındaki yenilikler televizyon 
izleme alışkanlıklarını da değiştirmiştir. Araştır-
ma şirketi PriceWaterhouseCoopers’in (PWC) 
dijital yayıncılık ile ilgili olarak yayınladığı son 
rapora göre, “ABD’de başta Amazon, Apple 
TV ve Netflix olmak üzere çok sayıda hizmetin 
devreye girmesiyle, geleneksel TV izleyicileri 
kitleler halinde internet üzerinden içerik sunan 
hizmetlere geçmeye başladı”.1 

Her ne kadar Fiske dijital devrime şüpheci bir 
gözle yaklaşsa da internetin yeni ve egemen bir 
kitle iletişim aracı haline gelmeye başladığını, 
yeni bir kültürel evreni inşa ettiğini ve hatta bu 
evreni inşa edenlerin de internet kullanıcıları veya 

1  (www.haberturk.com/ekonomi/is-yasam/
haber/1086707-internetten-televizyona-alisan-
izleyici-eski-tvyi-cabuk-unuttu, 02.08.2015)

üre-tüketiciler olduğunu söylemek çok yanlış bir 
önerme sayılmaz. İnternet geleneksel iletişim 
modellerinin yerine geçerek kimi zaman televiz-
yon, kimi zaman sinema, kimi zaman radyonun 
işlevlerini kendi içerisinde birleştirmektedir. 

Merril Moris ve Christin Ogan interneti çok yönlü 
olarak tanımlar. İnternet doğası gereği kitle iletişim 
modelindeki “kaynak-mesaj-alıcı” rolünü kendi 
başına üstlenir. Kimi zaman geleneksel yayıncılık 
sistemlerine göre ilerlerken, kimi zaman da yeni 
iletişim modelleri konfigüre eder. Geleneksel 
iletişim araçlarında kaynaktan alıcıya doğru bir 
akış izleyen iletiler, siber ortamda bir internet 
kullanıcısından internet ortamına aktarılır ve 
böylece kullanıcı kaynağın ta kendisi haline gelir. 
Mesaj kitleden bireye aktarıldığı gibi bireyden 
de kitleye aktarılabilir. Farklı pek çok versiyona 
sahip bu iletişim dönencesi kaynak ile mesajı iç 
içe geçirmiş olur. Kitle iletişiminde evi merkeze 
alan internet aracılığıyla birey bir yandan yalnız-
laşırken diğer bir yandan devasa bir toplumsal 
grubun parçası haline gelir. Bakardijeva’nın de-
yişiyle bu durum “hareketsiz toplumsallaşmadır” 
(Binark, 2007: 22). 

İnternetin yeni ve kimi kuramcılar tarafından 
devrimsel olarak nitelendiren yanı tam da bu 
noktada ortaya çıkıyor. Geleneksel medyanın 
sadece tüketici konumda olan izleyicisinin yerini 
dijital medyanın hem üretici hem tüketici rolündeki 
üre-tüketicisi alıyor. Dijital medya kullanıcıları, 
dijital mecrayı bir kaynak olarak kullanırken 
üretilen içerikten faydalanabilir. Fakat aynı kul-
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lanıcı aynı zamanda kendisi de bir içerik üreterek 
dijital alanda var olur ve katkı sağlar. Bu içeriğe 
herşey dahil olabilir. Sadece Facebook ve Twitter 
değil, bloglar, e-ticaret siteleri, çevrimiçi dergi ve 
kullanıcı paylaşımlı sözlükler üre-tüketicilerin 
içerik üreterek enformasyon akışı sağladıkları 
temel mecralar arasında başı çekmektedir. 

Üre-Tüketici Kavramı

“Üre-tüketici” olarak Türkçe’ye çevrilen “prosu-
mer” kelimesi “producer” (üretici) ve “consumer” 
(tüketici-müşteri) kelimelerinin birleşmesinden 
oluşmuş ve ilk defa 1980 yılında Alvin Toffler 
tarafından ekonomi temelli olarak kullanılmıştır. 
Tüketicilik sanayi toplumunun sonucu olarak or-
taya çıkan bir olgu olarak değerlendirilmektedir. 
Alvin Toffler üçüncü dalga olarak değerlendir-
diği endüstri sonrası dönemde kendi ürettiğini 
tüketenlerin çoğalacağını iddia eder. Toffler’ın 
“kitlesel bireyselleştirme” (mass customisation) 
olarak nitelendirdiği yeni bir sürecin başlaması 
sonucunda tüketiciler, üretimden kullanıma geçen 
sürece dahil olur ve etken rol oynarlar. “Üreten 
tüketici” kavramının ortaya çıktığı yıllar yeni 
teknolojik gelişmelerin ortaya çıktığı yıllardır. Yeni 
teknolojiler yeni uygulama biçimlerine önderlik 
eder ve bu durum bireylerin hayat pratiklerine de 
yansır. Örneğin eskiden santral görevlisine bağlı 
olarak gerçekleştirilen telefon görüşmelerini artık 
birey kendisi gerçekleştirir. Araba kullanıcıları 
benzinlerini kendileri doldurur. İkinci dalgada 
seri üretilen ürünlerin tüketiciler tarafından hızla 
tüketilmesiyle ortaya çıkan durumun yerini kendisi 

için üretim yapan tüketiciler alır. Post-endüstriyel 
dönem olan üçüncü dalgada sadece tüketim yapan 
bireyler yoktur. Bu dönem tüketicilik ile üreticiliğin 
yavaş yavaş iç içe geçtiği bir dönem olacaktır. 
Birey dışarıya yaptırdığı işlerin bir kısmını artık 
kendisi yapmaya başlar. Bir zamanlar yapması 
için para verdiği hizmetleri yüklenir (Çomu’dan 
akt. Turan, 2013: 53).

Sanayi sonrası toplum yapısının tam ve ideal bir 
şekilde yerleştiğini söylemek erken bir ön kestirim 
olsa da Toffler’ın işaret ettiği değişimlerin bir 
kaçının günümüzde yaşandığını söyleyebiliriz. 
Özellikle medya alanında yaşanan değişimler de 
bu üre-tüketicilerin varlığını kanıtlar niteliktedir. 
Elbette bu durum tek başına post-endüstriyel 
toplum yapısına geçiş yapıldığının kanıtı sayıla-
maz. Değişim, izleyicileri ya da genel ifadeyle 
kitle iletişim araçları tüketicilerini etkilemiştir. 
İnternetin doğuşu, Web 2.0 teknolojisinin gelişimi 
kullanıcılar tarafından medya içeriği oluşturma 
imkânını ortaya çıkartmış ve evlerinde, oturdukları 
yerden, enformasyonu hem üreten hem tüketen 
bilgisayar kullanıcılarının etkinliklerinin arttığı 
ve kitlesel iletişime yeni bir biçim getirdiği bir 
dönemden bahsedilir olmuştur. 

Geçmişten bugüne belli dönemler belli kitle ile-
tişim aracının üstünlüğüyle geçmiştir. Medyanın 
kültür evrenini belirleme ve izleyicinin seçmek 
durumunda kaldığı anlamları üretme işlevi hangi 
dönem olursa olsun değişmemektedir. Bugün 
internetin her alana yayıldığı bir dönemden 
geçtiğimiz için kitle kültürünün benimsetilmesi 
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noktasında sosyal medyanın büyük etkisi olduğunu 
kabul etmek durumundayız. 

Sosyal Medyada İçeriğin Kültür Endüstrisine 
Dönüşmesi

İnternet, 1960’larda ABD Savunma Bakanlığı 
İleri Araştırma Projeleri Kurumu’ndaki (DARPA) 
teknoloji savaşçılarının olası bir nükleer savaşta 
Sovyetler’in zafer kazanmasını veya Amerikan 
İletişim Ağları’nın çökertilmesini önlemeye 
yönelik planıyla ortaya çıktı. Askeri amaçlarla 
ortaya çıkan internet zamanla amacını aşarak 
herhangi bir merkezden kontrol edilemeyen, 
işlenmesi önlenemeyen, elektronik duvarları aşa-
rak, birbiriyle sayısız biçimde bağlantı kurabilen 
özerk bilgisayar ağlarından oluşan bir ağ mima-
risi haline geldi. Başlangıçtaki amacına oldukça 
uzak bir şekilde yüz milyonlarca kullanıcıya 
ulaşan internet mecrası küresel, yatay iletişimin 
temelini oluşturdu ve kendi dilini, sistemini, 
medyasını yarattı. İnternet alanındaki bu büyük 
değişim yeni bir toplumsal iletişim boyutunu da 
ortaya çıkardı. Toplumların teknolojik gelişmeleri 
doğru yönlendirme kabiliyetleri onların kaderini 
şekillendirmekteydi (Castells, 2013).

Bilgisayarlar kendi başına endüstriyel toplumların 
birçok işlemini dönüştürür hale gelmiştir. İnternetin 
ortaya çıkışı ise bilgisayarları daha da anlamlı 
kılmıştır. Enformasyonun ve bilginin çoğalması 
yeni dijital teknolojileri olumlayan kuramcılara 
göre bireyselleşmeye hizmet eder. Yeni iletişim 
kanalları karşısında eski araçlar gibi tek bir izleyici 

kitlesi yoktur. Enformasyon en uzmanlaşmış, en 
bireysel ihtiyaçlara göre elden geçirilir, işlenir ve 
kullanıcıya ulaştırılır. Toffler bunu kitleselliğinden 
arındırılmış medya çağı olarak görür (Toffler ve 
Bell’den akt. Kumar, 2013: 23).

Teknolojik belirlenimcilik iddialarına eleştirel bir 
gözle yaklaşan kuramcılar ise internetin toplumu 
değiştirdiğine ve bireyselliği güçlendirdiğine 
yönelik algılara karşı çıkarlar. Bu yaklaşıma göre 
yeni bir iletişim şeklinin gelişmesi var olan kültür 
evreninin farklı bir boyutta yeniden canlanmasını 
sağlamaktadır. Esasen teknolojinin de kitlelerin 
egemenler tarafından yönetilme biçimine göre 
kontrol altında tutulduğunu iddia etmektedirler. 
Bu noktada Adorno’nun görüşlerine dönecek 
olursak; kültür endüstrisinin bireylere aktarılması 
noktasında, artık internetin önemli bir araç haline 
geldiği bir dönemden geçmekteyiz. 

İnternetin ortaya çıkışı ve dijital kültürün ön-
cülü olması egemenlik ilişkilerinin ve sınıfsal 
yapıların yeniden değerlendirilmesine sebep 
olmuştur. İnterneti olumlayıcı yaklaşıma sahip 
olan kuramcılar, interneti geleneksel medyaya 
alternatif olarak görmektedirler. Bir tarafta, siyasi 
otoritenin propaganda aracı, kültür endüstrisinin 
üreticisi ve kitle kültürünün sürdürücüsü olarak 
gördükleri geleneksel kitle iletişim araçlarının 
ördüğü duvarlardan kaçışın, internetin kontrol 
edilemeyen, denetlenemeyen ağ teknolojisi ile 
mümkün olduğuna inanan kuramcılar yer alır.  
Diğer tarafta ise internetin yeni bir kitle iletişim 
aracı olarak aynı egemenlik ilişkileri çerçevesinde 
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işlev göreceğine, kitle kültürüne ve popüler kül-
türe hizmet edeceğine inanan ve önemli artıları 
olmasına rağmen, gerçek anlamda köklü deği-
şimleri ve demokratikleşmeyi sağlayamayacağını 
savunan kuramcılar vardır. 

Aslında iki görüş de belli başlı doğruluklar ve 
yanlışlıklar içeriyor. Bizim temel çıkış noktamız 
ise kültür endüstrisinin üreticisi rolündeki dijital 
medya araçları olmuştur. Sosyal medyada üretilen 
ve kullanıcıdan kullanıcıya yayılan ürünlerin, 
popüler kültürü besleyen yanını vurgulamayı 
amaçlamaktayız. Kotler’e göre kültür endüstrisi 
aracılığıyla yayılan ürünlerin tanımı genel olarak 
şöyle yapılabilir: “Ürün, bir istek veya ihtiyacı 
tatmin etmek üzere tüketim, kullanım veya dikkat 
çekmek amacıyla pazara sunulan herhangi bir 
şeydir ve fiziksel objeleri, hizmetleri, kişileri, 
yerleri, örgütleri veya fikirleri kapsamaktadır” 
(akt. Kara, 2014: 53).

İnternette kullanıcıların kendileri tarafından 
üretilen ve başka kullanıcılar tarafından tüketilen 
yazınsal, görsel bütün içerikler bu ürün tanımı-
nın içerisine girebilir. Görsel içeriğin yoğun bir 
şekilde üretildiği bir mecra olan internet aynı 
zamanda yazılı kültürün önemli unsurları olan 
romanların, öykülerin ve şiirin metalaştırıldığı 
bir alan olarak da karşımıza çıkıyor. Sosyal 
medyaya yönelik iletişim araştırmalarında “inter-
nette haberin metalaştırılması” konusu üzerinde 
çokça durulur. Fakat dijital ortama aktarılan her 
türlü enformasyon aslında metalaşma yoluna 
gitmektedir. Çünkü çok sayıda ürün çok sayıda 

kullanıcıya aynı anda ulaşmaktadır. Kullanıcılar 
bu enformasyon bombardımanı sırasında içeriğe 
gerçek anlamda çok az dikkat etme olanağı bulur. 
Kültür endüstrisi de içeriğe dikkat edilmeyen bir 
alan olarak tanımlanmıştır.   

Platon yazının insani olmadığını söylerken, 
gerçekte sadece bireyin zihninde özünü koruyan 
düşüncenin yazı haline getirilmiş halini, zihnin 
dışında imal edilmiş bir ürün olarak ifade eder 
(Ong, 2002: 78). Dijital mekânlarda da üreticinin 
bir sanat eseri ile ilgili olarak yaptığı içeriksel 
paylaşım, üreticinin bireysel algısının dışına 
çıkarak, onun bireyselliğine ve özgünlüğüne 
yabancılaşmış ve kitlesel bir ağ teknolojisinin 
parçası haline gelmiştir. Bireyin yaptığı paylaşım-
lar onu internet ortamındaki diğer kullanıcılarla 
asgari müştereklerde birleştirir. Bireyin zihnindeki 
düşünce dijital havuza atılır atılmaz endüstriyel 
bir ürün haline gelir. 

İnterneti olumlayıcı kuramcılar, sosyal medyanın 
demokratik ve özgürleştirici işlevine vurgu ya-
parlarken, alternatif medya kavramını geliştirirler. 
Buna göre konvansiyonel medyanın yapamadığını 
alternatif medya gerçekleştirecektir. Bu yaklaşı-
mın temelinde kullanıcı temelli bir teknolojinin 
varlığına vurgu yapılmaktadır. Kullanıcı kendi 
içeriğini kendi ürettiği için daha özgür, daha 
muhalif ve egemen söylemden daha bağımsız 
bir mecraya kavuşmuş gibi görünmektedir. 

Kullanıcının internet ortamında ürettiği ve paylaştığı 
içeriklere “kullanıcı türevli içerik” denilmektedir. 
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Web 2.0 teknolojisiyle birlikte internette içerik 
üretiminin (HTML veya kodlama bilgisi) teknik 
bilgi gereksinimi veya diğer ek maliyetler (domain 
ücreti, hosting) gibi engeller ortadan kalkmıştır. 
İçerik paylaşmanın bu kadar kolaylaşması ile 
kullanıcılar istedikleri türden içeriği internete 
yükleyebilme, paylaşabilme imkânına erişmiş-
lerdir (Kasap, 2014: 127).

Kullanıcı türevli dediğimiz bu içerikler yeni bir 
sosyalleşme biçiminin aracı olur. Çok katmanlı 
içerikler üzerinde zaman zaman farklı şekillerde 
farklı kullanıcılar tarafından oynama, düzenleme, 
düzeltme yapılabilir. Bu noktada kullanıcı bireysel 
olarak bir içeriği üretebilir veya onun ürettiği 
içerik başka bir kullanıcı tarafından yeniden 
yüklenip, düzeltilebilir. Böylece üre-tüketiciler 
internet ortamında hem üretim hem tüketim 
gerçekleştirebilirler. Bu durum ağ ortamında 
paylaşım ve toplumsallaşma imkânlarını ortaya 
çıkartır. Burada üretim ve yeniden üretim süreci 
kullanıcıyı görece özgür bir hale getirir (Çomu’dan 
akt. Turan, 2013: 57).

Kullanıcıların yüklediği bu içerikler, “video 
paylaşım sitelerine yüklenen amatör, yarı amatör 
görsel-işitsel öğelerden tutun da, bir dijital oyun 
ara yüzeyinde yapılan yamadan, çevrimiçi haber 
sitelerine yapılan okur yorumlarından, birer web 
günlüğü olan blog üretimine değin çeşitli yeni 
medya metinlerinden oluşabilmektedir” (Binark 
ve Löker’den akt. Turan, 2013: 56).

Üre-tüketicilerin internet ortamına ekledikleri bu 
içerikler zaman içerisinde paylaşılma ve tıklanma 
sayısına bağlı olarak kendi popülaritesini oluşturur 
ve en son safhada internet fenomenlerini yaratır. 
Bu bağlamda içeriğin popülaritesini sağlayan 
unsur ulaştığı takipçi/tüketici sayısıdır. Bir ürün 
ne kadar çok insana ulaşırsa ve ne kadar çok 
tüketilirse o kadar dikkat çekici ve başarılı olarak 
değerlendirilir ve ikna eder. 

Bu noktada Gramsci’nin “ikna” kavramına dik-
kat çekmek istiyoruz. Burjuva devletinin kendi 
sistemini topluma aşılama yolları arasında baskı 
kadar ikna da yer alır. Hegemonya güç ve rızanın 
birleşiminden oluşur ve rızanın sağlanması için 
de “ortak duyu” inşa edilmesi önem arz eder. 
Toplumsal rızayı sağlayan ortak duyu devletin 
ideolojik işleyişini de gizlemiş olur. Günümüzde 
“ortak duyu” inşa edilmesinde internet, diğer 
kitle iletişim araçlarına oranla çok daha etkindir 
(Güzel, 2007: 185).

GovLab İndeks’inin Ağustos 2013 Raporu’nda2 
yer alan verilere göre, dünya genelinde:

-Kullanıcılar Twitter üzerinden günde 750 milyon 
ileti paylaşmaktadırlar.

-Facebook’da (Mart, 2013) 1.11 milyar kullanıcı 
bulunmaktadır. 

2 (http://www.thegovlab.org/govlab-index-the-
networked-public, 27.08.2015)
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-YouTube’da günde 4 milyar izleme gerçek-
leştirilmekte ve dakikada 100 saatlik içerikler 
üretilmektedir.

-En popüler çevrimiçi faaliyet türü %22’lik oranla 
sosyal paylaşım olmuştur.

Görüldüğü gibi internet niceliksel gücün mec-
rasıdır. Televizyonun herkesin evine girmesiyle 
elde etmiş olduğu niceliksel gücüyle karşılaştı-
rırsak, internet yüz milyonlarca hatta milyarlarca 
üre-tüketiciye sahip olmasıyla farklı bir boyutta 
iletişimsel gücün merkezidir. 

Bu niceliksel üstünlük internette yeni kültür en-
düstrilerinin oluşmasına da öncülük eder. Örneğin 
herhangi bir kullanıcının paylaştığı kültürel veya 
sanatsal bir içerik ne kadar çok insana ulaşırsa 
o sanatsal içerik o kadar yaygınlaşır ve popüler-
leşir. Böylece özgürleştirici ve ayrıştırıcı sanatın 
karşısına, ayrıntıları bütünün içinde eriten ve bir 
boş vakit eğlence aracı haline gelen kitle kültürü 
sanatı ortaya çıkar. 

İnternette paylaşılan edebi içerikler de bu işle-
yişten nasibini alır. Edebi ürünler siber ortamda 
sadece yazılı kültür unsuru olmaktan çıkarak 
dijital kültürün ve bu yeni toplumsallaşmanın 
bir nesnesi haline gelir. 

Kısa öyküler, ünlü şairlerin ya da romancıların 
şiirlerinden, romanlarından parçalar, mesaj kaygılı 
filmler, hit şarkılar zamanla kemikleşerek, liberal 
beğeninin norm haline getirilerek dayatılmış 
ortalamalarına dönüşürler. Kültür endüstrisinin 

getirmiş olduğu en büyük değişiklik kültürün iki 
uzlaşmaz unsurunu yani sanat ve eğlenceyi kültür 
endüstrisinin bütünselliği altında birleştirmesidir. 
Sosyal medya da edebiyatın ayrıntıcı ve özgün 
içeriğini kültür endüstrisinin bütünselliği içerisinde 
eriten bir mecra haline geliyor.  Buradaki temel 
nokta yinelemedir. Sosyal medyada içeriklerin 
sürekli yinelenmesi sayısız kullanıcının ilgisini 
çekiyormuş gibi görünse de aslında o tekrarlanan 
içeriğin içi boşalır ve yarı yarıya gözden düşer 
(Adorno, 2011: 65).

“Yalnızca bir çift ayakkabınız varsa bu ayakkabı-
ların sizin için anlamını (içeriğini) araştırmanızdan 
daha doğal bir şey olamaz. Ancak eğer yüz çift 
ayakkabınız varsa bu durumda nicel ve nitel 
enformasyonun kesiştiği bir noktada sorgulama 
yapabilirsiniz. Bu kadar çok ayakkabınızın olması 
sizi sadece ayakkabılarınızın sizin için ne anlam 
ifade ettiğini değil ama aynı zamanda bu çoklu-
ğun yaratacağı anlamı da düşünmeye itecektir. 
Bu durum sizi biçimin (niceliğin) içerik (nitelik) 
üzerindeki etkilerini irdeleme noktasına götürür” 
(Nalçaoğlu, 2007: 60).

Biçim içeriğin önüne geçtiği için kullanıcılar da 
anlama odaklanmak yerine niceliğin sağlamış 
olduğu etiketleri benimsemeye başlarlar. Edebi 
bir eserin sosyal medya ortamında gelmiş olduğu 
durum çoğu zaman bu tespite uymaktadır.

Kültür endüstrisi eleştirisinin üzerinde ısrarla 
durduğu farklı sanat dallarının aynı sunum 
teknikleri çerçevesinde benzeşmesi ve standart-
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laşması olgusu sosyal medyada yapılan sanatsal 
içerik paylaşımında da karşımıza çıkmaktadır. 
Sinema, roman, şiir, öykü, televizyon dizileri 
sosyal medyanın havuzunda birleşir ve birbirlerini 
destekler hale gelir. Kültürel ve sanatsal ürünler 
kullanıcıların ideolojilerini, maddi çıkarlarını, 
toplumsal, siyasi veya ekonomik normlarının 
geçerliliğini ve doğruluğunu vurgulamak için 
birbirini destekler mahiyette kullanılır. Kendi 
başına özgün bir bağlamda değerlendirilmesi 
gereken bir edebi ürün olarak şiir, öykü, roman, 
başka bir görsel yapıt ile birlikte sunularak pay-
laşılır. İçeriklerin çok katmanlı yapısı sayesinde 
bütün bu ürünler başka kullanıcılar tarafından da 
dönüşüme uğratılabilir. 

Bu içeriklere Facebook’dan örnekler verebiliriz. 
Aşağıdaki görselde Facebook’da Oğuz Atay’ın 
artık bir fenomen haline gelmiş “Tutunamayan-
lar” isimli romanından bir karakter olan Olric 
adına açılmış bir sayfadan bir örnek yer alıyor. 
Tutunamayanlar’dan bir pasaj, Sadri Alışık’ın 
yer aldığı sinema filminden bir kare ile birlikte 
paylaşılmıştır. Ortaya çıkan bu ürün, yazınsal 
içerikle, görsel içeriğin kullanıcının veya üre-
tüketicinin dijital havuzunda aynı zihinsel alt 
yapıya hizmet etmesini sağlayan bir ürün haline 
dönüşmesiyle sonuçlanır. Paylaşılan bu çok kat-
manlı içerik artık ne Oğuz Atay’a aittir ne de bir 
Türk filmine.  Başka bir deyişle bu “ürün” ne bir 
Oğuz Atay Romanı olarak değerlendirilebilir, ne 
de eski bir Türk Filmi.

(Görsel 1.  Olric hayran sayfasından örnek 
bir paylaşım: www.facebook.com/oricefen-
disi)

Sosyal medyada kültür ve eğlencenin birleştiril-
mesi sadece kültürün alçaltılmasıyla değil eğlen-
cenin de entellektüel bir hale getirilmesiyle de 
gerçekleşir (Adorno, 2011: 77). Sosyal medyada 
da durum bu şekilde işlemektedir. Kullanıcıların 
paylaştığı içerikler şiirin, romanın, sinemanın, 
resmin kopyaları olarak çoğalır ve kullanıcıların 
dijital mekânlarda entelektüel kimlik vurgularını 
pekiştiren temsil ürünleri haline gelir. 

Walter Benjamin’e göre sanat eserlerinin tekno-
lojik yollarla yeniden üretimi, eserin yapısında 
değişikliklere sebep olur. Özgün eserin kopyaları 
o eserin takipçilerine ulaşmasının kolaylaşmasını 
sağlar. Aracı medya kurumları aracılığıyla sanat 
ile izleyici buluşur. Bu durum Benjamin’e göre 
sanat eserinin kitleselleşmeni sağlayarak, ait olduğu 
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özel ve özgün atmosferin çöküşüne sebep olur. 
Onu bulunduğu bağlamdan çıkartarak kitlelerin 
metası haline getirir. Sanatın kitleselleşmesi, 
yapıtın niceliksel olarak ulaştığı izleyici sayısı, 
onun işlevsel ve niteliksel değişimine sebep olur 
(akt. Başlar, 2013). Dijital mekânlar da kültürü 
sayısallaştırır. “Kültürün sayısallaşması, tüm 
enformasyonun adına “erişim” denilen baskıcı 
mantığın etkisiyle düzlenerek (levelling), kültürün 
devasa bir bit pazarına dönüşmesi ile sonuçlan-
maktadır” (Nalçaoğlu, 2007: 57).

Edebi eserler de bu bit pazarının içinde kendine 
büyük bir yer bulur. Edebiyatın sosyal medyadaki 
yerine dair çok çeşitli tartışmalar söz konusudur. 
İnternete olumlayıcı ve özgürleştirici olarak yak-
laşanlar olduğu gibi sosyal medyada edebi içerik 
üretiminin, yapılan paylaşımların edebiyata, kitap 
kültürüne olumlu katkı yaptığını iddia edenlerin 
sayısı da azımsanmayacak orandadır. 

E-kitap ve blog siteleri, internet ortamında 
oluşturulan daha profesyonel boyuttaki edebiyat 
dergileri, okuyucuyla edebiyatı buluşturması bakı-
mından önemli araçlar olarak değerlendiriliyorlar. 
Örneğin Steve Jobs’un biyografisi’nin, e-kitap 
olarak İdefix’de satışa çıkarılmasının ardından ilk 
5 saat içinde 512 adet elekronik nüshası satıldı 
ve sipariş sayısı da bir anda 25.000’e ulaştı.3 Bu 
gibi örnekler e-kitapların insanları kitap okumaya 
teşvik ettiğine dair algıyla birleşti. E-kitapların 

3 (http://www.milliyet.com.tr/-steve-jobs-
-kitabi-rekorla-basladi-pembenar-detay-
kultursanat-1458661/, 27.08.2015)

doğa dostu ve daha az masraflı oluşları da kitap 
kültürüne olumlu bir etki olarak bahsedilmektedir. 

Aslında internette edebi alanda girilen bütün 
içeriklerin edebiyatı körleştirici bir etkisi oldu-
ğunu söylememiz yanlış bir önerme olacaktır. 
Örneğin konvansiyonel yollarla yayın hayatına 
devam etmekte zorluk çeken edebiyat dergilerinin 
internet ortamında daha geniş yer bulduğunu söy-
leyebiliriz. Fakat özgün örneklere ulaşmak, kültür 
endüstrisinin oluşturduğu bit pazarının içerisinde 
bir altın bulmak kadar zorlaşmış durumda. Bu 
noktada edebiyat takipçisi seçimlerini yapmak 
ve özgün olanı, standart olandan ayırt etmek için 
emek  sarf etmek zorundadır.

Çünkü sadece gerçek edebiyatçılar değil sıradan 
internet kullanıcıları da bloglar aracılığıyla birer 
şair veya yazar haline dönüşebiliyor. 

“Peter Merholz’a göre blog terimi “ağ” anlamına 
gelen web (internet bağlamında) ve “bir gemi 
veya uçak yolculuğuna dair detaylı bir kayıt” 
anlamına gelen log (Collins dictionary, 2013) 
kelimelerinin birleşiminden türemiştir. Bu sebeple 
sık sık “seyir defteri” veya “günlük” olarak ifade 
edilmektedir” (Stano, 2014: 200).

Bu bloglar pek çok farklı amaçlar için kullanı-
labildikleri gibi edebiyat için de kullanılabilirler. 
Yazarların bireysel kayıtlarını tuttukları biyografik 
bloglardan, alternatif medya organlarına, edebi 
içeriklerle doldurulanlardan, amacı sadece belli 
aktiviteler hakkında bilgi toplamak olan çok 
çeşitli bloglara kadar geniş bir üretim alanı söz 
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konusudur. Yani internet ortamında bloglar kişisel 
görüşlerin, boş vakit doldurma aktivitelerinin 
çok daha ötesini temsil eder hale gelmiştir. Kimi 
zaman bloglar haber alma noktasında medyaya 
alternatif olarak kullanılmış, seyahatlerin, fotoğraf 
sanatının mecraları haline gelmiş, kimi zaman 
örneğin Pucca gibi internet fenomenlerine dö-
nüşerek, kendisi başlı başına bir edebiyat ürünü 
haline dönüşmüştür. Pucca, yazarının özel haya-
tının günlüğünü tuttuğu bir siteden yola çıkarak 
basılı bir kitaba ardından da bir sinema filmine 
dönüşmüştür. Fakat bu örneği bir popüler kültür 
ürünü olarak değerlendirebiliriz. İnternet kendi 
içeriğinden kendi edebiyat ürünlerini de yaratma 
yoluna girer. Fakat özgün edebiyat ürünleri bu 
hengâmenin içinde kaybolup gitmektedir. 

Maurizio Dovigi’ye (2006: 2) göre, blog “ortak 
çıkarlara sahip topluluk navigatörlerinin kuluçka 
makinasıdır.”  Ve “yazarının” amacına göre birçok 
farklı biçim kazanabilir. Aslında bloglar kişisel-
likten çıkarak kolektif bir nitelik kazanmışlardır 
(Stano, 2014: 201).

İnternetin edebiyata dair olumlu ve özgürleştirici 
örnekleri bulunsa da, bu örneklere kültür endüstrisi 
ürünleri içerisinde rastlamak için bir çeşit veri 
madenciliği sürecinden geçmek gerekiyor. Ve 
gerek edebiyat dergileri, gerekse edebi bloglar 
olsun, özgün içerikleri bünyesinde bulundu-
ran bu örneklerin, sosyal paylaşım siteleriyle 
karşılaştırıldıklarında daha görünür olduğunu 
söylememiz zordur. 

Bizim çalışmamızın temel çıkış noktası da bu 
özgün örnekler değil, edebiyat adı altında binlerce 
insana ulaşan ve kitlesel zevklere hitap etmesi 
için dönüştürülen edebi içeriklerdir. 

Boomsocial verilerine göre Facebook’da yer alan 
kültür-sanat sektörü hayran sayfalarının birinci 
sırasında 50 milyonu aşkın takipçi ile Disney 
sayfası yer alırken, Edebiyat Kulübü isimli sayfa 
2.354 milyon takipçi sayısıyla 300’ü aşkın hay-
ran sayfasının içerisinde Hande Yener’in hemen 
arkasından 14.sırada yer alarak internette “edebi” 
içeriğiyle oldukça popüler bir duruma ulaşmış-
tır.4 Listenin daha ilerisinde daha kurumsal ve 
profesyonel edebiyat, kültür, sanat kurumlarının 
sayfaları yer almaktadır. Fakat standart internet 
kullanıcılarının anlık içerik yüklemeleriyle olu-
şan ve kolektif bir paylaşım mecrasına dönüşen 
Edebiyat Kulübü gibi sayfalar bir edebiyat 
dergisinden, sanat müzesinden çok daha fazla 
dikkat çekmekte ve takipçi toplamaktadır. Bura-
daki temel nokta sıradan internet kullanıcılarının 
benzeşmesi ve asgari müşterekte buluşmasıdır. 
İnternet aracılığıyla yeni bir kimlik sahibi olan 
üre-tüketici kullanıcılar kendileri gibi olan diğer 
kullanıcılarla özdeşme eğilimindedirler. 

Edebiyat ürünleri en çok sosyal paylaşım sitelerinde 
paylaşılan aforizmalar şeklinde ortaya çıkar. Bir 
romanın, bir şiirin, bir öykünün veya deneme-
nin küçük bir parçası kimi zaman slacktivizme 
kurban gidecek şekilde binlerce insan tarafından 

4 (https://www.boomsocial.com/Facebook/UlkeSek-
tor/turkey/kultur-sanat, 15.08.2015)
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paylaşılır, beğenilir, takip edilir. Bazen ise görsel 
olarak insanların kişisel fotoğraf arşivlerinin baş 
köşesine konur. Adorno’nun da vurguladığı gibi 
bu içerikler sadece soluk bir ön plan haline gelir. 
İnternetin ve özellikle sosyal paylaşım sitelerinin 
popülerliğinin artmasının ardından özellikle son 
dönemde edebi paylaşımlar içerisinde iki isim 
öne çıkmaktadır. Biri Sabahattin Ali, diğeri 
Oğuz Atay’dır. Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu 
Madonna’sı ve Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ı 
kendi başlarına ait oldukları bağlamlardan ko-
parılarak, masa başı üre-tüketicilerinin zihinsel 
dünyalarına hapsediliyor. Sözü geçen eserler tek 
başlarına bir değer olarak görülmek yerine çok 
satanlar listelerine girmelerinin bedelini ödüyor-
lar.  Benjamin’in de vurguladığı gibi bu eserlerin 
kitleselleşmeleri onların tek başlarına bir değer 
olarak ele alınmalarını engelliyor.  

Bir Sosyal Medya Fenomeni Olarak Oğuz Atay

Oğuz Atay, Türk Edebiyatı’nın klasikleşmiş 
ama aynı zamanda postmodern ve zamansız 
yazarlarından biridir. Kısa yazarlık hayatına Türk 
Edebiyatı’nın en çizgi dışı ve öncü eserlerini 
sığdıran Atay, özellikle 1980’li yıllardan sonra 
daha çok tanınmaya başlamış ve sosyal med-
yanın Türkiye’de gelişimiyle birlikte özellikle 
son dönemde edebi paylaşımlarda eserleri en 
sık kullanılan yazarlardan olmuştur. 7 senelik 
yazarlık hayatına 3 büyük roman, hikaye ve bir 
tiyatro eseri sığdıran Atay’ın eserleri kendine 
has postmodern ve ironik diliyle ana edebiyat 
akımlarının, egemen söylemlerin dışında kalmış 

ve bu yüzden uzun yıllar edebiyat otoritelerinin 
gözüne girememiştir. 

Enis Batur Tutunamayanlar’ın (1972) önsözünde 
yine Tutunamayanlar eserinin nasıl ele alınması 
gerektiğine dair şu yorumu yapar:

“Tutunamayanlar belli biri tarafından, belli tarih 
ve coğrafya enlem-boylamında, belli bir bağlam-
dan çıkıp belli bir bağlama doğru yazılmıştır-Onu 
kuşatan gerçekliği onun gerçekliğinden soyutla-
mamak gerek.”

Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ı aslında eserlerinin 
özünü ortaya koyan bir roman olarak ele alınabilir. 
Yalnızlığa, çevresine ve topluma yabancılaşmış 
bireyin varoluşsal kaygılarına, kırılmaya her an 
hazır dağınık zihnine, küçük ayrıntılarda boğulan 
burjuva aydınlarının mutsuzluğuna dair rahatsız 
ve tedirgin edici bir romandır Tutunamayanlar.

Tutunamayanlar eklektik yapısı ve metinlerarası 
özelliği nedeniyle kimi eleştirmenlere göre post-
modern olarak değerlendirilir, kimilerine göre ise 
deneyselciliği ön planda tuttuğu için modernist 
bir roman olarak sınıflandırılır (Gülsoy, ty). 
Kimilerinin bağlandığı bir başucu kitabı haline 
gelirken, bazı edebiyat eleştirmenlerine göre de 
dağınık ve göstergesel dili ile toplumdan kopuk 
olarak da değerlendirilmiştir. 

Şu an Oğuz Atay muhtemelen sosyal medyada 
böyle bir popülariteye ulaşacağını tahmin ede-
mezdi. Esasen eserlerinin merkezine yerleştirdiği 
karakterler toplumla ve popüler kültürle anla-
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şamamış ve bu yüzden her geçen gün daha da 
yalnızlaşmış kişilerdi. Atay’ın öykülerinin yalnız 
ve tutunamamış karakterleri toplumun onlara 
dayattığı koşulları benimsemeye karşı çıkarken, 
durumlarından kurtulmanın yollarını da bilmi-
yorlardı (Şahin, 2003: 142). Atay’ın karmaşık 
dili ve soyutlamaları popüler kültür ürünlerine 
indirgenemeyecek ve standartlaşmayacak soyut 
bir bağlama aittir. Atay kitapları okurun değer-
lendirmesine ve hayal dünyasına açıktır fakat 
bugün sosyal medyada anlık olarak paylaşılan 
ve slogan haline gelmiş Tutunamayanlar sözleri 
ile Oğuz Atay’ın anlatmak istedikleri arasında 
büyük bir fark olduğunu söylemeden geçemeyiz. 
Edebiyat türleriyle de ince bir şekilde alay eden 
Atay’ın eserleri sosyal medyada kitleselleşerek, 
içerik yükleyen kullanıcıların özdeşmesine hizmet 
eden kültür endüstrisi ürünlerine dönüşmektedir. 

 “Tutunamayanlar’ın Turgut Özben’i, Selim 
Işık’ı, Tehlikeli Oyunlar’ın Hikmet Benol’u, 
Beyaz Mantolu Adam’ı düşünmekten yaşamaya 
fırsat bulamamış, hayat bilgisinden yoksun, bu 
yüzden de zihinlerindeki doğrularla birlikte evde 
kalmış, çocuk kalmış kişilerdir” (Gürbilek’ten akt. 
Şahin, 2013: 143). Topluma uzak bu karakterlerin 
kendilerine de acımaları yoktur. Onlara bakınca 
nedensiz bir acıma hissiyle dolarsınız fakat oku-
yucuda bu hissi ortaya uyandırmaları için somut 
sebepleri olması da gerekmez. Görünmemeyi 
tercih eden bireyler olarak değerlendirebileceğimiz 
sözü edilen bu karakterler, birbirine benzemiş 
internet tüketicilerinin, sistemin elverdiği ölçüde 

bohemleşmelerine olanak tanıyan sosyal medya 
aktivitelerinin aktörleri haline getirilmişlerdir.  
Tutunamayanlar’ın hayali karakteri Olric, Mevlana 
gibi uhrevi bir kişilik halini almaya başlar. Ve 
kimin neyi anlattığını bilmeden paylaştığı Olric 
diyalogları ordan oraya dolaşır. Facebook’da 
“Olric” adıyla açılan en çok takipçiye sahip say-
fanın bugün itibariyle 161.617 takipçisi vardır. 5

Olric Hayran Sayfaları’ndaki Görsel Des-
tekli İçeriklerin Söylem Analizi

Bu bölümde Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar 
romanının meşhur hayali karakteri Olric adına 
açılan hayran sayfalarındaki görsel içerikle des-
teklenmiş paylaşımların söylem analizi yapılmıştır. 
Çalışmada en çok hayran sayfasına sahip iki 
sayfa seçilmiştir. İki sayfanın da adı “Olric”dir. 
Bu hayran sayfalarını seçmemizin temel nedeni 
binlerce takipçileri olması sebebiyle en çok Oğuz 
Atay paylaşımlarının yapıldığı alanlar olması-
dır. Facebook’da Olric adıyla 10’u aşkın sayfa 
bulunmaktadır. Bazı kullanıcılar Olric gibi bir 
roman karakterini kendi hayat görüşlerine göre 
şekillendirerek sosyal medyada kimlik inşa etme 
yolunu tercih etmişlerdir. Facebook’da bu bağ-
lamda “Olric Reyiz”, “Trakyalı Olric”, “Antepli 
Olric”, “Olric Staylee”, “Küfürbaz Olric”, “Olrice 
dokunmayın” gibi sayfalar da bulunmaktadır. 
Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ının hayali ka-
rakteri, Turgut Özben isimli ana karakterin belki 
de öteki kişiliği, ama dert ortağı ve intihar eden 

5 (https://www.facebook.com/
olrichayransayfasi?fref=ts, 27.08.2015)
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arkadaşı Selim Işığın gölgesi olan bu karakter 
Turgut’un hayal dünyasından çıkarak milli ve 
popüler unsurlarla bir araya getirilmiş ve Oğuz 
Atay’a yönelik kötü bir reklam endüstrisinin en 
temel ögesi haline gelmiştir. 

Birden fazla olan Olric isimli sayfada dikkat 
çekici diğer bir unsur ise sayfaların kullanıcının 
ideolojik yapısına göre şekillenebilmesidir. Bazen 
sadece Olric adına diğer kullanıcılarla diyaloga 
giren ve Olric aracılığıyla kimlik sahibi olan 
sayfa yöneticileri de söz konusudur. 

(Görsel 2. Olric hayran sayfasından örnek bir 
paylaşım:www.facebook.com/olrichayransayfası)

Görselde görüldüğü gibi Olric kitabın dışına çı-
kıp sosyal medyada diğer kullanıcılarla buluşup 
sohbet eden popüler bir şahsiyete dönüşmüştür. 
Oğuz Atay’a dair yapılan paylaşımlar genelde 
çeşitli fotoğraflar kullanılarak paylaşılmıştır. Bu 
çalışmada iki en popüler Olric sayfasından toplam 
20 paylaşım incelenmiştir. Paylaşımlar seçilirken 

Oğuz Atay eserlerinden alıntılar içermeleri, en 
yüksek beğeni sayısına sahip olmaları gibi un-
surlar göz önüne alınmıştır. Çalışmaların söylem 
analizi yapılırken Teun A. Van Dijk’in haberlere 
uyguladığı söylem analizi yöntemi seçilmiştir. Bu 
yöntem sayfalardaki metinsel içeriklere uyarla-
nırken belirli sınırlılıklar söz konusu olmuştur. 
Örneğin, başlıklar, spotlar, girişler gibi unsurlar 
bu içeriklerde yoktur. 

Söylem analizinin asıl odaklandığı nokta şahısla-
rın kendi dünyalarına anlam katabilmek için dili 
nasıl kullandıklarıdır (Baş’tan akt. Yanık, 2013). 
Bu örnekte de bu durum kullanıcıların kendi 
dünyalarına anlam katabilmek için Oğuz Atay 
romanlarından faydalanmalarını göstermektedir. 

Van Dijk’in eleştirel söylem çözümlemesi mo-
deli makro yapının ve mikro yapının ayrı ayrı 
çözümlendiği iki ana bölümden oluşmaktadır 
(Özer’den akt. Doruk, 2013: 115).

Makro yapılarda, yüklenen içeriklerin tematik 
ve şematik incelemesi yapılır. Tematik yapıda 
başlık, giriş, fotoğraf gibi unsurlar incelenir. 
Bu bağlamda metindeki enformasyon eksiltimi, 
genelleştirme ve kurgulama gibi alanlara bakılır 
(Çomu ve Halaiqa, 2014: 48). Tematik inceleme 
metnin makro örgütlenmesini incelerken, metnin 
anlamını karakterize eder. Şematik incelemede 
ise durum ve yorumu kapsayan metnin arka plan, 
bağlam bilgisi ve sonuçlar gibi unsurlar incelenir. 
Mikro yapılarda ise sözcük seçimleri, cümle 
yapıları, cümleler arasında kurulan nedensellik 
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ilişkileri ile retorik gibi unsurlar incelenir. Sözcük 
seçimleri ise ideolojik yapılanma bağlamında 
oldukça önemlidir (Yanık, 2013).  

Her bir metnin, görüntünün veya görsel bir içe-
riğin bir başka söylem üretmesi nedeniyle tele-
vizyon haberlerinin veya filmlerin ve son olarak 
da sosyal medyadaki içeriklerin söylem analizi 
metinle sınırlı kalmamalıdır. Metin ve görsellik 
bir bağlam içinde ele alınmalıdır. Televizyonda 
jenerikler, başlıklar, logolar ve müzik hep birlikte 
bir anlamı inşa eder. Sosyal medyada da sunulan 
görseller ve metin aynı bağlam içerisinde ele 
alınmalıdır. Yapılan paylaşımlarda yeni anlamlar 
inşa etmeleri sebebiyle seçilen cümleleri destek-
leyen fotoğraflar önem taşır (Ankaralıgil’den akt. 
Serttaş, 2015: 105).

Makro Yapı Çözümlemesi

Van Dijk’a göre haber anlatıları makro önerme-
lerden oluşmaktadır. Bunlar temalardır. Temalar 
söylem içinde yapılandırılmıştır (Özer, 2011: 87).

İncelenen 20 paylaşımda başlıca 3 tema ön plana 
çıkıyor: Bireyin topluma yabancılaşması, umutsuz 
aşk ve başarısızlık hissi 

Umutsuz aşk temalı paylaşımlarda melodramik 
Türk Filmleri’nden görüntüler, dramatik ve ro-
mantik vurguyu arttırmak amacıyla siyah beyaz 
verilmiştir. Metne yönelik böyle fotoğraflar 
seçilmesi, metnin aşk temasına uygun hale ge-
tirilmesi için bir kurgulama yapıldığını gösterir. 
Oğuz Atay’ın romanlarında kadın ve aşk temaları 

tam bir somut belirleyicilik arz etmemektedir. 
Fakat yapılan paylaşımlar Atay romanlarına bir 
aşk romanı havasını verir. Dolayısıyla sevmek 
temelli içeriklerin, Atay’ın kitaplarına ait arka 
plan bilgisinden yoksun oldukları görülmektedir. 

(Görsel 3. Olric hayran sayfasından örnek bir 
paylaşım: www.facebook.com/oricefendisi)

2-Bireyin topluma yabancılaşması temalı pay-
laşımlarda genel itibariyle Tutunamayanlar 
romanından pasajlar aktarılmıştır. Bu noktada 
Olric ile Turgut Özben’in diyaloglarına daha çok 
rastlanmaktadır. Seçilen diyaloglar çoğunlukla 
başarısızlık, yalnızlık ve toplumdan kopukluk 
üzerinedir. Seçilen metinler, yalnız ve yüzü gö-
rünmeyen insan fotoğraflarıyla birlikte sunulur. 
Burda da yalnızlığa yönelik bir kurgulama söz 
konusudur. Olric ve Turgut’un konuşmaları, arka 
plandan soyutlanmıştır.  
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(Görsel 4. Olric hayran sayfasından örnek bir 
paylaşım: www.facebook.com/oricefendisi)

Ayrıca Oğuz Atay’ın siyah beyaz ve düşünceli 
görünen fotoğraflarına da sıkça rastlanır. Metin-
lerin arka planında bir öğrenilmiş çaresizlik hissi 
sunulur. Örneğin Oğuz Atay’ın Korkuyu Beklerken 
isimli romanından şu kısım paylaşılmıştır: 

“Yalnız yaşayan insanların, kendi içlerinde baş-
layıp biten eğlenceleri vardır”

3-Başarısızlık hissi temasına ait olabilecek pay-
laşımlarda genel itibariyle Olric ile yapılan ko-
nuşmalar dikkat çeker. Diğer insanların yaptıkları 
ve Turgut’un yapamadıkları üzerine bir vurgu 
söz konusudur. Turgut’un toplumsallaşamaması, 
normal ve sıradan bir hayat sürememesi temel 
sorun olarak yansıtılmıştır. Bu noktada kullanıcı-
lar içeriklerini yüklerken yalnız insan kimliğine 
vurgu yaparlar. 

Mikro Yapı Çözümlemesi:

Metnin mikro yapısının çözümlenmesinde; sentaktik 
çözümleme, bölgesel uyum, sözcük seçimleri ve 
retorik çözümlemeleri yapılmaktadır. Cümlelerin 
yapılarına, basit/karmaşık, etken/edilgen durum-
larına, sözcük seçimlerine, metinde ardı ardına 
gelen cümleler ile oluşturulmaya çalışılan nedensel, 
işlevsel ve referansal ilişkilere, fotoğraflara,vb. 
unsurlara bakılmaktadır (Özer,  2011).

 Seçilen paylaşımlarda bireye dair etken bir dil 
kullanılmıştır. Özellikle Olric ile Turgut Özben’in 
konuşmalarında Turgut’un iç dünyasının karma-
şıklığını ve yalnızlığını vurgulayan cümlelere daha 
çok yer verilmiştir. Paylaşımlarda en çok tercih 
edilen sözcüklerin başında acı ve olumsuzluk 
yüklü kelimeler geliyor. 

-Gelmez, gelemez efendimiz

- Ağlasak kimse anlamaz değil mi?

-Anlamaz efendimiz

-Bu yol nereye çıkar?/Hiçbir yere efendimiz

Paylaşılan metinlerde sıklıkla şu cümlelere rast-
lanmaktadır: Yolculuk, gidenler, bırakıp giden, 
ardından, kayıp, terketmek, yalnızlık, insanlar, 
onlar.

Olric ile Turgut Özben’in topluma dair yorumları 
üçüncü çoğul şahıs ekiyle yapılmıştır. Turgut ise 
sürekli “biz”den bahseder. Paylaşımlarda Turgut 
ve Olric’in dış dünyadaki insanlara dair tespitleri, 
topluma yabancılaşmış bir gözle sunulur. Bu içe-
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rikler, kalabalık insan figürlerinin fotoğraflarıyla 
desteklenir.

-Çok şeyler biliyorlar Olric, çok farklı şeyler 
biliyorlar.

-Kimden ne zaman öğrendiler bu kadar bilgiyi ?

-Mutsuzuz sanıyorlar Olric. Oysa, biz mutsuz 
değiliz. Onlar, boş yere bu kadar mutlular.

Sonuç

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi medyanın 
kültürel evreni oluşturma ve anlam inşa etme 
işlevini her zamankinden daha çok vurgular hale 
getirdi. İzleyiciler medya organları aracılığıyla 
enformasyonla hiç olmadığı kadar iç içe geçti. 
Habere, enformasyona, eğlenceye, kültür ve sanat 
ürünlerine ulaşımı kolaylaştı. Ulaştığı niceliksel 
çokluğun büyük bir güç haline getirdiği kitle 
iletişim araçları insanların anlam dünyalarını ve 
kimliksel vurgularını da şekillendirmeye başladı. 
Televizyonun milyonlarca eve ulaşması, izleyi-
cilerin ekrandan aktarılan dünyayla dış dünyayı 
özdeşleştirmesine sebep oldu. Ve egemenlerin 
elindeki kitle iletişim araçları farklılıkları vur-
gularmış gibi yaparak aslında alternatif ürünler 
yoluyla izleyiciyi aynı daire içerisine hapsetti. 
Televizyonun ardından internetin ortaya çıkması 
kitle iletişim dünyasına devrimsel bir etkide bu-
lundu. Artık iletişimin boyutu tamamen değişti. 
İnternet ile birlikte sosyal medyayı takip eden 
kullanıcılar aynı zamanda kendi içeriklerini 
oluşturma ve bunu başka insanlarla paylaşarak 

kendi söylemlerini oluşturma imkânına eriştiler. 
Bu durum egemenlerin söyleminden ayrı bir 
söylem inşa edilebilen alternatif bir mecra oldu-
ğu iddialarını da beraberinde getirdi. İnternetin 
gelişmesi ve standart bilgisayar kullanıcılarının 
yeni sanal kimlikler inşa ettikleri bir siber uzam 
haline gelmesi onun üzerine farklı kuramsal 
çalışmalar yapılmasını da sağladı. Bu yaklaşım-
lardan bazıları internete özgürleştirici, alternatif 
bir iletişim aracı olarak yaklaşırken, kimisi de 
interneti enformasyon çöplüğü haline gelmiş, 
popüler kültür aracı olarak görüyordu. 

Bu çalışmada genelde medyanın özelde ise internetin 
kültürel ve sanatsal ürünleri metalaştırıcı etkisi 
üzerinde durduk. Özellikle internet, milyonlarca 
kullanıcıya ulaşması ve kullanıcıların hepsini aynı 
zamanda bir muhabire, edebiyatçıya, sanatçıya 
dönüştürmesi sebebiyle ciddiyetle ele alınması 
gereken bir alan olarak değerlendirilmelidir. Önemli 
bir boş vakit aktivitesi haline gelen internet, kulla-
nıcıların boş vakitlerinde “yeni dünyalar” yaratma 
hedefinde oldukları bir mecra haline gelmiştir. 
Bu durum sanatsal ve kültürel ürünlere ulaşımı 
kolaylaştırmıştır. Sanatsal ve kültürel ürünlerin 
içerikleri farklı dijital mekânlarda paylaşılır hale 
gelmiştir. Adorno’nun medyayı kültür endüstrisini 
yaymanın en önemli aracı olarak görmesi, internet 
için de geçerli bir söylemdir. Kültür endüstrileri 
özgün sanatın karşısına dikilerek onları toplum-
dan uzak olmakla suçlar. Böylece halka ulaşmış 
sanatsal ürünlerin niteliksel yapısını sorgulatmayı 
engeller. Halka ulaşmış, herkes tarafından kabul 
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edilmiş sanat ürünleri doğru bir tercih olarak 
ortaya konur ve özgürleştirici, anarşist sanat 
alaşağı edilir. İnternette de böyle bir durumla 
karşı karşıya kalmaktayız. İnternette sanat ile 
eğlence birleştirilerek boş vakit eğlencelerine 
ideolojik bir kılıf olarak geçiriliyor. Bireyler 
kendilerini,  içeriklerini üreten diğer kullanıcılarla 
özdeşleştirerek, paylaşılanlarla kendilerine bir 
dünya oluşturuyorlar. Bu üre-tüketicilik durumu 
internette kültür endüstrisini de genişleten ve 
sanat aleyhine olacak şekilde zararsız gösteren 
bir durum halini alıyor.  Türk Edebiyatı’nın en 
önemli eserlerine imza atan Oğuz Atay örneği 
de bu bağlamda ele alınmıştır. Uzun yıllar Türk 
Edebiyatı’nda ana akımlar dışında değerlendirilen 
Oğuz Atay romanları internetteki paylaşımlarla 
ortalama bir kültür endüstrisi ürünü haline geti-
rilmiştir. Özellikle yaptığımız çalışmamızda Olric 
isimli hayran sayfalarında paylaşılan Oğuz Atay 
kitaplarından alınan pasajların, standart internet 
üre-tüketicilerinin anlaşılma güdülerini, entel-
lektüel ihtiyaçlarını ve bohem kimlik inşâlarını 
anlık metin paylaşımlarıyla tatmin etmeye çalışan 
silik içerikler olarak ortaya çıktığını görmekteyiz. 
Paylaşımların Oğuz Atay’ın okunma oranlarını 
arttırıp arttırmadığı konusunda kesin bir bilgi 
olmamakla birlikte duyulurluğunu arttırdığı bir 
gerçek. Fakat bu durum Oğuz Atay’ın anlatmak 
istediklerinin anlaşıldığı anlamına gelmiyor. İnternette 
paylaşılan bu anlık içerikler, kültür endüstrisinin 
ürünleri olarak bireylerin farklılaşma ve direnme, 
sistemin dışında kalma ihtiyaçlarına yönelik anlık 
tatminler sağlayarak onları sisteme sürekli olarak 

entegre ediyor aslında. Örneğin Turgut Özben’in 
öteki kişiliği Olric, Trakya yöresinden ortalama 
internet kullanıcılarının hayal güçlerini bile zorla-
maya gerek kalmadan kendileri adına varoluşsal 
kaygılar taşıyan bir karaktere dönüşüyor. Bunun 
sonucunda da Trakya’lı Olric gibi sayfalar ortaya 
çıkıyor. Sonuç itibariyle internetteki Oğuz Atay 
paylaşımları Oğuz Atay’ın standartlaşma ve alay 
konusu ettiği toplumsallaşma karşıtı düşünsel 
yapısının tam karşısında bir işlev görerek, Oğuz 
Atay’ı ve onun roman karakterlerini popüler 
kültürün ve edebiyatın önemli bir sürdürücüsü 
haline getiriyor. 
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EXTENDED ABSTRACT

Different means of mass communication have witnessed development and transformation of societi-
es. Mass medium that stood between different types of domination have exceeded being a tool that 
delivered message to become key elements and ideological devices of the system. We may observe 
that means of domination are building their worlds with media, along with industrialization and mo-
dernization that manages free time and keep the individuals within the system. Especially with the 
newly developed technologies, its power to reach numerous individuals have shown us its quantitative 
power. This power used as a systematical foundation and exposes the power of media organs to buil-
ding a cultural universe.  Emerging of television did not specifically declared the end of radio, but it 
has opened a world of brand new technology and meaning that delivers homes of millions of users 
visual and auditory data about the outside world. For this reason, after the appearance of television, 
researches on effects of media and audience have risen and discussions on whether it is more than 
a pulpit. Today, descriptions such as revolution on digital media technologies may be considered as 
descriptions which were also valid for television when it became to existence in the first place. Also 
the home-centered lifestyle preferred by the audience caused by the appearance of television have 
pioneered following technologies. Adorno, who examines effects of mass media tools on societies, 
presents the culture industry approach. Culture industry includes the average popular culture products 
imposed by the mass media tools. The very basic characteristic of such products is unifying the users 
in smallest commonalities, promising entertainment and opposing authentic cultural products. Adorno 
explains culture industry concept mainly with elements such as standardization, likeness and disap-
pearing in totality. For this reason, mass media tools such as television and internet which can reach 
to numerous users with the development of technology, are seen as the most successful tools that can 
fulfill the function of media to spread culture industry. Commodification phenomena which came 
to existence after the industrial societies, becomes also valid for cultural products within Adorno’s 
cultural industry. Culture industry emerges and spreads via mass production of cultural and artistic 
products. And what performs this mass production is technologies such as television and internet, 
especially in our day. Just like the television had created a new dimension for mass communication, 
internet has introduced a new dimension to what some theoreticians call “post-industrial society” or 
some call “information society.” Internet would not eliminate the television, a profound means of 
mass communication, but it has taken it from his topmost position. Because, now the internet techno-
logy contains television, radio with written and visual culture. Especially with the newly developed 
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yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
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the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
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technologies, its power to reach numerous individuals have shown us its quantitative power. Yet the 
strength of internet is not simply limited with number of users it can reach. Internet consumer, being 
in a more privileged, does not only have the title of a consumer, he also holds the means to be a 
producer. Internet is a channel that may give its user new identities. In the later parts of our research, 
we also mentioned the internet users who can perform production and consumption at the same 
time, with Alvin Toffler’s concept of prosumer. These multi layered contents called “user-derived” 
are shared also more frequently in fields of culture and art. This digital pool where each individual 
user can share artistic products and which hosts both individual and mass production and consump-
tion, has became a space where artistic and cultural products are mass produced to an industry. The 
authentic and anarchist structure of arts has faced with most-clicked, and most-shared popular art 
products. Quantitative majority has cut in front of the content to obscure individuals from focusing 
the content in real terms. In this work we examined sharing of especially literary products on digital 
spaces as user derived contents, and their transformation to leisure time activities when served with 
examples from other fine arts. Contents shared about Oguz Atay on social sharing websites whose 
pictures are spreading recently and who especially became a phenomena with his Tutunamayanlar 
book were analyzed. We set off from the hypothesis that these contents are cut off from the authentic 
context of the work to be used on social media for the purpose of building virtual identities for users 
and their popularity relies on the frequency of being shared. This situation has similar properties 
to commoditization and marketing art and culture products of culture industry.  In the last chapter 
of the research we did discourse analysis of two most popular Olric fan page. We had 20 shares of 
Oguz Atay contents to analyze. These contents consists of Oğuz Atay book aphorisms with photos. 
As a result of analysis we found that Oğuz Atay contents are using as a product of cultural industry. 
Average internet users use the intellectual phenomenon in Oguz Atay books to build a new, protest 
and bohemian identity in cyber space. 
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KADIN FİLOZOF HYPATİA’NIN  TRAJİK YAŞAM ÖYKÜSÜ: AGORA1

WOMAN PHILOSOPHER HYPATIA’S TRAGIC LIFE STORY: AGORA

Aylin ÇANKAYA
Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Manisa / Türkiye

Öz: Agora (2009), ilk filmi Tez (Tesis,1996) ile 
Goya, İçimdeki Deniz (Mar Adentro, 2004) ile en 
iyi yönetmen (Avrupa Film, 2004) ve en iyi yabancı 
film (Altın Küre, 2005) ödüllerini alan Alejandro 
Amenábar’ın yönettiği başarılı yapımlardan biridir. 
Film; İskenderiyeli bir kadın filozof, ünlü matema-
tikçi ve aynı zamanda gökbilimci olan Hypatia’nın 
(MS 370-413) tarihsel ama bir o kadar da trajik 
olan yaşam öyküsünü anlatır. Bu anlatıda Hypatia, 
dini çatışmaların ortasında kalmasına karşın kendi 
“ben”inden, düşüncelerinden tüm yaşamı boyunca 
ödün vermeyen ve bunun bedeli olarak da hunharca 
öldürülen bir kadın karakteri temsil eder. Tarihsel bir 
gerçekliğe ışık tutan film; yaşadığı dönemin zihniye-
tini, bir kadın karakterin var olma mücadelesini ya 
da var olamamasının şartlarını, toplumsal cinsiyetin, 
failleri nasıl yönlendirdiğini ortaya koyması bakımın-
dan önemlidir. Bu nedenle bu çalışma kapsamında, 
Hıristiyanlığın dogmatik inanç sarmalında boğulan 
bir kadın filozofun çabalarının feminist eleştirel bir 
yaklaşımla (toplumsal cinsiyet, ideoloji vb.) çözüm-
lenmesi ve incelenmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Agora, Hypatia, Hıristiyanlık, 
Felsefe, Toplumsal Cinsiyet

Abstract: Directed by Alejandro Amenabar, Agora 
is one of the well-done productions of Amenabar, 
who received Goya prize with his first movie ‘Tesis’ 
(1996) and the best director prize with the movie 
‘Mar Adentro’ in European Film Awards (2004) as 
well as the best foreign movie prize in Golden Globe 
Awards (2005). The movie, Agora, narrates not only 
the historic but also tragic life story of Hypatia of 
Alexandria (BC 370-413) who was a well known 
woman philosopher and mathematician besides being 
an astronomer of her time. In this narrative, Hypatia 
represents the woman character murdered brutally in 
exchange for her not making any concessions about 
her ideas and ‘self’ in all her life despite getting stuck 
in the middle of religious conflicts. Shedding light 
on a historical fact, the movie is worthy of note that 
it reveals the mentality of that time, the struggle for 
survival of a woman character or the conditions in 
which a woman can’t survive and how the Gender 
(perception) leads the people, as murderers in the movie. 
Within the scope of this study, therefore, it is aimed 
that the efforts of a woman philosopher drowned in 
the dogmatic belief system of Christianity is going to 
be studied and analyzed in terms of feminist critical 
approach (gender, ideology etc.). 

Key Words: Agora, Hypatia, Christianity, Philosophy, 
Gender
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İskenderiyeli Hypatia (MS 370-415)

Antik Çağ’ın sayılı kadın filozoflarından biri olan 
Hypatia, MS yaklaşık 370 yılında İskenderiye’de 
doğdu. İskenderiye kenti Roma’nın Mısır vi-
layetinde olduğu için kent o dönemde Roma 
İmparatorluğu’nun hâkimiyetindeydi (Gleichauf, 
2007). İskenderiye; Mısırlı, Yunan, Yahudi ve 
daha pek çok farklı grubun bir arada barış içinde 
yaşadığı, her ulustan öğrenci, köle, tüccar, turist, 
dilenci ve filozofun buraya yaşamaya, ticaret 
yapmaya ve öğrenmeye geldiği, imparatorluğun 
en büyük ve aynı zamanda en görkemli liman 
şehriydi. Tüm dünyanın hayranlığını kazanan, 
antik dünyanın “Yedi Harika”sından (Sagan, 
2015) biri olduğu düşünülen kentin asıl ünü; 
İskenderiye Üniversitesinden (Museion) gelmek-
teydi. Museion; kütüphane, tapınaklar, kiliseler ve 
okullarla birlikte büyük bir yapı oluşturuyordu. 
Adeta modern bir üniversiteyi andıran bu büyük 
komplekste en dikkat çekici şey hiç kuşkusuz 
Serapis (Mısır tanrısı) tapınağına yerleştirilen 
yaklaşık 500.000 kitaba (papirüs) sahip olduğu 
varsayılan kütüphaneydi (Grant,2009). Kadim 
dünyanın bilim ve irfan merkezi olarak kabul 
edilen kütüphane Batlamyus, Öklit, Arşimet, 
Aristarkus, Apollonius, Eratosthenes gibi ünlü 
bilim insanlarına ev sahipliği yapmıştır. Dolayısıyla 
bilimin bu kütüphanenin raflarında şekillendiğini 
ve modern dünyanın tohumlarının da ilk burada 
atıldığını (Sagan, 2015) ifade etmek mümkündür.

Bilinen o ki Hypatia İskenderiye Museion’unda 
birçok kişiye matematik, astronomi ve felsefe ala-

nında dersler veren, onlara öğretmenlik yapan son 
bilim insanıdır. Bilimsel çalışmalar, Hypatia’nın 
da tıpkı babası Theon gibi matematik ve gökbi-
limine (Dzielska, 1999) önem verdiğini, ayrıca 
felsefeye çok büyük bir ilgi duymuş olduğunu 
doğrulamaktadır. Geometride Pergeli Apolloni-
us ve Öklit (Eukleides), gökbilim derslerinde 
de Batlamyus’tan (Ptolemaios) yararlanmıştır 
(Dzielska, 1999). Hypatia’nın felsefeye olan 
ilgisi konusunda Sokrates ve Damascius şunları 
yazar: “Zamanının bütün filozoflarını aşacak 
kadar büyük bir birikime erişmişti, Platon’un 
okulu Plotinus’tan ona miras kalmıştı, dinlemek 
isteyenlere bütün felsefe derslerini verirdi” (Dzi-
elska, 1999). Hypatia Platon’dan sonra ortaya 
çıkan Yeni Platoncu okulun en yetenekli kadın 
temsilciydi. Güvenilir kaynaklar, Yeni Platoncu 
okulun öncüsü olan Hypatia’nın bilim ve felse-
fe alanında kitaplar yazdığını fakat ne yazık ki 
bunların kütüphanenin yakılmasıyla birlikte yok 
olduğunu göstermektedir (Gleichauf, 2007).

Yazıya konu olan Agora filmi, MS 4. yy.da 
İskenderiye’nin Eski Dünya’nın gördüğü en 
müthiş şehir olduğu bir zamanda, Hypatia’nın 
farklı dinlere mensup olan birçok kişiye özgürce 
ders verdiği bir dönemde başlar. Ne var ki, farklı 
dinlerin bir arada barış içinde yaşadığı ortam çok 
kısa zaman içerisinde son bulur. Hıristiyanlığın 
imparatorluk içinde hızla yayılmasının ardından 
İskenderiye’deki politik yapı oldukça sorunlu hale 
gelmiştir. Yoğun bir Hıristiyanlaştırma sürecinden 
geçen kent artık karşılıklı çatışmanın merkezidir. 
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Hypatia da kendisini dinler arası güç kavgalarının 
yaşandığı bu kaotik ortamın içinde bulur. Hıristi-
yan nüfusun İskenderiye’de artması beraberinde 
Hıristiyanlığı benimsemeyenlere karşı hoşgörüsüz 
olmayı getirmiş, Pagan ve Yahudiler üzerindeki 
baskıyı artırmıştır. Hypatia ise o dönemde Pagan 
bir doktrin olan Yeni-Platoncu düşünceyi be-
nimsemiş (Grant, 2009) ve bu nedenle baskı ve 
şiddetin nesnesi haline gelmiştir. Agora burada 
yaşanan tüm bu çirkin ve acımasız savaşların 
tanığı olmuştur. 

Agora sözcüğü; Grekçede şehir merkezi, top-
lanma yeri, meydan gibi anlamlar taşımaktadır. 
Şehir, sosyal ve ticari yaşamı yansıtmakla birlikte 
aynı zamanda seçimlerin, duyuruların yapıldığı 
politik bir merkezi de ifade eder. Yönetmen, 
Agora filmi ile izleyiciye tüm politik olayların 
yaşanıp bittiği agora’dan yani şehrin merkezin-
den seslenmektedir. Tüm kameralarını şehrin 
merkezine yerleştirmekle orada yaşanan trajediyi, 
Hypatia’nın tüyler ürperten dramını sinema aracı-
lığıyla dünyanın gözleri önüne serer. Film girişte, 
Antik Çağ’ın sonu, erken Orta Çağ’ın başlarında 
Hıristiyanlığın kabulüyle birlikte kentte yaşanan 
din savaşlarını, o geçiş dönemini ve İskenderiye 
Kütüphanesi’nin yakılmasını konu ediyor gibi 
görünse de gerçekte köhne düşüncelerin içinde, 
kendi ışığıyla parıldayan bir çöl çiçeğinin öykü-
sünü anlatmaktadır. Bu bağlamda Agora filmi, 
Hypatia’nın tarihsel bir karakter olmasının yanı 
sıra, feminist bir perspektiften “kadın” üzerine 
düşünen ve düşündüren, pek çok soruyu sor-

mamıza neden olan zengin bir metin olarak öne 
çıkar. Filmin onu seyreden kişide düşündürdüğü 
konuların başında ise kadın ve felsefe, kadın ve 
Hıristiyanlık, son olarak da toplumsal cinsiyete 
dayalı olarak ortaya çıkan şiddet gelmektedir. Bu 
çalışma bu temalar çerçevesinde filmdeki metni 
çözümlemeye çalışacaktır.

Kadın ve Felsefe

Filozof Hypatia, kadınların festival, dini ritüel vb. 
etkinlikler dışında etkin biçimde var olmadığı, her 
türlü haktan yoksun olduğu (Berktay, 1998) ve 
mal gibi görüldüğü bir dönemde (Tuna, 2014), 
erkeğin egemenliğindeki kamusal alanda,“bir 
kadın” en önemlisi de “özne” olarak çalışmalarını 
özgürce sürdüren ve Museion’da çoğunluğunu 
Hıristiyan öğrencilerin oluşturduğu guruba felsefe 
dersleri veren bir öğretmendir. Onun bilgiye ve 
öğrenmeye olan merakı, felsefeye olan tutkusu 
parlak zekâsıyla birleşince içinde yaşadığı top-
lum tarafından “kadın” olmasına rağmen kabul 
ve saygı görmesine neden olmuştur. Hayatını 
bilime ve felsefeye adamış bu bilge kadının 
tek arzusu hakikatin kendisidir. Yönetmen de 
film boyunca bu duyguyu seyirciye çok başarılı 
bir biçimde hissettirir; Hypatia varlığı bilme ve 
anlamaya yönelen bir çaba ile sürekli olarak 
gökyüzündeki düzeni, yıldızların ve dünyanın 
hareketini sorgular. Bu bağlamda Hypatia’nın 
tek endişesi, Yunan gökbilimci ve matematikçi 
olan Aristarkus’un heliosentrik (güneş merkezli 
evren) modelinin doğruluğunu ortaya koymaktır; 
ancak bu problemi çözebildiğinde Hypatia mutlu 
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bir şekilde hayata veda edebilecektir. Babası 
Theon da kızının felsefeye olan derin ilgisinin 
farkındadır ve ona göre Hypatia bir bilim insanı 
olarak düşündüklerini söyleyemeyecek, “bir 
erkeğe ömür boyu bağımlı kalacak” (Agora, 
2009)biri değildir. Sevdası göklere yönelmiş olan 
Hypatia’nın evlenmeyi istememesi ise anlaşılır 
bir durumdur.

Damascius, Hypatia’nın kadın olmasının diğer 
bir deyişle cinsiyetinin yaptığı çalışmaları etki-
lemediğini ifade eder (Grant, 2009). Fakat aynı 
şeyi yaşamı için söylemek olanaksızdır. Benzer 
bir deyişle, Hypatia’nın yaşamı cinsiyetinden 
ötürü yani “kadın” olduğu için sona erdirilmiştir. 
Kadının insan bile sayılmadığı dönemde “bir 
kadın”ın sözlerine itibar etmek patriyarkal bir 
yapıyı temsil eden kilisenin gücüne diğer bir 
deyişle otoritesine gölge düşürür. Dolayısıyla 
Hypatia, patriyarkal yapıya aykırı düşen bir kadın 
karakter olarak linç edilmeye mahkûmdur.

Felsefenin en temel işlevi sorgulayıcı bir niteliğe 
sahip olmasıdır. Felsefeye “inanan” biri olarak 
Hypatia; Hıristiyanlığın dogmatik, sorgulamak-
tan uzak olan öğretisini benimsemek istemez. 
Sokrates’in söylediği gibi sorgulanmayan bir yaşam 
Hypatia için de değerli bir yaşam değildir. Bilim 
kadını olarak o, varlığı nedenleri ile araştırır ve 
kuşkuyu bir yöntem olarak kullanır. Kuşku ise, 
Gülün Adı’nda dile getirildiği gibi “dinin en büyük 
düşmanı”dır (Eco,1986).Yöntem olarak kuşkuyu 
kullanan, varlığı araştıran ve keşfeden bir felsefe 
ile onu “verildiği” şekliyle kuşku duymaksızın 

sorgulamadan kabul eden Hıristiyanlık öğretisi 
(Çüçen, 2000) arasındaki uçurumu fark etmemek 
mümkün değildir.

Hypatia bilgeliğin temsilcisidir. Felsefe ya da 
bilgelik ise Hıristiyanlığın skolastik düşünme 
biçimi ile uyuşmaz. Bir tarafta sorgulamaktan, 
düşünmekten ve araştırmaktan yana olan Hypatia, 
diğer tarafta tüm doğruların, hakikatin “verili” 
olduğuna inanan ve bu yüzden felsefeye karşı 
düşmanca bir tutum (Gleichauf, 2007) sergileyen 
bir kilise ve onun temsilcisi, kentin psikoposu 
olan Kyrill vardır. Dolayısıyla, filmin başında 
felsefenin ve Hypatia’nın sahip olduğu itibar 
aslında Hıristiyan nüfusun artması üzerine ken-
dinden olmayanlara -Pagan ve Yahudilere- karşı 
gösterilen hoşgörüsüzlük ve tahakküm ile ortadan 
kaybolmuştur. Hypatia ise, bu kaotik ortamda 
var olma mücadelesini büyük bir kararlılıkla ve 
cesaretle sürdürmeye devam eder. Patriyarkal 
ideolojinin hüküm sürdüğü bir kentte Hypatia’nın 
etkin bir özne olarak var olmasının hem din hem 
de kültür açısından büyük bir tehdit oluşturduğu 
açıktır. Çünkü cinsiyet ayrımcılığının olduğu bir 
tarih ve felsefe yazımında “kadın ve felsefe”nin 
ya da “kadın ve filozof”un bir arada düşünülmesi 
-feminist tarihçilik dışında- pek mümkün değildir. 
Felsefe tarihinde egemen olan ve ne yazık ki 
kabul gören eril söyleme göre felsefenin peşinde 
koştuğu “hakikat”, “doğruluk”, “ahlak”, “bilgi” 
gibi yüksek değerler ancak erkeklere özgü olan 
bir araştırma alanı olabilir. “Kadının doğası” de-
nilen, aslında bir kurgudan ibaret olan düşünceye 
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göre ise kadın daha aşağı sayılan somut gündelik 
olgulara, doğaya, bedensel olana yakındır. Kadın 
doğaya olan yakınlığı nedeniyle hakikat ve bilgi 
alanının dışına itilirken,(Berktay,1996) erkekler 
“aklı” (Türche, 1997) temsil eden felsefe ve si-
yaset ile ilgilenen “özne”ler olarak kabul edilirler. 
Benzer bir deyişle erkek olmak; gerçekte akla 
sahip olmak, insan olmak ve “özne” olmak ile 
özdeşleştirilirken kadın olmak; kendi iradesiyle 
karar alamayan, özne olmayan ikincil varlık olmak 
anlamına gelir. Fakat Hypatia felsefe ve kadın 
arasında gerçekleşmesi mümkün ama oldukça 
“zor ilişki”yi kurabilmiş, bu sebeple de etkin bir 
özne olarak tarihe geçmiş, onun nesnesi değil 
öznesi olmuş, önemli bilim kadınlarından biridir.

Öyle görülüyor ki eril ideolojinin egemen oldu-
ğu toplumda bir kadının felsefeyi ve aklı temsil 
etmesi kadına dair var olan düşünce kalıplarını 
ters yüz eder. Bu sebeple, Hypatia’ya karşı 
son derece güçlü bir propaganda yürütülür ve 
bu propaganda ne yazık ki amacına kanlı bir 
şekilde ulaşır. Anlaşılan, sıra dışı bir yaşama ve 
yeteneğe sahip olan bir kadın filozofun insanlar 
üzerindeki etkisi ve gücü, öldürülmesi ile bir-
likte ortadan kaldırılmaya; öyküsü ise tarihten 
silinmeye çalışılmıştır. Bu noktada yönetmen 
Amenábar’ın erkek aklın egemen olduğu bir 
tarihte, tarih yazıcılığında tıpkı feminist bir tarihçi 
gibi kadın filozofların varlığına dikkat çekmesi, 
Fatmagül Berktay’ın ifadesiyle “geleneksel tarih 
yazımının görünmez kıldığı kadınları ‘görünür’ 
hale getirmek” (Berktay, 2012)türünden bir işleve 

sahip olan biri gibi görünmesi, takdir edilmesi 
gereken bir girişimdir.

Kadın ve Hıristiyanlık

Filmde işlenen en temel temalardan birisi de farklı 
dini inanışlarla (pagan ve Yahudilik) Hıristiyanlık 
arasında yaşanan çatışmadır. İskenderiye Kütüpha-
nesi burada yaşanan tarihi olaylara tanıklık eder; 
o, bir tarafta çok kültürlülüğün diğer tarafta ise 
farklı dinlerin -ki Serapis ve Poseidon tapınakları 
buna örnektir -simgesidir. Ne var ki Hıristiyanların 
kütüphaneyi yakıp ele geçirmesi ile birlikte barış 
ortamı sona erer, Pagan ve Yahudilerin ibadetlerini 
burada gerçekleştirmelerine daha fazla izin veril-
mez. Hıristiyanlık, gün geçtikçe kendi dışındaki 
inançlar üzerindeki baskısını ve şiddetini artırır; 
öyle ki Hıristiyan gönüllüleri olan Parabolaniler 
sokaklarda artık Hıristiyan ahlakının takipçiliğini 
yapmaya başlarlar. Kilisenin başı olan Kyrill’in 
tek bir amacı vardır; o da, Hıristiyanlığın tüm 
imparatorluğa yayılmasını sağlayarak iktidarını 
sağlamlaştırmaktır. İmparatorun iktidarının tem-
silcisi ise Hypatia’nın yakın dostu Orestes’tir. 
Hypatia’nın Orestes’i desteklediği ve onu etkile-
diği bilinir. Kyrill de, Orestes’i Hypatia yani bir 
kadın üzerinden zayıflatmak ister ve bu nedenle 
Hypatia’nın felsefe ile uğraşan şehri bölen kötü 
niyetli bir cadı olduğu söylemini kente yayar. 
Kyrill’in kendi iktidarını sağlamlaştırma mücade-
lesini bir kadın üzerinden gerçekleştirmesi dikkat 
çekicidir. Kadın adına yürütülen, aynı zamanda 
kadını nesneleştiren çirkin savaşın sorumlusu; 
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kadın bedeni üzerindeki denetimi sağlamada iyi 
bir araç olan Hıristiyanlık dinidir.

Tek tanrılı dinlerden biri olan Hıristiyanlık -tıpkı 
diğer tek tanrılı dinlerde olduğu gibi- patriyarkal 
bir düşünce yapısını ifade eder. Bu anlayışa göre 
kadınlar ve erkekler birçok bakımdan birbirinden 
farklıdır. Sözgelimi erkek, doğası gereği güçlü ve 
akılcıdır, egemen olmak için yaratılmıştır oysa kadın, 
doğası gereği zayıf, rasyonel açıdan daha aşağı, 
duygusal açıdan ise daha dengesiz bir varlıktır. 
Benzer bir deyişle, eril ideoloji erkeği rasyonellik, 
uygarlık ve kültür ile özdeşleştirirken buna karşılık 
kadını doğa, beden ve duygusallıkla özdeşleştirir. 
Böylesi bir açıklama elbette ki erkeğin işlevini 
kadının işlevine göre daha üstün kılar. Yalnızca 
Hıristiyanlık geleneğinde değil, tüm tek tanrılı 
dinlerin ortak özelliği olarak kadının daha aşağı 
sayılan beden ile özdeşleştirilerek ikincilliğinin 
doğal bir olgu gibi kabul edilmesinin sonucunda, 
beden üzerindeki toplumsal denetimindin kisvesi 
altında meşrulaştırılmasının (Berktay, 2012) yolu 
açılmıştır.

Kadın ya da kadın bedeni üzerinde toplumsal 
denetimin kurulması amacıyla din olgusunun aracı 
olarak kullanıldığı durumlar, filmin belki de en 
etkileyici sahnelerini oluşturur. Bu sahnelerden 
birinde Kyrill bir ayinde Paul’un Timothy’e yaz-
dığı mektuptan kadınla ilgili olan şu metni okur: 
“Bu yüzden her yerde erkekler mübarek ellerini 
kaldırıp dua etmelidir, sinirlenmeden veya kavga 
etmeden. Aynı şekilde kadınların gösterişsiz, iffetiyle 
ve adabıyla giyinmesini isterim. Örgülü saçlarla 

ya da altınla veya incilerle ya da pahalı giysilerle 
değil, sevaplarıyla isterim. Kadın sakin ve mutlak 
bir itaatle öğrensin. Bir kadının bir erkeğe bir 
şey öğretmesine veya üzerinde otorite kurmasına 
izin vermem. Tam tersine sesini çıkarmamalıdır. 
Bunlar tanrının sözleri! Amin” Kitaptaki metni 
okuduktan sonra Kyrill sözlerine şöyle devam 
eder: “Bunu İsa’nın bizzat kendisi, kutsal mi-
rasını on iki erkeğe emanet ettiğinde biliyordu. 
Erkeklere. Aralarında kadın yoktu. Böyle olduğu 
halde İskenderiye’de bazılarının bir kadını takdir 
ettiği ve hatta sözlerine güvendiğini biliyorum. 
Filozof Hypatia’ya. Alenen tanrısızlığını ilan eden 
bir kadın. Bir cadı!”(Agora, 2009).

Metinde eril bir söylem olarak Hırisiyanlığın ka-
dın konusundaki düşünceleri ifade edilmektedir. 
Burada bir kadının nasıl olması gerektiğinin tasviri 
yapılır. Buna göre kadın; gösterişten uzak, iffetiyle 
giyinen, sakin ve mutlak olarak itaat eden varlık 
olarak tanımlanır. Bu tanımın ötesinde sunulan 
resimde asıl vurgulanan önemli ideolojik düşünce 
ise, otorite ya da iktidarı temsil eden cinsin erkek 
olması gerektiğidir. İktidarı ve bilgiyi temsil eden 
erkek akıl karşısında kadının sözlerinin güveni-
lirliğinden diğer bir deyişle “varlık”ından söz 
etmek anlamsızdır. Kadın, erkek egemen dinsel 
söylemde erkek etkinliği karşısında tümüyle edilgin 
bir varlık olarak konumlandırılır, bu bağlamda 
din olgusu üzerinden kadın bedeninin ideolojik 
bir biçimde şekillendirilmeye çalışıldığını ifade 
etmek yanlış değildir.
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Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet

“Tarih, korku veya cehaletle ya da güç tutkusuyla 
tamamıyla bize ait ölçülemez değerleri yok eden 
insanlarla doludur. Bunun tekrarlanmasına izin 
vermemeliyiz” (Sagan, 2015).

Eril kodlarla biçimlenen, cinsiyetin doğal bir 
olgu olmadığı, toplumsal olarak inşa edildiği bir 
toplumda Hypatia S. De Beauvoir’ın deyişiyle 
söylenirse “kadın doğmamış, sonradan olmuştur” 
(Kaylı, 2014). Nitekim Hypatia da eril söylemle 
inşa edilen “kadın” algısına karşı bir karakteri 
temsil ettiği için dinsizlik ve büyücülükle suçlan-
mıştır ve toplumsal cinsiyete dayalı olarak ortaya 
çıkan şiddetin de kurbanı olmuştur. 

Hakkındaki suçlamalardan dolayı korumasız 
kalan Hypatia kısa bir süre sonra tanrının yeryü-
zündeki askerleri olduğuna inanan Parabolaniler 
bir başka deyişle toplumsal cinsiyetin failleri 
tarafından yakalanır. Hıristiyan güruhun eline 
düşen Hypatia her türlü öfke, saldırganlık ve 
aşağılamanın nesnesi olur. Toplumsal cinsiyet 
temelli şiddetin (duygusal ve fiziksel) kendisini 
tüm çıplaklığıyla gösterdiği yer hiç kuşkusuz 
filmin son sahneleridir. Film, Hypatia’nın yaka-
lanmasının ardından “Yürü kaltak, pagan pisliği, 
hareket et günahkâr cadı!” (Agora, 2009) şeklinde 
itilip kakılması, canlı canlı derisini yüzmek için 
götürüldüğü kilisede soyularak aşağılanması 
ve taşlanması ile trajik bir biçimde son bulur. 
Bundan sonraki adım ise bedenin parçalanıp 
kalıntılarının sokaklarda sürüklenip yakılması 

olmuştur. M. Dzielska’nın deyişiyle “Hypatia, 
Theon’un kızı daha sonra cadı avlarıyla1*** bir 
çılgınlığa dönüşecek olan kadın düşmanlığının 
aldığı ilk kurban’dır” (Dzielska, 1999).

Hıristiyan kilisesinin dayattığı dogmalar karşısında 
Yunan kültürüne özgü bir düşünme biçimi ile 
özgür düşünceyi temsil eden filozof Hypatia’nın 
korkunç ölümü Avrupa tarihinde bir dönüm noktası 
olmuştur. Fakat buna rağmen felsefe tarihlerinde 
Sokrates şehit ilan edilirken Hypatia neredeyse 
hiç yer almaz (Erkızan, 2012). “Ölümler de 
cinsiyetçidir!” (Erkızan, 2012) Bu bağlamda 
Hypatia, “hem bir filozof ve hem de bir kadın 
olarak iki kez öldürülmüştür, ama cinsiyetçi bakış 
açısından yazılan felsefe tarihçileri tarafından yok 
sayılarak üçüncü kez öldürülmüştür” (Erkızan 
ve Çüçen, 2013). 

Sonuç Yerine

Varlığı ve yaptıkları ile bilimin sembolü olan, 
düşünülenin aksine etkin bir “kadın” olmanın 
bedelini toplumdan dışlanarak yaşamı ile ödeyen 
filozof Hypatia’nın itibarının teslim edilmesi yüz-
yıllar almıştır. Hypatia üzerine yazılan akademik 
amaçlı ilk makale 1689’da yazılmış, bunu altmış 
yıl sonra Wernsdoff’un denemesi izlemiştir. Daha 

1 Ortaçağ’da kadının konumu ve cadı avlarıyla ilgili 
ayrıntılı bir değerlendirme için bkz. Özlem Genç, 
“Ortaçağ Avrupa’sında Kadın”, Ortaçağda Kadın, 
ed. A. Çetin, Lotus Yayınevi, 2011, s. 241-297. 
Ayrıca Ortaçağ’da yapılan işkencelerle ilgili derin 
bir analiz için bkz. Betül Çotuksöken, Ortaçağ 
Yazıları, Notos Kitap Yayınevi, İstanbul, 2011, s. 
147-153.
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önemli çalışmaların yapılması ise on dokuzuncu 
yüzyılın ikinci yarısına, Antik Çağ üzerine eleştirel 
inceleme yöntemlerinin geliştirildiği zamana denk 
gelir. Ancak bu tarihten sonra adına romanlar, 
öyküler, tiyatrolar yazılmış, iki feminist dergi 
de Hypatia’nın adını dergilerine vermişlerdir 
(Dzielska, 1999).

Kadını bedene indirgeyen, toplumsal cinsiyet 
rolleri üzerinden cinsiyet ayrımcılığını yeniden 
üreten eril ideolojinin egemenliği, belki de 
Hypatia’nın linç edilmesiyle başlamış; Orta Çağ 
boyunca her türlü kötülüğün nedeni olarak kabul 
edilen kadına karşı şiddetin bir türü olan cadı 
avlarıyla sürdürülmüş; günümüzde ise yaşanan 
kadın cinayetleriyle varlığını korumaya devam 
etmiştir. Öyle ki şiddetten ölen kadınlar anısına 
internet üzerinden kurulan dijital anıt sayaca ne 
yazık ki her geçen gün bir başka cansız beden 
daha eklenmektedir. Bu bağlamda Agora filminin 
izleyici kitlesinde oluşturduğu düşünceye ve bunun 
günümüz açısından değerine ilişkin bir belirleme-
de bulunulabilir. Şöyle ki Agora bir taraftan bir 
kadın filozofun, -Hypatia’nın- geciken itibarının 
sinema aracılığıyla bir kez daha teslim edilmesine 
hizmet ederken, diğer taraftan bu önemli tarihi 
figürü kullanarak kadınların da -cinsiyetçi tarih 
yazımı dışında- bir tarihi olduğunu izleyiciye 
hatırlatmak ister gibidir. Filmin bu tür konular 
üzerinde farkındalık yaratmak ve duyarlılık 
geliştirmek gibi bir işlevi üstlenmesi anlamında 
sinema tarihine önemli bir katkı sunduğunu ifade 
etmek yerinde olur.
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EXTENDED ABSTRACT

The movie takes place at the city of Alexandria which is thought of as one of the Seven Wonders 
of ancient World. In this city, which was under the sovereignty of the Roman Empire, Egyptians, 
Greeks, Jews and people from various other religious groups lived in peace at that time. However, 
with the acceptance of Christianity and the rise in the number of people who believed in that religion, 
the pressure on the pagan and Jewish minorities gradually increased and the city was dragged into 
a chaotic atmosphere. Hypatia, who was born in Alexandria, is a female philosopher with a brilliant 
wit, who is curious about science and philosophy, teaches philosophy courses to a group of students 
mostly consisting of Christian people. It is very difficult for a female philosopher, who is devoted 
to philosophy, to exist in an atmosphere where religious pressure is on the rise. The companionship 
of women and philosophy is tried to be made impossible through religion. In other words, the union 
of woman and philosophy, or that of philosophy and Christianity, is a difficult equation. In a society 
where a patriarchal culture is dominant, Hypatia’s works on philosophy, her struggle to search for 
truths, even her self-construction of her identity as a subject is unacceptable. On the other hand, the 
philosophy itself does not comply with the doctrine of Christianity which has a scholastic structure.  
This is because while philosophy relies on the questioning mind in its quest for truths, the doctrine 
of Christianity has the belief that the truth is already “given”. Therefore, while the most important 
function of philosophy is that it has a questioning quality, religion accepts the already existing as 
the way it exists. This is the biggest methodological difference between philosophy and religion. 
Hypatia adopts this principle that the philosophy should have a quality of questioning for her own 
life. This principle, no doubt, is in clash with the doctrine of Christianity. Hypatia resists the efforts 
of assimilating religions other than Christianity, and spreading Christianity. Certainly, there would be 
consequences for acting against the dominant paradigms. The fathers of the church wanted Hypatia 
to pay for her resistance. First, they force her to accept this religion but it doesn’t work. Then, there 
can only be one result of this behavior, and that Hypatia would pay for her resistance with her own 
life. Social gender is revealed with its relentless barbarity. Hypatia is announced as a witch by the 
fathers of the church. Hypatia’s body, which is considered as worthless and mindless, is then showed 
to the Christian mass as a target. That is because Hypatia stepped out of the dominant paradigm 
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and acted against it. Woman, who symbolizes the nature and change, should yield to man who is 
the subject of authority and knowledge. In this respect, Christianity, essentially, reflects a masculine 
ideology. The movie remarks the way that Christianity, which has a masculine ideology, grounds its 
control over female body via religion. This perspective, may be considered as the most important 
view of the movie. Blamed with heathenism and witchcraft, Hypatia becomes a victim of violence 
which occurs due to social gender roles. The movie ends with the terrible slaughter of Hypatia. The 
attempt of lynching Hypatia, a female philosopher, is connected with the idea of erasing her from 
history, however, the books and sources written about her remark a total opposite effect. By presenting 
this sad story of the female philosopher, who had dedicated her life to science and was seen as the 
source of all kinds of wickedness and blamed with witchcraft and heathenism, the director creates 
awareness by reminding such an important historical figure and contributes to the development of 
sensitivity to such issues. In this respect, it can be said that the movie has an important function in 
terms of criticism of social gender roles. 
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DİZİLERDE ŞİDDET OLGUSUNUN SUNUMU: KARA PARA AŞK 
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THE PRESENTATION OF THE PHENOMENON OF VIOLENCE SHOWN 
ON TV SERIES IN TURKEY’S TELEVISION CHANNELS: KARA PARA 
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Öz: Medeniyetin hızla ilerlediği dünyamızda hala ne ya-
zık ki şiddet gibi ilkel bir olgunun varlığından söz etmek 
mümkündür. Şiddet öğelerinin topluma kanıksatılmasında ve 
etkisini sürdürmesinde kitle iletişim araçlarının da yadsına-
mayacak oranda etkisi bulunmaktadır. Kitle iletişim araçları 
içinde toplumun çoğunluğuna sesleneni de televizyondur. 
Nitekim izleyicilerin, dinleyicilerin ve okuyucuların ilk elden 
başvurdukları iletişim kaynağı olan televizyonun erişiminin 
kolay olması ve hemen her evde bulunması, kişilerin bu 
yayın organını seçmesinde öncül bir etkene sahiptir. Konusu 
televizyonda izleyici ile buluşan dizilerde sunulan şiddetin 
gösterimi olan çalışmanın örneklemini ise Türk televizyon-
larında gösterilen Kara Para Aşk ve Poyraz Karayel dizileri 
oluşturmaktadır. Bu dizilerde şiddet unsurlarının ne şekilde 
ele alındığı ve izleyiciye nasıl sunulduğunu analiz edebil-
mek için George Gerbner’in Yetiştirme Kuramı’nın ikinci 
bileşeni olan Mesaj Sistem Çözümlemesi kullanılmıştır. 
İncelemeler sonucunda adı geçen dizilerde şiddetin yoğun 
şekilde kullanıldığı ve bu yolla izleyicinin zihninde şiddet 
öğelerinin normalleştirildiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Türk Televizyon Kanalı, 
Televizyon Dizisi

Abstract: Unfortunately, it is stil possible to talk about the 
presence of a primitive phenomena like violence in our 
world that civilization was advanced in a rapid way. There 
is an affect portioned undeniable also by mass media, on 
surfeiting the community with the elements of violence and 
continuity of this affect. Amongst mass media, television is 
the one targetting the majority of the society. As a matter 
of fact, it has a prior factor for people to choose television 
that this media organ which was the communication source 
spectators, audiences and readers appeal at first, and it was 
found almost in every house. The samples of this study 
having its topic as the presentation of violence shown in tv 
series met with spectators on television are Kara Para Aşk 
and Poyraz Karayel. Message Coding Analysis, the second 
component of George Gerbner’s Cultivation Theory had 
been used for analyzing how elements of violence were 
treated and presented to spectators in these tv series. In the 
result of the researchs, it had been determined that violence 
was immensely used in the told tv series, and elements of 
violence were normalized in minds of spectators by this way.

Key Words: Violence, Turkish Television Channel, TV Series
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Giriş

İnsanoğlu var olduğu günden beri kendisi dışın-
dakilerle yaşadığı her alanda zaman zaman çatış-
malara dahil olmuştur. Rızası dışında gerçekleşen 
olaylar olduğunda da şiddete başvurmuştur. Şiddet 
bu yanıyla neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. 
Ancak ilginç olan bir nokta var ki, o da ilkel bir 
olgu olan şiddetin günümüzde de hala varlığını 
sürdürmesidir. Şiddetin hemen her şeklini içinde 
yaşadığımız dönemde de görmek mümkündür. 
İster fiziksel şiddet isterse de cinsel şiddet olsun 
fark etmeksizin, hemen her gün şiddet ile karşı 
karşıya kalmaktayız.

Kitle iletişim araçları dış dünyayı tanıma ve an-
lamlandırmada insanlara çok yardımcı olmaktadır. 
Hedef kitlesinde bulunan izleyicileri, okuyucu-
ları ve dinleyicileri bilgilendirme, eğlendirme ve 
eğitme konusunda kitle iletişim araçlarına ciddi 
görevler düşmektedir. Özellikle erişiminin kolay 
olması bakımından bir kitle iletişim aracı olan 
televizyonun insanlar üzerindeki etkisi çok yo-
ğundur. Çünkü toplumun büyük bir kesimi kendi 
dışındaki dünyayı televizyondan öğrenmektedir. 
Bu bağlamda da televizyonu evinin başköşesine 
koyan izleyici, onu aynı zamanda yaşamının da 
başköşesine koymakta ve televizyondan edindiği 
bilgiler ışığında yaşamını anlamlandırmaktadır.

Televizyon aracılığıyla hayatı öğrenmeye çalışan 
izleyici, ondan gelen tüm uyaranlara karşı alıcı 
konumundadır. Bu nedenle de televizyonda kendi-
sine ne sunulursa, onu almaya eğilimlidir. Şiddet 

de söz konusu televizyon aracılığıyla toplumun 
dönüştürülmesinde etkin şekilde sunulmaktadır. 
Özellikle de son dönemlerde Türk televizyon ka-
nallarında gösterilen dizilerdeki şiddetin sunumu 
ile şiddete bir öykünme olduğu görülmektedir. 
Söz konusu durum şiddetin yok sayılmasından 
ziyade, şiddetin daha çok benimsetilmesine yol 
açmaktadır. Bu düşünceden hareketle bu çalışmada 
Türk televizyon kanalarında gösterilen dizilerde 
sunulan şiddet olgusu eleştirel bir şekilde ele 
alınmıştır. 

Çalışmada öncelikle literatür bölümüne yer 
verilerek şiddet ve medya kavramları üzerine 
açıklamalar yapılmıştır. Yöntem bölümünde çalış-
manın yapılacağı yöntem detayları ile açıklanarak, 
bulgular ve yorum başlığı altında çalışmada elde 
edilen bilgiler tablolar eşliğinde sunulmuştur. Son 
olarak da elde edilen bulgular ışığında sonuç ve 
değerlendirmeler yapılarak, çalışmada bundan 
sonrası için neler yapılabileceği yönünde öneri-
lerde bulunulmuştur.

Şiddet Olgusu Üzerine

Latince; şiddet, sert ya da acımasız kişilik, güç 
anlamlarına gelen “violentia” sözcüğü şiddet 
kelimesinin kökenini açıklar. Benzer şekilde 
“violare” sözcüğü de “şiddet kullanarak davran-
mak, değer bilmemek, kurallara karşı gelmek” 
anlamına gelmektedir. Adı geçen sözcükler 
“güç, erk, yetke, etkin güç” anlamlarına gelen 
“vis” sözcüğüyle bağlantılıdır (Michaud, 1991: 
7; Ünsal, 1996: 29-30). 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Sayı: 8 Yıl:2015 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
July / August / September - Summer Semester Issue: 8 Year: 2015 

Gel Code: M0-I0-M00-Z-Z0-Z00-Z1:153 K:182
ISSN Print: 2148-3930 / Online: 2148-3965

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

(2015/04315- 2015-GE-18972)

177

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

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

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

   www.uheyadergisi.com

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

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

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

Şiddet sözcüğünün İngilizcedeki kullanımına göz 
atıldığında; bedene zor kullanma, zor kullanarak 
kişisel özgürlüğü engelleme, düzeni bozma ya da 
düzene uymama, güç kullanımı, anlamın çarpı-
tılması, sertlik, tutkulu davranışlara ya da dile 
başvurma gibi anlamlara geldiği görülmektedir 
(Hobart, 1996: 52; Moses, 1996: 23; Tezcan, 
1996: 107; Ergüden, 1996: 110; Eten ve Ardalı, 
1996: 143; Arın, 1996: 306; Scognamillo, 1996: 
357; Turan, 1996: 397; Alem, 2008: 148).

Dilimize Arapçadan geçen şiddet kelimesinin 
sözcük anlamı Türk Dil Kurumu’nun Çevrimiçi 
Sözlüğünde (2015) “Bir hareketin, bir gücün 
derecesi, yeğinlik, sertlik; hız; bir hareketten 
doğan güç; karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet 
kullanma, kaba güç; duygu ve davranışta aşırılık” 
olarak verilmektedir.

Şiddet sözcüğünü; bilinçli olarak birini sakatla-
mak, darp etmek, yok etmek amacıyla kuvvet 
kullanmak anlamında kullanan Gurr (1973’ten 
aktaran Özerkmen, 2012: 3), şiddetin kullanımında 
övünmek, kızgınlığı teskin etmek, intikam almak, 
başkalarını korkutmak gibi öğelerin ön plana 
çıktığına vurgu yapmaktadır. Arendt’e (1970: 46-
56) göre ise şiddetin bir nedeni vardır; ama şiddet 
hiçbir zaman yasal sayılamaz. Şiddet istismarı 
ve kuvvet kullanımı başka şeylerdir. Şiddet ve 
kuvvet kavramlarının başat olduğu bir ortamda 
diğeri zayıflar, kuvvet zayıfladığı zaman şiddet 
ortaya çıkar, böylece şiddet kuvveti yok edebilir; 
ama yaratamaz. 

Oskay’a göre (1996: 185) şiddet, “Doğa ile etki-
leşiminde önce basit araç ve gereçlerin kullanıl-
ması, sonra bunların giderek daha gelişkinlerinin 
bulunması insana doğa karşısında bir üstünlük 
kazandırmıştır.” Oskay bu tanımında, şiddetin 
insanın insanla ilişkisinden daha önce doğa ile 
bir ilişkisi olduğuna ve “güç” ve “iktidar” kav-
ramlarına gönderme yapmaktadır. Söz konusu 
kavramlar var olduğu sürece şiddetin kaçınılmaz 
olacağı bir gerçektir.

Bireyin kendisine, başkasına, belirli bir gruba 
ya da topluluğa karşı yaralama, ölüm, fiziksel 
zarar, psikolojik zarar, bazı gelişim bozuklukları 
ve yoksunluk ile sonuçlanabilen tehdit ya da 
fiziksel zor kullanma durumu da şiddet olarak 
tanımlanmaktadır (DSÖ, 2015).

Yukarıdaki tanımlardan yola çıkarak şiddet 
olgusunun her türlü güç ve zorlama kullanarak 
bireyin kendisini ve kendisi dışındakileri rahatsız 
etme durumu olduğundan söz etmek mümkündür. 
Bu durum; karşıdakini darp etme, kaba kuvvet 
kullanma şeklinde ise “fiziksel şiddet”; lakap 
takmak, küfür etmek, dalga geçmek, dedikodu 
üretmek gibi davranışları içeriyorsa “sözel şiddet”; 
karşıdakini aşağılamak, yok saymak, dışlamak, 
ona karşı söz hakkı tanımamak ve onur kırıcı 
davranmak, gibi durumlar ise “psikolojik şiddet”; 
tacizde bulunmak, zorla ilişkiye zorlamak gibi 
durumlar ise “cinsel şiddet”; evin giderlerini 
karşılamama, aile bireylerine harçlık vermeme, 
kadının çalışmasına yasak koyma gibi durumlar 
ise “ekonomik şiddet ve kişileri sosyal çevrele-
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rinden uzak tutmak, telefonla görüşmelerine izin 
vermemek gibi durumları da kapsıyorsa “sosyal 
şiddet” olarak isimlendirilebilir.

Bu tanımların dışında aslında hepsini içine alacak 
şekilde var olan bir şiddet boyutu daha vardır ki 
bu da “toplumsal şiddet”tir. Eğitimli eğitimsiz 
fark etmeksizin hemen her tür insanın toplumsal 
şiddet uyguladığı ya da buna maruz kaldığı bilin-
mektedir. Nitekim tüm şiddet türlerinin topluma 
yansıması şeklinde ortaya çıkan şiddetin bu yö-
nünde asıl sorunun eğitimsizlik değil, daha çok 
güç kullanma, iletişimsizlik gibi doğrudan kişinin 
kişiliği ile ilgili sorunlar olduğu bilinmektedir. 
Medya da toplumsal yaşam içerisinde karşılaşılan 
şiddetin bir uzantısı olan şiddet içerikli öğelerin 
var olduğu yayınlar sunarak söz konusu şiddetin 
yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır. Böylelikle 
istenilmeyen bir durum olan şiddet olgusunun, 
medyada sunulma şekli dikkat çekmektedir. Bu 
bağlamda şiddetin medyada ne şekilde yer aldı-
ğına dair bilgilere de aşağıda kısaca yer verilmesi 
uygun görülmüştür.

Medya ve Şiddet

Medya dediğimizde aslında çoğunlukla kitle 
iletişim araçlarını kastetmiş oluruz. Söz konusu 
araçlar içinde de farkında olmadan en çok tele-
vizyona vurgu yaparız. Nitekim televizyonun 
erişiminin artık çok kolay olmasının yanında 
hemen her ortamda adı geçen iletişim aracına 
maruz kaldığımızı söylemek mümkündür. Kaldı 
ki evine gazete al(a)mayan aileler vardır; ancak 

televizyon al(a)mayan aile yok denecek kadar 
azdır. Hatta öyle ki günümüzde artık bazı evlerde 
neredeyse tüm odalarda televizyon bulunduğu 
bilinmektedir. Onun ötesinde hayatın her alanında 
televizyon ile karşı karşıya kalmaktayız. Özel 
kuruluşlardan kamu kuruluşlarına kadar hemen 
her ortamda televizyon bulunmaktadır. İşi biraz 
daha büyütmek gerekirse, şehirlerarası yolcuklarda 
kullanılan otobüslerde de televizyon monitörlerinin 
yolculuk boyunca bizlere eşlik ettiği bir dönemde 
olduğumuzu söylemek mümkündür. Hal böyle 
olunca da şiddet konusunda en fazla vurgunun 
ve etkinin televizyon ekranlarında yapıldığını dile 
getirmek olasıdır. Özellikle izleyicilerin gördük-
lerinden daha fazla etkilendiklerini varsayarsak, 
televizyonun bu konudaki etkililik payının ne kadar 
güçlü olduğu yadsınamayacak bir gerçektir. Bir 
de Türkiye’nin diğer pek çok ülkeye göre en fazla 
televizyon izleyen ülke olduğu gerçeği vardır. Bu 
anlamda Türk televizyonlarında gösterilen şiddet 
öğelerinin yaratacağı etkinin büyüklüğünün de 
daha çok olacağını söylemek mümkündür.

Televizyon çok sayıda izler kitleye ulaşan bir 
kitle iletişim aracı olarak bireyleri eğlendirme, 
eğitme, bilgilendirme, onların davranışlarının 
şekillenmesinde onlara rol model olma gibi 
özelliklere sahiptir. Bu yönleriyle televizyon ek-
ranlarında izleyicilere ulaşan her görüntü, onları 
etkilemektedir. Özellikle son yıllarda yaygınlığı 
artan televizyon dizileri bu anlamda çok belirleyici 
olmaktadırlar. Nitekim dizilerde yaşanan her olay 
gündelik yaşamda örnek alınmaktadır. Dizilerde 
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oynayan başrol oyuncularından tutun da dizinin 
olay örgüsü içerisinde gösterilen her sahne, izler 
kitlede bir etki yaratmaktadır. Bunun gündelik 
hayata yansımasını ya dizilerdeki karakterlerin 
izleyicilerin kendileriyle özdeşleştirmesi ya da 
izlenen bir sahneden etkilenerek gerçek yaşama 
aktarılması şeklinde görmek mümkündür. Örneğin 
izleyicilerin izledikleri bir dizideki evlenme sah-
nesinden etkilenerek, gerçek yaşamda sevdikleri 
insana evlilik teklifi ederken o diziden etkilenmesi 
ya da yine izlediği dizide şiddet öğelerine maruz 
kaldığında bunu günledik hayatına aktarmada sa-
kınca görmeyen bireylerin oluşmasında televizyon 
oldukça etkili bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda 
özellikle televizyonda şiddet öğelerine maruz 
kalan izleyicilerin, gerçek hayatlarında saldırgan 
tavır gösterebileceklerini söylemek olasıdır. Ni-
tekim Love (2008) de, medyada savaş, çatışma 
vb. şiddet öğelerinin sunulmasının toplum (izler 
kitle) üzerinde etkili olduğunu vurgulamaktadır. 

Televizyon ekranlarında diziler aracılığıyla sürekli 
olarak şiddet görüntülerinin verilmesi, şiddeti 
kanıksayan ve onu pekiştiren bir etki yaratmak-
tadır. Öte yandan şiddetin televizyon aracılığı ile 
yaygın bir görünürlük düzeyine ulaşması, söz 
konusu olgunun sıradanlaşmasına ve doğal bir 
davranış olarak algılanmasına da yol açmaktadır.  

Gerbner (1970), televizyondaki şiddeti ele alan 
araştırmalarında televizyonun kitlelere verdi-
ği mesajları sosyo-kültürel açıdan ele alarak, 
televizyonun ilettiği mesajların net bir şekilde 

anlaşılabilmesi için şu özelliklere sahip olması 
gerektiğine değinmiştir:

1- Ekrana yansıyanlar: Programların içeriği ne-
lerden oluşur, hangi öğeler ne kadar süre ile 
ve hangi sıklıkta izleyicilere iletilmektedir?

2- Öncelikler: İletilen öğelerin hangileri daha 
önemlidir, hangileri daha önceliklidir, hangileri 
merkezi niteliğe sahiptir?

3- Değerler: İzleyicilere kültürel sistem içerisinde 
hangi değerler geçerli olarak iletilmektedir?

4- İlişkiler: Programların içeriği bakımından hangi 
öğeler hangi kültürel değerlerle ilişkilidir ve 
iletilerin anlamları nelerdir?

Yukarıda yazılan ifadeler dikkate alındığında, 
medyada sunulan şiddetin temelinde kar elde 
etme fikrine dayalı ekonomik nedenlerin yattığını 
anlamak mümkündür. Nitekim Özer de (2010: 15) 
medya ve kar öğelerinin bir arada düşünüldüğünde 
şiddet öğesinin ön plana çıktığını ve şiddetin dili 
olmadığını, her topluma uygun bir içeriğe sahip 
olduğunu dile getirmektedir. 

Televizyonda sunulan şiddette beyaz ve erkek 
egemenliğinin dışavurumunu görmek mümkündür. 
Söz konusu şiddet, küresel pazara dayalı endüst-
riyel program içeriği bağının temelini oluşturan 
büyük bir buzdağının en uç noktasında yer al-
maktadır. Televizyonda sunulan şiddet, küresel 
pazar sisteminin bütünleşik bir parçasına dönüş-
müştür. Özellikle ekonomik açıdan bakıldığında, 
ürünlerini satın alacakların az olması, program 
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üreticilerini finans açığına zorlamaktadır. Bu 
nedenle de herhangi bir kültüre uygun olacak ve 
herhangi bir dile çevrilmeye gerek kalmayacak 
bileşenlere ihtiyaç duyulmaktadır. İşte tam da bu 
noktada adı geçen bileşen “şiddet” olarak kar-
şımıza çıkmaktadır (Gerbner 1993 ve 1996’dan 
aktaran Özer, 2010: 16).

Bu bağlamda medyada sunulan şiddetin temelini 
anlamanın yolu da şiddet ekonomisini anlamak-
tan geçmektedir. Öte yandan şiddet yaşamın bir 
parçasıdır ve medyanın da bundan beslendiği 
bilinen bir gerçektir. Hal böyle olunca da medya, 
şiddeti meşru hale dönüştürmektedir. Ve sadece 
televizyon ile sınırlı kalmayıp, diğer tüm kitle 
iletişim araçlarında da şiddet öğeleri ön planda 
kullanılmaktadır. Fakat görünürlüğü bakımında 
televizyon daha dikkat çekmektedir. Bu neden-
ledir ki medyada gösterilen şiddet denildiğinde 
ilk akla gelen kitle iletişim aracı da televizyon 
olmaktadır. 

Şiddetin medyada sunumu dikkat çeken bir 
konu olduğu için literatürde bu alanda yapılan 
çalışmalara rastlanmıştır. Konuya daha geniş bir 
perspektiften bakabilmek adına medyada şiddetin 
sunumuna ilişkin birkaç çalışmaya burada kısaca 
yer vermek uygun görülmüştür.   

“Pazarda Satışın Öyküsü: Medyada Sunulan 
Şiddet Ekonomisi” başlıklı çalışmanın sonuç 
bölümünde Özer ve Özer (2010: 56), büyük 
oranda Amerikan kökenli olan büyük küresel 
medya yöneticilerinin, medyada sunulan şiddeti 

üretirken sadece karlarını nasıl daha fazlalaştırırız, 
kaygısıyla tüketici tercihlerine tepkisiz kalama-
yacaklarını iddia etmekte ve şiddeti bir ticari 
mal olarak gördüklerine vurgu yapmışlardır. Bu 
durum da medyadaki şiddetin artmasına yol açan 
bir etken olarak değerlendirilebilir.

“Şiddet Olaylarına İlişkin Haberlerin Üretimi: 
Ankara’daki Polis-Adliye Muhabirlerinin Görüş-
leri” başlıklı çalışmasında Özer (2010: 116-117), 
muhabirlerin şiddet olaylarına ilişkin haberlerin 
üretiminden, izleyici üzerindeki olası etkilerine 
kadar çeşitli düşünceleri ortaya çıkarmayı amaç-
lamıştır. Özer’in çalışmasında halka ne verilirse 
halkın da onu isteyeceği sonucuna varılmıştır. 
Yani halka şiddet verilirse, halk ilerleyen süreçte 
artan oranda şiddet isteyecektir, görüşü hakim-
dir. İlgili çalışmada şiddetin toplumun içinde 
yaşadığı ve medyanın da toplumun bir aynası 
olarak bunu yansıttığı anlatılmaktadır. Medyanın 
şiddet haberlerine yönelmesindeki ana etmenin 
kar olduğu vurgusunun yapıldığı çalışmada, 
toplumsal yarar ve kamuoyunu bilgilendirme 
gibi medyanın görevlerinin şiddet olaylarının 
haberleştirilmesiyle birlikte mevcut habercilik 
anlayışının meşrulaştırılmasından öteye gidile-
mediğinden söz edilmektedir.

Gazetede şiddet sunumunu temsil eden “Güldünya 
Tören Örneğinde Töre Cinayetlerinin Hürriyet ve 
Sabah Gazetelerinde İdeolojik Sunumu” başlıklı 
çalışmada Özer ve Saraçer Üçer (2010: 221-222), 
Şubat 2004 yılında İstanbul’da “töre” nedeniyle 
öldürülen Güldünya Tören’e ilişkin haberlerin 
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Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

gazetelerde sunumunu incelemişlerdir. Türkiye’de 
Güldünya Tören’in öldürülmesinden önce ve sonra 
aynı amaçla pek çok cinayetin işlenmiş olması 
ve bu tür haberlerin medya gündeminde geniş 
yer bulması nedeniyle bu olayı incelediklerini 
dile getiren yazarlar, çalışmalarında şiddetin 
gazetelerde popülerleştirilerek sunulduğu so-
nucuna ulaşmışlardır. İlgili haberin sürmanşet 
ve manşetten büyük, ses getirecek başlıklarla 
sunulması, başlıklardan başlayarak haberin sonuna 
kadar kişiselleştirilerek ve Güldünya’nın etrafında 
dönen kısa bir fotoroman tarzında sunulmasıyla 
haberin aynı zamanda ideolojik yanlılıkla medya 
kurumlarının ekonomi-politiği ölçeğinde hız ve 
kar orantısıyla sunulduğunu göstermiştir. 

Özer ve Gerasimova (2010: 341)’nın birlikte ger-
çekleştirdikleri “Yetiştirme Kuramı: Televizyonun 
Yetiştirme Rolüne İlişkin Türkiye ve Rusya’da Ya-
pılan Araştırma” başlıklı çalışmalarında, Türkiye 
ve Rusya örneğinde televizyonun şiddet açısından 
insanların sosyal gerçeklik kavramlaştırmaları 
ve dünya algılamaları üzerinde rolü (yetiştirme) 
olup olmadığı araştırılmıştır. Televizyonda me-
saj sistem çözümlemesi yapılarak elde edilen 
sonuçların yetiştirme çözümlemesinin yapıldığı 
çalışmanın bulgularında, televizyonda sunulan 
haberlerde şiddet adedi ve şiddet içeren haber 
sayısı açısından iki ülke arasında benzerlikler 
olduğu görülmüştür. Şiddete ayrılan süre ve bunun 
toplam haber içindeki payı bakımından farklılıklar 
olmasına rağmen, her iki ülkede de haberde şiddet 
sunumuna başvurulduğu anlaşılmıştır. 

Gerek yukarıda adı geçen çalışmalarda sunulan 
gerekse de literatür bölümünde verilen bilgiler 
ışığında bir yorum yapmak gerekirse, medyada 
şiddetin sunumu medya kuruluşları tarafından bilinçli 
olarak tercih edilmiştir, denilebilir. Nitekim şiddetin 
medyada sunumu ile birlikte ilgili kitle iletişim 
aracının izlenilirliği ya da okunurluğu artmakla 
birlikte, ekonomik anlamda da ilgili araca katkı 
sağlanmaktadır. Bu bağlamda medyada sunulan 
şiddetin yine medya araçları tarafından ekonomik 
çıkarların gözetilerek kamuoyu ile paylaşıldığı 
sonucuna varmak da mümkündür. Bu durum da 
şiddetin sıradanlaşmasına, kanıksanmasına, gündelik 
yaşamın bir parçasıymışçasına sunulmasına yol 
açmaktadır. Gelinen süreçte nerede şiddet varsa, 
orada reyting, ekonomik çıkar, duygu sömürüsü 
vb. durumlar da var olmaya başlamıştır. 

Yöntem

Televizyonda izleyici ile buluşan dizilerde sunu-
lan şiddet gösterimini ele almak bu çalışmanın 
konusunu; dizilerde gösterilen şiddetin, özellikle 
de toplumsal şiddetin unsurlarının ne şekilde su-
nulduğunu ortaya koymak ise çalışmanın amacını 
oluşturmaktadır.

Türk televizyonlarında yer verilen şiddetin bo-
yutunu ve kapsamını ölçmek amacıyla örneklem 
için seçilen Kara Para Aşk ve Poyraz Karayel 
dizilerinin ilk beş bölümü George Gerbner’in 
ortaya attığı Yetiştirme Kuramı’nın ikinci bileşeni 
olan Mesaj Sistem Çözümlemesi’ne göre analiz 
edilmiştir. Gerbner’in kuramının ilk basamağı 
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olan Kurumsal Süreç Çözümlemesi’nde ilk olarak 
televizyon içeriklerinin seçimi noktasında arka 
planda yer alan iktidar ve güç ilişkilerinin yapısı 
araştırılmaktadır. Kuramın ikinci aşaması olan 
Mesaj Sistem Çözümlemesi’nde ise televizyonda 
hangi içeriklerin yer aldığı, hangi söylemlerin 
benimsetildiği, mesajların (televizyon içerikleri-
nin) hangi kültürel ve sosyal değerleri savunduğu 
soruları irdelenmektedir ve bu basamak çalışmanın 
temel yöntemini oluşturmaktadır. Kuramın üçüncü 
basamağı olan Yetiştirme Çözümlemesi’nde ise 
güç ilişkileri sonucuna göre belirlenen televizyon 
içeriklerinin (mesajlarının) izleyici kitle üzerinde 
ne gibi algı değişikliklerine neden olduğu ve 
izleyicilerin bu mesajları nasıl anlamlandırdığı 
incelenmektedir. 

Bu çalışmada Türk televizyonlarında en çok izlenen 
dizilerden olan ATV’de yayınlanan Kara Para 
Aşk ve Kanal D’de yayınlanan Poyraz Karayel’in 
ilk beş bölümü, yöntem olarak seçilen Mesaj 
Sistem Çözümlemesi’ne göre analiz edilmekte, 
televizyon mesajlarının izleyici üzerindeki “ye-
tiştirme” etkisine bakılmamaktadır. Yöntemin 
seçilmesindeki amaç, seçilen dizilerdeki her türlü 
şiddet öğelerinin yer aldığı sahne ve sekansların 
ayrıntılı olarak incelenmesine imkân vermesidir. 
Mesaj sistem çözümlemesi ile televizyon içeri-
ğinin en çok yinelenen, sabit ve amacını aşan 
örnekleri seçilmektedir (Özer ve Gerasimova, 
2010: 326).  Örneklem olarak ele alınan dizilerin 
seçilme nedeni ise, ilk bölümü 12 Mart 2014 yı-
lında yayınlanan Kara Para Aşk ve ilk bölümü 7 

Ocak 2015 tarihinde yayınlanan Poyraz Karayel 
dizilerinin yayınlandığı günden itibaren reyting 
sıralamasının en üst sıralarında yer alan1, izleyici 
açısından yüksek tercih oranına sahip olan ve 
buna paralel olarak oldukça fazla şiddet öğesi 
içeren diziler olmasıdır. Dizilerin izlenirliğinin 
fazla olması, sergilenen şiddeti öğrenme, taklit 
etme ya da sevilen kahramanın uyguladığı şiddeti 
yüceltme gibi davranışlara neden olabilmektedir. 
Diziler hakkında kısaca bilgi vermek, çözümlemeyi 
kolaylaştırması bakımından önemli görülmüştür. 
Bu nedenle aşağıda her iki dizinin de konusu 
hakkında bilgiler verilmiştir.

Kara Para Aşk Dizisinin Konusu:

Dizi; Komiser Ömer ile zengin bir ailenin yurtdı-
şında yaşayan tasarımcı kızı Elif’in bir cinayetle 
kesişen hayatlarını konu almaktadır. Nişanlısı bir 
cinayete kurban giden Ömer ile mükemmel bildiği 
babasının aslında kara para aklayan bir mafya ol-
duğunu öğrenen Elif’in kaderleri, işlenen cinayetin 
ardından yaşananlarla şekillenmektedir. Hikaye, 
Ömer’in kız arkadaşı Sibel’le nişanlanmak için 
ve Roma’da yaşayan Elif’in ise doğum gününde 
ailesiyle birlikte olmak için İstanbul’a gelmesiyle 
başlar. Ancak Sibel ve Elif’in babası cinayete 

1  Milliyet’in 14 Şubat 2015 tarihli haberine ve 
Mynet adlı haber sitesinin 12 Mayıs 2015 tarihli 
haberine göre iki dizinin de yüksek reyting oran-
larına sahip olduğu bulgulanmıştır. http://www.
mynet.com/magazin/detay/guncel/kara-para-ask-
ortadogu-ve-silide-rekor-kirdi/56002, http://www.
milliyet.com.tr/poyraz-karayel-reytingleri-alt-ust-
magazin-2013011/. [Erişim Tarihi: 11.07.2015] 
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kurban giderler. Böylece Ömer ve Elif, bir sürü 
cevapsız soruyla baş başa kalırlar. Hoş olmayan 
bir tanışmanın ardından peşlerine düştükleri her 
ipucu onları bir araya getirir. Ömer, Sibel’in ka-
tilini bulmak ve ona atılan iftiraları temizlemek 
için kararlıdır. Elif ise babasının yasadışı bir 
hayatı olduğunu öğrenmesiyle birlikte ailesi için 
tehlikelerle dolu karanlık bir yola çıkar. 2

Poyraz Karayel Dizisinin Konusu:

Poyraz, zor günler yaşamış eski bir polis olarak 
görevini sürdürmektedir. Onu hayata bağlayan 
ailesini, mesleğini, karısını, oğlunu; kısacası değer 
verdiği herkesi kaybederek yapayalnız kalmıştır. 
Poyraz, ayakta kalabilmek için karşısına çıkan 
tüm sorunlarla dalga geçen birisidir. Kendinden 
bile çok sevdiği tek varlığı oğludur; ama onu 
da boşandığı eşinin zengin babası Ünsal elin-
den almıştır. Oğlunu Ünsal’dan almak için pek 
çok yol başvuran Poyraz en sonunda eski amiri 
Mümtaz’ın kendisine yaptığı teklifi kabul etmek 
zorunda kalır. Buna göre Poyraz, Bahri Umman 
adlı bir mafya babasının yanına çalışmak amacıyla 
girecek ve Mümtaz’a bilgi sızdıracaktır. Poyraz, 
çaresiz olduğu için teklifi kabul eder. Poyraz’ın 
karmaşık yaşamına Ayşegül diye bir kız da dahil 
olur ve ona aşık olur. Başı beladan bir türlü kur-
tulmayan Poyraz, her belanın içine Ayşegül’ü de 
katar. Her ikisi de ilk andan itibaren birbirlerinden 

2 (ht tp: / /www.forumaski .com/yerl i -dizi ler-
tanitimlari/98828-kara-para-ask-dizisinin-konusu-
oyunculari-ve-resimleri-print.html)

hoşlanmışlardır. Ancak bu ikisi için bu aşkın 
geleceği çok zor görünmektedir. Bunun nedeni 
de Ayşegül’ün, Poyraz’ın patronu mafya babası 
Bahri Umman’ın kızı olmasıdır. Poyraz bu gerçeği 
Ayşegül’den saklamak zorundadır. Çünkü eğer 
bu sır ortaya çıkarsa Bahri Umman bu ilişkiye 
izin vermeyecek ve de Ayşegül’ün Poyraz’a olan 
güveni yalan söylediği için sarsılacaktır. 3

Bulgular ve Yorum

Türk televizyonlarındaki içeriğin şiddet göste-
rimine göre belirlendiği yayıncılık anlayışından 
hareketle en çok izlenen iki dizi olan ve ATV’de 
yayınlanan Kara Para Aşk ile Kanal D’de ya-
yınlanan Poyraz Karayel isimli dizilerde yer alan 
şiddet öğelerinin neler olduğu ve toplam yayın 
süresi içerisinde ne kadar yer kapladığının ortaya 
çıkarılması amacıyla içeriğe ilişkin kategoriler 
belirlenmiş ve şiddet öğesinin yer aldığı her sahne 
ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Kara Para Aşk Dizisinin 1., 2., 3., 4., ve 5. Bö-
lümlerinin Mesaj Sistem Çözümlemesi

Kara Para Aşk adlı dizinin ilk 5 bölümünde yer 
alan şiddet sahnelerinin içerikleri Mesaj Sistem 
Çözümlemesi ile incelenmiştir. Söz konusu bö-
lümlerde yer alan şiddet unsurlarına dair ayrıntılı 
bilgiler de Tablo 1 ile Tablo 5 arasında yer alan 
tablolarda gösterilmiştir.

3 (http://www.dizisi.info.tr/poyraz-karayel/konusu/)
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

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

Tablo 1. Kara Para Aşk Dizisinin 1. Bölümü’nde Yer Alan Şiddet Sahnelerinin Mesaj Sistem 
Çözümlemesi4

Bölüm/ 
Sahne

Süre Tonu Sayı Kaza Polis Suç Tanıma Olay yeri Şiddet 
aleti

Şiddet 
türü

Şiddetçinin 
cinsiyeti

Uğra-
yanın 
cinsi-
yeti

1. bölüm
1. sahne

2 dk. Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür Suç Tanımıyor Ev Silah/ 
sözlü 
saldırı

Fiziksel 
şiddet

Erkek Erkek

1. bölüm
2. sahne

2 dk. 
34 sn.

Ciddi Bir Kasıtlı Görünür Suç Tanımıyor Yol kenarı Silah Cinayet Erkek Erkek

1. bölüm
3. sahne

1 dk. Ciddi Bir Kasıtlı Görünür 
değil

Suç 
de-
ğil

Tanıyor Yol kenarı Kodlan-
mamış

Sözlü 
tartışma

Erkek Erkek

1. bölüm
4. sahne

2 dk. 
34 sn.

Ciddi Bir  Kasıtlı Görünür Suç Tanımıyor Yol kenarı Silah Cinayet Erkek Erkek

1. bölüm
5. sahne

3 dk. Ciddi Bir  Kasıtlı Görünür 
değil   

Suç 
de-
ğil  

Tanımıyor Ofis  Sözlü 
tartışma

Sözlü 
şiddet

Erkek Kadın

1. bölüm
6. sahne

2 dk. 
4 sn.

Ciddi Bir Kasıtlı Görünür 
değil   

Suç Tanımıyor Ev  Silah Tehdit Erkek Kadın

1. bölüm
7. sahne

2 dk. 
57 sn.

Ciddi Birden 
çok  

Kasıtlı Görünür 
değil   

Suç Kodlanmamış Yol kenarı Silah Cinayet Erkek Erkek/ 
Kadın

1. bölüm
8. sahne

3 dk. 
04 sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil   

Suç 
de-
ğil

Tanımıyor Ofis  Silah Tartışma Erkek Erkek

1. bölüm
9. sahne

31 sn. Ciddi Bir  Kasıtlı Görünür 
değil   

Suç Kodlanmamış Kulübe Silah Cinayet Erkek Kadın

1. bölüm
10. sahne

4 sn. Ciddi Bir  Kasıtlı Görünür 
değil   

Suç Kodlanmamış Yol kenarı Sopa Fiziksel 
şiddet  

Erkek Erkek

1. bölüm
11. sahne

2 dk. 
47 n.

Ciddi Birden 
çok 

Kasıtlı Görünür 
değil

Suç 
de-
ğil

Tanıyor Ofis Sözlü 
tartışma

Sözlü 
şiddet

Erkek Erkek

1. bölüm
12. sahne

43sn. Ciddi Birden 
çok  

Kasıtlı Görünür 
değil

Suç Tanımıyor Kulübe Tokat/ 
fiziksel 
zorlama 

Fiziksel 
şiddet

Erkek Kadın

1. bölüm
13. sahne

5 dk. 
23 n.

Ciddi Birden 
çok  

Kasıtlı Görünür 
değil

Suç Tanımıyor Kulübe Silah/ 
tokat

Fiziksel 
şiddet

Erkek Kadın  

1. bölüm
14. sahne

13 n. Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil

Suç Tanıyor Muayene Silah Cinayet Erkek Erkek

1. bölüm
15.sahne

3 dk. Ciddi Bir Kasıtlı Görünür 
değil

Suç Tanıyor Sokak Sözlü 
saldırı

Sözlü 
şiddet

Erkek Kadın

4  Çalışmada yer alan tablolarda verilen bilgilerin dağınık olmaması için bölümlere ait bilgiler tek bir tablo 
altında gösterilmeye çalışılmıştır. Ancak tek bir tabloda birden çok diziye ait bilgiyi aynı anda sunmak zor; yani 
tabloya sığdırmak güç olduğu için çalışmada yer alan tüm tablolar, 8 punto ile yazılmıştır. 
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şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

1. bölüm
16. sahne

53 n. Ciddi Birden 
çok  

Kasıtlı Görünür 
değil

Suç Tanımıyor Boş ev Silah/ 
tokat

Fiziksel 
şiddet

Erkek Kadın

1. bölüm
17. sahne

5 dk. 
23 sn.

Ciddi Birden 
çok  

Kasıtlı Görünür 
değil

Suç Tanımıyor Kulübe Silah/ 
tokat

Fiziksel 
şiddet

Erkek Kadın

1. bölüm
18. sahne

1 dk. 
34 sn.

Ciddi Birden 
çok  

Kasıtlı Görünür 
değil

Suç Tanımıyor Kulübe Fiziksel 
zorla-
ma/
bağırma

Fiziksel/
sözlü 
şiddet

Erkek Kadın  

Tablo 1’e bakıldığında Kara Para Aşk dizisinin 
124 dakikalık 1. bölümünde toplamda 40 dakikalık 
şiddet sahnesinin yer aldığı görülmektedir. Yanı 
sıra şiddet öğelerinin hepsi kasıtlı bir biçimde 
ve ciddi bir tonda sergilenmiştir. Birinci bölüm-
de yer alan 18 şiddet sahnesinin 3’ünde polis 
görünürken, 15 şiddet sahnesinde ise polis yer 
almamaktadır. Ayrıca 18 şiddet eyleminin 14’ü 
suç olarak kodlanırken yalnızca 4’ü suç olarak 
görülmemektedir. Birinci bölümde yer alan 18 
şiddet eyleminin 5’ini de cinayetler oluşturmaktadır. 
Tüm bu verilere bakıldığında dizinin izleyiciyle 

buluştuğu bölüm olan birinci bölümde oldukça 
fazla şiddet öğesinin yer aldığı görülmekte ve bu 
yoğun şiddet oranının dizinin beğenilme oranına 
hizmet ettiği varsayılabilir. Benzer şekilde birinci 
bölümde sergilenen şiddet eylemlerinin hepsinin 
ciddi bir tonda sergilenmesi ve çoğunluğunda 
polisin olmaması, şiddetin, yasal birlikler olma-
dığında uygulanabilirliğine vurgu yapmaktadır. 
Medyanın izleyicilerin algı dünyalarını şekillen-
dirmedeki gücü dikkate alındığında, bu durumun 
toplumda şiddetin meşruluğunun artmasına yol 
açabileceğini söylemek mümkündür.  
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şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

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

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

HOUSES 

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

Tablo 2. Kara Para Aşk Dizisinin 2. Bölümü’nde Yer Alan Şiddet Sahnelerinin Mesaj Sistem 
Çözümlemesi

Bölüm/ Sahne 2. bölüm
1. sahne

2. bölüm
2. sahne

2. bölüm
3. sahne

2. bölüm
4. sahne

2. bölüm
5. sahne

Süre 57 sn. 2 dk. 23 sn. 3 dk. 20 sn. 3 sn.

Tonu Ciddi Ciddi Ciddi Ciddi Ciddi 

Sayı Birden çok  Birden çok  Bir  Birden çok  Bir  

Kaza Kasıtlı Kasıtlı Kasıtlı Kasıtlı Kasıtlı 

Polis Görünür değil Görünür değil Görünür değil Görünür değil Görünür değil 

Suç Suç Suç Suç Suç Suç 

Tanıma Tanımıyor Tanıyor Tanıyor Tanıyor Tanımıyor 

Olay yeri Kulübe  Sokak   Ev   Ofis   Ev   

Şiddet aleti Bıçak/tokat Tehdit Tokat Sözlü saldırı/tokat Taciz

Şiddet türü Fiziksel şiddet Sözlü şiddet Fiziksel şiddet Fiziksel/sözlü 
şiddet 

Cinsel şiddet 

Şiddetçinin 
cinsiyeti

Erkek Erkek Erkek  Erkek Erkek

Uğrayanın 
cinsiyeti

Kadın  Kadın  Erkek   Erkek   Kadın  

Tablo 2’ye bakıldığında Kara Para Aşk dizisinin 
118 dakikalık 2. bölümünde toplamda 8 dakikalık 
şiddet sahnesinin yer aldığı görülmektedir. Bu 
bölümde de tüm şiddet sahnesi ciddi tonlarda ve 
kasıtlı olarak uygulanmaktadır. Birinci bölümde 
olduğu gibi ikinci bölümde de tüm şiddet sahnesinde 

şiddet uygulayan erkek iken, şiddet uygulananlar 
bazı sahnelerde erkek bazı sahnelerde ise kadın 
olarak kodlanmaktadır. Tüm şiddet öğelerinin suç 
olarak kodlandığı bu bölümde, cinayet sahnesine 
yer verilmezken, çoğunlukla fiziksel şiddet ve 
sözlü şiddetin uygulandığı görülmektedir. 
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ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

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

Tablo 3. Kara Para Aşk Dizisinin 3. Bölümü’nde Yer Alan Şiddet Sahnelerinin  
Mesaj Sistem Çözümlemesi

Bölüm/ 
Sahne

3. bölüm
1. sahne

3. bölüm
2. sahne

3. bölüm
3. sahne

3. bölüm
4. sahne

3. bölüm
5. sahne

3. bölüm
6. sahne

Süre 13 sn. 5 sn. 17 sn. 2 dk. 3 dk. 20 
sn.

5 dk. 23 sn.

Tonu Ciddi Ciddi Ciddi Ciddi Ciddi Ciddi 

Sayı Bir  Birden 
çok  

Birden çok  Birden çok  Birden çok  Birden çok  

Kaza Kasıtlı Kasıtlı Kasıtlı Kasıtlı Kasıtlı Kasıtlı 

Polis Görünür değil Görünür Görünür değil Görünür değil Görünür 
değil 

Görünür 
değil 

Suç Suç Suç Suç Suç değil Suç Suç 

Tanıma Tanımıyor Tanıyor Tanımıyor Tanıyor Tanımıyor Tanımıyor 

Olay yeri Havaalanı   Ev   Ofis   Sokak   Orman   Kulübe  

Şiddet aleti Fiziksel 
müdahale 

Silah Boğaz sıkma Fiziksel 
zorlama

Silah Silah/tokat

Şiddet türü Fiziksel şiddet Cinayet  Fiziksel şiddet Fiziksel şiddet Cinayet  Fiziksel 
şiddet 

Şiddetçinin 
cinsiyeti

Erkek   Erkek  Erkek  Erkek Erkek Erkek

Uğrayanın 
cinsiyeti

Erkek  Kadın  Erkek   Kadın  Kadın  Kadın  

Tablo 3’te verilen bilgiler incelendiğinde, dizinin 
132 dakikalık 3. bölümünde şiddet sahnelerinin 
toplamda 12 dakika olduğu görülmektedir. Diğer 
bölümlerde olduğu gibi bu bölümde de şiddet 
eylemi kasıtlı olarak ve ciddi tonlarda sergilen-
mektedir. Bu bölümde 6 şiddet sahnesinin sadece 

1’inde şiddet eylemi suç teşkil etmemektedir. 
Amaca bağlı olarak şiddet aletleri de silah, fiziksel 
zorlama, boğaz sıkma gibi değişiklik gösterebil-
mektedir. Bu bölümde de şiddetin sahibi erkek 
olarak kodlanmakta ve eril güç, şiddetini erkek 
ya da kadın bedeninde sergilemektedir.    
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

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

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

HOUSES 

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

Tablo 4. Kara Para Aşk Dizisinin 4. Bölümü’nde Yer Alan Şiddet Sahnelerinin Mesaj Sistem 

Çözümlemesi

Bölüm/ Sahne 4. bölüm
1. sahne

4. bölüm
2. sahne

4. bölüm
3. sahne

4. bölüm
4. sahne

4. bölüm
5. sahne

4. bölüm
6. sahne

Süre 1 dk. 57 sn. 2 dk. 03 sn. 2 dk.  1 dk. 13 sn. 1 dk. 34 sn. 4 dk. 45 
sn. 

Tonu Ciddi Ciddi Ciddi Ciddi Ciddi Ciddi 

Sayı Birden çok  Birden çok  Birden çok  Birden çok  Birden çok  Birden çok  

Kaza Kasıtlı Kasıtlı Kasıtlı Kasıtlı Kasıtlı Kasıtlı 

Polis Görünür 
değil 

Görünür 
değil 

Görünür 
değil 

Görünür 
değil 

Görünür 
değil 

Görünür 
değil 

Suç Suç Suç Suç Suç değil Suç değil Suç değil 

Tanıma Tanımıyor Tanıyor Tanıyor Tanıyor Tanıyor Tanıyor 

Olay yeri Araba   Sokak   Ev    Ev  Ev   Ev    

Şiddet aleti Silah/fiziksel 
zorlama

Tehdit Pense/
Tehdit 

Tehdit/
fiziksel şiddet 

Tartışma  Tartışma  

Şiddet türü Fiziksel 
şiddet 

Sözlü şiddet Fiziksel 
şiddet 

Sözlü şiddet Sözlü şiddet Sözlü 
şiddet 

Şiddetçinin 
cinsiyeti

Erkek Erkek Erkek Erkek Kadın   Kadın   

Uğrayanın 
cinsiyeti

Kadın  Kadın  Kadın  Erkek Erkek  Kadın  

Tablo 4’e bakıldığında dizinin 109 dakikalık 4. 

bölümünde şiddet sahnelerinin toplamda 13,5 

dakika olduğu anlaşılmaktadır. Ciddi tonlarda 

ve kasıtlı olarak sergilenen şiddet eylemlerin 

hiçbirinde resmi güç kuvvetleri görülmemek-

tedir. Şiddetin alelade uygulanması ve yasal 

güç odaklarının şiddet eylemine müdahalede 

bulunmaması ya da şiddet eyleminin varlığından 

yoksun gösterilmesi, şiddetin uygulanabilme ca-

zibesini de arttırmaktadır. Silah, pense gibi şiddet 

aletleri ise ekranlarda en kanlı şiddet sahnelerine 

bile alıştırılmış izleyicinin beklentisine uygun 

seçilmiştir. Bu bölümde ağırlıklı olarak fiziksel 

şiddet ve sözlü şiddet sahnelerinin yer aldığı 

görülmektedir. Bu bölümdeki şiddet sahnelerinde 

diğer bölümlerden farklı olarak hem erkek hem 

kadın şiddet uygularken, şiddet uygulananlar yine 

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

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

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

HOUSES 

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

Tablo 5. Kara Para Aşk Dizisinin 5. Bölümü’nde Yer Alan Şiddet Sahnelerinin Mesaj Sistem 
Çözümlemesi

Bölüm/ 
Sahne

Süre Tonu Sayı Kaza Polis Suç Tanıma Olay 
yeri

Şiddet 
aleti

Şiddet 
türü

Şiddet-
çinin 
cinsiyeti

Uğrayanın 
cinsiyeti

5. bölüm
1. sahne

3 dk. 
33 sn. 

Ciddi Birden 
çok  

Kasıtlı Görünür 
değil

Suç 
değil

Tanıyor Ofis   Tartışma Sözlü 
şiddet

Erkek Erkek/ kadın

5. bölüm
2. sahne

56 sn. Ciddi Birden 
çok  

Kasıtlı Görünür 
değil

Suç Tanıyor Ev  Taciz Cinsel 
şiddet

Erkek Kadın

5. bölüm
3. sahne

1 dk. 
45 sn. 

Ciddi Birden 
çok  

Kasıtlı Görünür 
değil

Suç 
değil

Tanıyor Sokak Tartışma Sözlü 
şiddet

Erkek Kadın

5. bölüm
4. sahne

24 sn. Ciddi Birden 
çok  

Kasıtlı Görünür 
değil

Suç 
değil

Tanıyor Telefon  Tartışma Sözlü 
şiddet

Erkek Erkek

5. bölüm
5. sahne

12 sn. Ciddi Birden 
çok  

Kasıtlı Görünür 
değil

Suç Tanıyor Ev  Taciz Cinsel 
şiddet

Erkek Kadın

5. bölüm
6. sahne

1 dk. 
20 sn. 

Ciddi Birden 
çok  

Kasıtlı Görünür 
değil

Suç 
değil

Tanıyor Ofis Tartışma Sözlü 
şiddet

Erkek  Erkek

5. bölüm
7. sahne

9 sn. Ciddi Birden 
çok  

Kasıtlı Görünür 
değil

Suç  Tanıyor Ev Fiziksel 
şiddet

Fiziksel 
şiddet

Erkek Kadın

5. bölüm
8. sahne

1 dk. 
9 sn. 

Ciddi Birden 
çok  

Kasıtlı Görünür 
değil

Suç  Tanıyor Ev  Tecavüze 
yeltenme

Cinsel 
şiddet

Erkek Kadın

5. bölüm
9. sahne

56 sn. Ciddi Birden 
çok  

Kasıtlı Görünür 
değil 

Suç 
değil

Tanıyor Ev Fiziksel 
zorlama/
tokat/ 
tekme

Fiziksel 
şiddet

Erkek Erkek

5. bölüm
10. sahne

34 sn. Ciddi Birden 
çok  

Kasıtlı Görünür 
değil

Suç Tanıyor Ev 
bahçesi  

Tokat/
tekme

Fiziksel 
şiddet

Erkek Erkek

5. bölüm
11. sahne

45 sn. Ciddi Birden 
çok  

Kasıtlı Görünür 
değil

Suç Tanıyor Ev  Taciz Cinsel 
şiddet

Erkek Kadın

5. bölüm
12. sahne

4 dk. 
48 sn. 

Ciddi Birden 
çok  

Kasıtlı Görünür 
değil

Suç 
değil

Tanıyor Ev  Tehdit/ 
fiziksel 
şiddet

Sözlü 
şiddet

Erkek Erkek/
kadın

Tablo 5’teki bilgiler değerlendirildiğinde, dizinin 
114 dakikalık 5. bölümünde şiddet sahnelerinin 
toplamda 16,5 dakika olduğu görülmektedir. Tümü 
ciddi tonlarda ve kasıtlı olarak uygulanan şiddet 
sahneleri fiziksel şiddetten cinsel şiddete kadar 
çeşitlilik göstermektedir. Bu bölümde kaçırılan 
kadın figüre uygulanan şiddet içeriğinin çoğun-
luğunda cinsel şiddet yer almakta; kadına yönelik 
uygulanan fiziksel şiddetin yanı sıra cinsel olarak 
da istismar edilebileceği diziler aracılığıyla da 

onaylanmaktadır. Bu bölümde sergilenen şiddet 
sahnelerinin hiçbirinde polis görülmezken, 12 
şiddet eyleminin 6’sı suç olarak kodlanmaktadır. 

Kara Para Aşk dizisinin incelenen ilk beş bölümü 
değerlendirildiğinde, 597 dakikalık tüm bölüm 
süresinin 90 dakikasını şiddet eylemi oluşturmak-
tadır. Tablo 1, 2, 3, 4 ve 5’te de görüldüğü gibi 
şiddet eylemleri çoğunlukla cezasız kalmakta, 
çünkü resmi güç kuvvetleri şiddet eyleminin 
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

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

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

HOUSES 

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

varlığından habersiz gösterilmektedir. İncelenen 
dizide tabloya yansıtılmayan bir veri ise, şiddet 
eylemini dizinin kötü karakteri uyguladığında 
izleyici, şiddet eylemini dizi karakterinin kötü/
olumsuz kişiliğiyle içselleştirirken; şiddet eylemi 
dizinin başkahramanı ya da herhangi iyi bir ka-
rakteri tarafından uygulandığında, izleyici şiddet 
eylemini bir savunma ya da kötüyü cezalandırma 
eylemi olarak içselleştirmektedir. Böylece şiddetin 
her türlüsü nedenselleştirilmekte, meşrulaştırıl-

makta ve toplum içindeki yeri diziler aracılığıyla 
kanıksatılmaktadır. 

Poyraz Karayel Dizisinin 1., 2., 3., 4., ve 5. 
Bölümlerinin Mesaj Sistem Çözümlemesi

Poyraz Karayel isimli dizinin ilk 5 bölümünde 
yer alan şiddet sahnelerinin içerikleri detaylı 
olarak incelenmiştir. Adı geçen bölümlerde yer 
alan şiddet unsurlarına dair ayrıntılı bilgiler Mesaj 
Sistem Çözümlemesi ile değerlendirilmiş ve Tablo 
6 ile Tablo 10 aralığında sunulmuştur. 
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uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

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

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

HOUSES 

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

Tablo 6. Poyraz Karayel Dizisinin 1. Bölümü’nde Yer Alan Şiddet Sahnelerinin  
Mesaj Sistem Çözümlemesi

Bölüm/ 
Sahne

Süre Tonu Sayı Kaza Polis Suç Tanıma Olay 
yeri

Şiddet 
aleti

Şiddet 
türü

Şiddetçi-
nin cinsi-
yeti

Uğra-
yanın 
cinsiyeti

1. bölüm
1. sahne

1 dk. 
2 sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür Suç 
değil

Tanımıyor Boş 
bina

Silah, söz-
lü saldırı

Fiziksel 
şiddet

Erkek Erkek

1. bölüm
2. sahne

2 dk. Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür Suç Tanımıyor Çatı Silah, söz-
lü saldırı

Fiziksel 
şiddet

Erkek Erkek

1. bölüm
3. sahne

2 dk. 
58 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür Suç 
değil

Tanıyor Ev Fiziksel 
zorlama

Fiziksel 
şiddet

Erkek Erkek

1. bölüm
4. sahne

4 dk. 
34 
sn.

Ciddi 
değil

Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil

Suç 
değil

Tanımıyor Taksi Tartışma Sözlü 
şiddet

Erkek Kadın

1. bölüm
5. sahne

2 dk. 
7 sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Tanıyor Cadde Fiziksel 
zorlama/ 
tokat

Fiziksel 
şiddet

Erkek Erkek

1. bölüm
6. sahne

56 sn. Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Tanımıyor Sokak Zorla 
araba 
kaçırma

Fiziksel 
şiddet

Erkek Erkek

1. bölüm
7. sahne

1 dk. 
58 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür Suç  Tanıyor Araba Fiziksel 
zorlama

Fiziksel 
şiddet

Erkek Erkek

1. bölüm
8. sahne

1 dk. 
45 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç 
değil

Tanıyor Ev Fiziksel 
zorlama/ 
tartışma

Fiziksel 
şiddet

Erkek Erkek

1. bölüm
9. sahne

2 dk. Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç  Tanıyor Araba İntihara 
zorlama/
bıçak

Cinayet Erkek Erkek

1. bölüm
10. sahne

2 dk. 
5 sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç 
değil

Tanıyor Kara-
kol

Fiziksel 
zorlama  

Psikolojik 
şiddet

Erkek Erkek

1. bölüm
11. sahne

56 sn. Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Tanımıyor Sokak Zorla 
araba 
kaçırma

Fiziksel 
şiddet

Erkek Erkek

1. bölüm
12. sahne

3 dk. 
17 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç 
değil

Tanıyor Ev Tartışma Sözlü 
şiddet

Erkek Erkek/
kadın

Tablo 6’ya bakıldığında dizinin 114 dakikalık 
1. bölümünde şiddet sahnelerinin toplamda 25,5 
dakika olduğu görülmektedir. Şiddet eylemleri-
nin hemen hemen hepsi ciddi tonlarda ve kasıtlı 
olarak sergilenirken, polis, diğer bölümlerde 
olduğu gibi şiddet eyleminin gerçekleştiği yerde 
görünmemektedir. Bunun yanı sıra bu bölümde 

yer alan şiddet eylemlerinin yarısı suç teşkil et-
mektedir. Bu bölümde şiddet aleti olarak, silah, 
sözlü tartışma, bıçak gibi unsurlar kullanılırken; 
en çok uygulanan şiddet türleri ise sıralamasıyla, 
fiziksel şiddet, sözlü şiddet, cinayet ve psikolojik 
şiddet olarak bulgulanmıştır. Bu bölümde yer alan 
şiddet sahnelerinin faili ise, toplumsal cinsiyet 
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ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

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

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

HOUSES 

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

kalıbına uygun biçimde “erkek” olarak kodla-
nırken; yine aynı şiddet sahnelerinin mağduru 
olarak “kadın”, yanı sıra “erkek” öne çıkmak-
tadır. Dizide sergilenen şiddetin uygulayıcıları 
arasındaki cinsel ayrımın işaret ettiği nokta ise, 

toplumda var olduğu, medyada da onaylandığı 
şekliyle erkeğin şiddeti uygulayan, kadının ise 
uygulanan taraf olduğu olgusunun bir kez daha 
vurgulanmasıdır.   
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Tablo 7. Poyraz Karayel Dizisinin 2. Bölümü’nde Yer Alan Şiddet Sahnelerinin Mesaj Sistem 

Çözümlemesi

Bölüm/ 
Sahne

Süre Tonu Sayı Kaza Polis Suç Tanıma Olay 
yeri

Şiddet 
aleti

Şiddet 
türü

Şiddet-
çinin 
cinsiyeti

Uğra-
yanın 
cinsiyeti

2. bölüm
1. sahne

1 dk. 27 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Tanıyor Ev Zehirleme Cinayet Erkek Erkek

2. bölüm
2. sahne

2 dk. 45 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç 
değil

Tanıyor Ev Fiziksel 
zorlama/
tartışma

Fiziksel 
şiddet

Erkek Erkek

2. bölüm
3. sahne

3 dk. 45 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Kodlanma-
mış

Ev Taramalı 
tüfek/
silah

Fiziksel 
şiddet/
cinayete 
teşebbüs

Erkek Erkek

2. bölüm
4. sahne

3 dk. 55 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Kodlanma-
mış  

Ev Taramalı 
tüfek/silah

Fiziksel 
şiddet/
cinayete 
teşebbüs

Erkek Erkek

2. bölüm
5. sahne

2 dk. 15 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç 
değil

Kodlanma-
mış  

Ev Tartışma Sözlü 
şiddet

Erkek Erkek

2. bölüm
6. sahne

48 sn. Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç 
değil  

Tanıyor Hasta-
ne

Tartışma Sözlü 
şiddet

Erkek Kadın 

2. bölüm
7. sahne

23 sn. Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Tanıyor Ev 
bah-
çesi

Tüfek Cinayet Erkek Erkek

2. bölüm
8. sahne

1 dk. 35 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç 
değil

Tanıyor İş yeri Tartışma Sözlü 
şiddet

Erkek Erkek

2. bölüm
9. sahne

1 dk. 58 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç 
değil

Tanıyor Ev Tartışma Sözlü 
şiddet

Erkek Erkek 
çocuk

2. bölüm
10. sahne

2 dk. 45 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç 
değil  

Tanıyor Araba Tartışma Psikolo-
jik şiddet

Erkek Kadın

2. bölüm
11. sahne

1 dk. 25 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Tanıyor Ev 
bah-
çesi

Kafa atma Fiziksel 
şiddet

Erkek Erkek

2. bölüm
12. sahne

3 dk. 
5 sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Tanıyor Ev Kafaya taş 
ile vurma

Fiziksel 
şiddet

Erkek Erkek

2. bölüm
13. sahne

3 dk. 42 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür Suç Kodlanma-
mış

Ev Fiziksel 
müdahale

Fiziksel 
şiddet

Erkek Erkek

2. bölüm
14. sahne

1 dk. 27 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Tanıyor Ev Sopa/
yumruk

Fiziksel 
şiddet

Erkek Erkek

2. bölüm
15. sahne

1 dk. 
4 sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç 
değil

Tanımıyor Ev Azarlama Sözlü 
şiddet

Erkek Erkek

2. bölüm
16. sahne

3 dk. 12 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Tanıyor Oto-
park

Yangın 
tüpü ile 
öldürme

Cinayet Erkek Erkek

2. bölüm
17. sahne

3 dk. 38 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç 
değil

Tanıyor Neza-
ret-
hane 

Azarlama Sözlü 
şiddet

Erkek Erkek

2. bölüm
18. sahne

2 dk. 2 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Tanıyor Or-
man

Silah, ku-
lak ısırma

Cinayet Erkek Erkek
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Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 7 incelendiğinde dizinin 116 dakikalık 2. 
bölümünde şiddet sahnelerinin toplamda 39,5 
dakika olduğu görülmektedir. Bu yüksek orandaki 
şiddet sahnelerinin yanı sıra, şiddet eylemlerinin 
hepsinin ciddi tonlarda ve kasıtlı olarak yapıldığı; 
yanı sıra çoğu şiddet eylemi sırasında polisin 
görünür olmadığı ve şiddet davranışlarının suç 
teşkil ettiği görülmektedir. Dizinin bu bölümünde 
şiddetin amacına uygun olarak karşı tarafı zarara 
uğratmak amacıyla “zehirleme”, “sopa”, “yan-
gın tüpü ile cinayet”, “silah”, “ısırarak kulak 
koparma”, “taramalı ve av tüfeği”, “kafaya taş 

vurma” gibi unsurlar yer almakta; bu unsurlarla 
karşılaştırıldığında sözlü tartışma ya da yumruk 
yumruğa kavga sahneleri izleyici açısından basit 
bile görünebilmektedir. Tüm bu şiddet aletlerinden 
hareketle, şiddet sahnesinin olağandışı ve kanlı 
olarak kurgulanmasının, dizinin izlenme oranını 
doğrudan etkileyen bir etken olarak görüldüğü 
söylenebilir. Diğer bölümlerde olduğu gibi bu 
bölümde de en çok fiziksel şiddete yer verilmekte 
ve yine şiddet uygulayıcısı “erkek” olarak öne 
çıkmaktadır.  
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made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 8. Poyraz Karayel Dizisinin 3. Bölümü’nde Yer Alan Şiddet Sahnelerinin Mesaj Sistem 
Çözümlemesi

Bölüm/ 
Sahne

Süre Tonu Sayı Kaza Polis Suç Tanıma Olay 
yeri

Şiddet aleti Şiddet 
türü

Şiddet-
çinin 
cinsi-
yeti

Uğra-
yanın 
cinsi-
yeti

3. bölüm
1. sahne

2 dk. 46 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç 
de-
ğil

Tanıyor Ofis Azarlama/ 
tehdit

Sözlü 
şiddet

Erkek Erkek

3. bölüm
2. sahne

2 dk. 
2 sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç 
de-
ğil

Tanıyor Ev Azarlama/ 
tartışma 

Sözlü 
şiddet

Erkek Erkek

3. bölüm
3. sahne

1 dk. 48 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Tanıyor Ev Boğaz sıkma Fiziksel 
şiddet

Erkek Kadın/
eş  

3. bölüm
4. sahne

3 dk. 57 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç 
de-
ğil

Tanıyor Ev Tartışma Sözlü 
şiddet

Erkek Erkek

3. bölüm
5. sahne

2 dk. 54 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Tanımıyor Otel Yumruk/
tokat/ tehdit/
silah çekme

Fiziksel 
şiddet

Erkek Erkek

3. bölüm
6. sahne

2 dk. 59 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Tanımıyor Otel Yumruk 
tokat/
tehdit/silah 
çekme

Fiziksel 
şiddet

Erkek Erkek

3. bölüm
7. sahne

1 dk. 13 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç 
de-
ğil

Tanımıyor Okul 
bah-
çesi

Basket topu 
ile dövme

Fiziksel 
şiddet

Erkek 
çocuk

Erkek 
çocuk

3. bölüm
8. sahne

1 dk. 47 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç 
de-
ğil

Tanıyor Ev Tartışma Sözlü 
şiddet

Erkek Kadın

3. bölüm
9. sahne

3 dk. 23 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Tanımıyor Ev 
bah-
çesi

Tekme
/tokat

Fiziksel 
şiddet

Erkek Erkek

3. bölüm
10. sahne

45 sn. Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Kodlanma-
mış

Ev 
bah-
çesi  

Silah Cinayet Erkek Erkek

3. bölüm
11. sahne

2 dk. 59 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Kodlanma-
mış

Ofis  Silahla 
tehdit/tokat/
iple boğaz 
sıkma

Fiziksel 
şiddet

Erkek Erkek

Tablo 8’e bakıldığında dizinin 119 dakikalık 3. 
bölümünde şiddet sahnelerinin toplamda 26,5 
dakika olduğu görülmektedir. Dizinin üçüncü 
bölümünde yer alan şiddet sahnelerinde bakıldı-
ğında şiddet eylemlerinin hepsinin ciddi tonlarda 
ve kasıtlı olarak sergilendiği bilgisine ulaşılmıştır. 
Yanı sıra şiddet eylemlerinin çoğunluğu suç teşkil 
etmekte fakat polis, bu şiddet eylemlerinin hiçbi-
rinde görünmemektedir. Dizinin bu bölümünde 

kullanılan şiddet araçları olarak “basket topu ile 
dövme”, “tekme/tokat”, “silah”, “iple boğaz 
sıkma”, “yumruk” gibi unsurlara yer verilmiş-
tir. İncelenen sahnelerde en çok fiziksel şiddet, 
sözlü şiddet ve cinayet sahnelerine yer verildiği 
görülmektedir. Diğer bölümlerde olduğu gibi bu 
bölümde de “erkek” şiddet uygulayıcısı olarak öne 
çıkmakta, yanı sıra kadın da şiddet uygulananlar 
arasında mutlaka yer almaktadır.
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

Tablo 9. Poyraz Karayel Dizisinin 4. Bölümü’nde Yer Alan Şiddet Sahnelerinin Mesaj Sistem 
Çözümlemesi

Bölüm/ 
Sahne

Süre Tonu Sayı Kaza Polis Suç Tanıma Olay 
yeri

Şiddet 
aleti

Şiddet 
türü

Şiddet-
çinin 
cinsiyeti

Uğra-
yanın 
cinsiyeti

4. bölüm
1. sahne

1 dk. 
16 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Tanıyor Ev Kafa 
atma

Fiziksel 
şiddet

Erkek Erkek

4. bölüm
2. sahne

34 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç 
değil

Tanıyor Ofis Bağırma/
vurma

Fiziksel 
şiddet

Erkek Erkek

4. bölüm
3. sahne

2 dk. 
45 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Tanıyor İş yeri Silah/to-
kat atma

Fiziksel 
şiddet/
Cinayet

Erkek Erkek

4. bölüm
4. sahne

23 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Tanıyor Sokak Silah Cinayet Erkek Erkek

4. bölüm
5. sahne

46 
sn.

Ciddi 
değil

Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç 
değil  

Tanıyor Ev Tehdit Sözlü 
şiddet

Erkek 
çocuk

Erkek 
çocuk

4. bölüm
6. sahne

5 sn. Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Tanıyor  Ev Kafada 
bardak 
kırma

Fiziksel 
şiddet

Erkek Erkek

4. bölüm
7. sahne

3 dk. 
5 sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Tanıyor  AVM Tartışma/
zorla 
kaçırma

Fiziksel/
sözlü 
şiddet

Erkek Kadın/
erkek

4. bölüm
8. sahne

3 dk. 
45 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Kodlanma-
mış  

Ev Taramalı 
tüfek/
silah

Fiziksel 
şiddet
/cinayete 
teşebbüs

Erkek Erkek

4. bölüm
9. sahne

15 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Tanıyor Ev Kafada 
bardak 
kırma

Fiziksel 
şiddet

Erkek Erkek

Tablo 9’daki bilgiler değerlendirildiğinde dizinin 
112 dakikalık 4. bölümünde şiddet sahnelerinin 
toplamda 13 dakika olduğu görülmektedir. İnce-
lenen şiddet sahnelerinin hepsi ciddi tonlarda ve 
kasıtlı olarak gerçekleşmekte; şiddet davranışlarının 
çoğunluğu suç teşkil etmekte, fakat polis ekip-
leri, şiddet davranışını cezalandırmada başarısız 

gösterilmektedir. Dizide en çok fiziksel şiddet, 
sözlü şiddet, cinayet ya da cinayete teşebbüs gibi 
şiddet türlerinin kullanıldığı bulgulanmıştır. Bu 
şiddet türlerine uygun olarak ise, “silah, “kafa-
da bardak kırma”, “taramalı tüfek”, “tekme”, 
“kafa atma” gibi şiddet araçlarının kullanıldığı 
görünmektedir. 
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

Tablo 10. Poyraz Karayel Dizisinin 5. Bölümü’nde Yer Alan Şiddet Sahnelerinin Mesaj Sis-
tem Çözümlemesi

Bölüm/ 
Sahne

Süre Tonu Sayı Kaza Polis Suç Tanıma Olay 
yeri

Şiddet 
aleti

Şiddet 
türü

Şiddet-
çinin 
cinsiyeti

Uğra-
yanın 
cinsiyeti

5. bölüm
1. sahne

5 sn. Ciddi 
değil  

Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç 
değil

Tanıyor Okul Tehdit Psikolojik 
şiddet

Erkek 
çocuk

Erkek 
çocuk

5. bölüm
2. sahne

57 sn. Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç 
değil

Tanıyor Okul Tehdit/
mala zarar 
verme

Psikolojik 
şiddet

Erkek 
çocuk

Erkek 
çocuk

5. bölüm
3. sahne

2 dk. Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Tanımıyor Ev Silah Cinayet Erkek Erkek

5. bölüm
4. sahne

36 sn. Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Tanıyor Ev Tartışma Sözlü 
şiddet

Erkek Erkek

5. bölüm
5. sahne

3 dk. 
45 
sn.

Ciddi 
değil

Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç 
değil

Tanıyor Sokak Fiziksel 
zorlama

Fiziksel 
şiddet

Kadın Kadın

5. bölüm
6. sahne

38 sn. Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Tanıyor Otogar Yangın 
tüpü ile 
vurma

Cinayet Erkek Erkek

5. bölüm
7. sahne

1 dk. 
8 sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Tanıyor Ev Vurma/
itme

Fiziksel 
şiddet

Erkek Kadın

5. bölüm
8. sahne

2 dk. Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç 
değil

Tanıyor Bar Tartışma/
hırpalama

Fiziksel/
sözlü şiddet

Erkek Erkek

5. bölüm
9. sahne

2 dk. 
13 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç  Tanıyor Ev Tartışma Sözlü 
şiddet

Erkek Erkek

5. bölüm
10. sahne

1 dk. 
23 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç Tanıyor Ev Tartışma
/boğazını 
sıkma/
zorla 
götürme

Sözlü/
fiziksel 
şiddet

Erkek Kadın

5. bölüm
11. sahne

1 dk. 
3 sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç 
değil

Tanıyor Ev Tartışma/
boğazını 
sıkma

Sözlü/
fiziksel 
şiddet

Erkek Erkek

5. bölüm
12. sahne

4 dk. 
13 
sn.

Ciddi Birden 
çok

Kasıtlı Görünür 
değil  

Suç 
değil

Tanıyor  Ev Tehdit Sözlü 
şiddet

Kadın Erkek

Tablo 10’a bakıldığında dizinin 123 dakikalık 5. 

bölümünde şiddet sahnelerinin toplamda 20 daki-

ka olduğu görülmektedir. Çalışmada son olarak 

incelenen 5. bölümde de şiddet sahnelerinin hepsi 

ciddi tonlarda ve kasıtlı olarak kurgulanmıştır. Bu 

bölümde de aynı şekilde en çok fiziksel şiddet, 

sözel şiddet, psikolojik şiddet ve cinayete yer 
verilmektedir. 

Bu bölümde de diğer bölümlerde olduğu gibi 
şiddet duygusunu karşı tarafın bedeninde göster-
mek için en vahşi yollar seçilmiş; “yangın tüpü 
ile cinayet işlenmiş”, “boğazını sıkarak zorla bir 
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

yerlere götürülmüş”, “tartışırken boğazını sıkmış”, 
“silahla tehdit edilmiş”tir. Bu dizinin toplam 5 
bölümünün süresi 584 dakika olurken, şiddetin 
bu bölümlerde gösterilen süresi ise 124,5 dakika 
olarak hesaplanmıştır. 5. bölüm de dâhil olmak 
üzere incelenen tüm şiddet sahneleri bir korku 
filminde değil, ana haber bültenlerinden hemen 
sonra ailece izlenen bir televizyon dizisinde yer 
almaktadır. 

Sonuç ve Değerlendirme

Televizyon ekranlarında her akşam farkında 
olmadan birçok şiddet sahnesi izlemekteyiz. Bi-
reylerin eğlenme, bilgilenme ya da imrenme gibi 
ihtiyaçlarına karşılık gelen dizilerin ortak özelliği 
ise fazlaca fiziksel, sözel, psikolojik, ekonomik ve 
cinsel şiddet öğeleri barındırmasıdır. Eğlenmek 
için televizyonun karşısına geçen günümüz kitle 
iletişim toplumu, diziler ya da filmlerde izlediği 
şiddet aracılığıyla eğlenmektedir. Bu durumun 
sonucu olarak şiddet, yıkıcı boyutları göz ardı 
edilerek bir eğlence metası olarak ekranlarda 
yerini almaktadır. Kar odaklı reyting kaygısı 
taşıyan günümüz dizileri, zararlı ve uzun süreli 
etkilerini düşünmeden şiddet unsurlarını bolca 
kullanmaktadırlar. Dizilerde izleyiciye yansıtılan 
şiddet öğeleri ise toplumdaki basmakalıp güç 
ilişkilerini sürdürür niteliktedir. 

Türk televizyonlarında gösterilen dizilerde yer 
alan şiddet sahnelerinin ayrıntılı olarak ortaya 
konulması amacıyla örneklem olarak seçilen 
Kara Para Aşk ve Poyraz Karayel dizilerinin 

Mesaj Sistem Çözümlemesi sonucu elde edilen 
bulgulara bakıldığında, şiddetin her iki dizide de 
yoğun bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Her 
türlü şiddet öğesinin yer verildiği iki dizide de 
özellikle toplumsal şiddete yapılan vurgu dikkat 
çekmiş ve söz konusu diziler tarafından şiddetin 
izleyicide içselleştirmesi durumunun ortaya çıktığı 
belirlenmiştir. Nitekim her iki dizinin konusunun 
mafya ile ilgili olması, şiddet öğelerinin sıkça 
kullanılmasının yanı sıra şiddetin toplumsal 
boyutunu da ön plana çıkartmaktadır. Toplumun 
en alt kesiminden en üst kesimine kadar eğitim 
seviyesi ne olursa olsun toplumda bir şiddet algı-
sının yoğunluğu diziler ve dizilerdeki karakterler 
aracılığı ile izleyiciye sunulmaktadır. Bu durum 
da şiddetin her türünün yanında, toplumsal olarak 
da varlığı kanıksatılmış bir olgu olarak karşımızda 
durduğunu göstermesi bakımından önemlidir. 
Zira her iki dizideki karakterlerin de eğitimli 
kişiler olması şiddetin aslında eğitimsizlikle bir 
ilgisi olmadığını, toplumsal bir sorun olduğunu 
göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Bu 
durum da toplumsal şiddet kavramının önemine 
vurgu yapmaktadır. Böylelikle toplumsal şiddetin 
temelinde sadece eğitimsizliğin yatmadığı, güç-
iktidar mücadeleleri, iletişimsizlik vb. etkenlerin 
yattığı anlaşılmaktadır. 

Söz konusu dizilerin mafya içerikli diziler ol-
ması, şiddetin dizilerde kullanılan en önemli 
öğeler olarak izleyiciye sunulmasını ve izleyicide 
içselleştirmesini kolaylaştırmaktadır. Şiddet, er-
kekler arasında gerçekleştiğinde bir güç gösterisi 
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niteliği taşımakta, kadına karşı yapıldığında ise 
eril gücün kadın üzerindeki gücünü onaylar bir 
nitelik taşımaktadır. Bu iki dizi de bu varsayımı 
kanıtlayan bulgular içermektedir. Ayrıca iki dizide 
de şiddet sahnelerine eşlik eden dram sahneleri-
nin yer aldığı görülmüştür. İzleyici kanlı, bıçaklı 
şiddet sahnelerinden sonra adeta yatıştırılmak 
üzere dram sahneleriyle avutulmakta, sonra 
tekrar şiddet sahnesi konularak diziye aksiyon 
kazandırılmakta ve bu kısır döngü ortalama iki 
saatlik dizi boyunca devam etmektedir. Şiddet 
sahneleri ise silah, taramalı tüfek, yangın tüpü, 
bıçak, tekme, tokat gibi araçlarla gerçekleşmek-
te; fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü şiddetin ve 
cinayet sahnelerinin her türlüsü tüm açıklığıyla 
sergilenmektedir. Benzer şekilde iki dizide de yer 
alan şiddet sahnelerinin hemen hemen çoğunda 
polis ya da koruma kuvvetleri görülmemektedir. 
Söz konusu bu durum izleyici açısından düşünül-
düğünde, şiddetin alelade uygulanması ve yasal 
güç odaklarının şiddet eylemine müdahalede 
bulunmaması ya da şiddet eyleminin varlığından 
yoksun gösterilmesi, şiddetin uygulanabilme 
cazibesini de arttıracağı varsayılmaktadır. 

Çalışma sırasında elde edilen bulgulara göre 
şiddetin sıklıkla erkekler tarafından kullanılan 
bir olgu olduğu görülmüştür. Keza incelenen iki 
dizide bu konuda dikkat çeken bir nokta, toplam 
10 bölümde şiddetin uygulandığı 98 sahne oldu-
ğu ve bu sahnelerin 94’ünde erkeğin 4’ünde de 
kadının şiddeti uygulayan kişi olduğudur. Eğer 
şiddeti uygulan kişi erkekse o kişi adamdır ve 

zaten ondan da beklenen kaba kuvvet sahibi ol-
masıdır. Her iki dizide de bu bulguya ulaşılması 
söz konusu düşünceyi pekiştirmesi açısından 
önemlidir. Öte yandan şiddet uygulanan kişilerin 
ise ağırlıklı olarak kadın olduğu belirlenmiştir.

Bir diğer bulguya göre de şiddet unsurlarının yer 
aldığı sahnelerde polis gücünün gösterilmemesi 
ve bunun sonucunda da şiddetin kanıksanması 
gerçeğine ulaşılmıştır. Diğer yandan adı geçen iki 
dizininin toplam 10 bölümünde fiziksel şiddetten 
duygusal şiddete kadar şiddetin her türüne yer 
verildiği ve böylelikle toplumsal şiddetin varlı-
ğına vurgu yapıldığı tespit edilmiştir. İnceleme 
kapsamına alınan sahneler detaylı izlendiğinde 
ise şiddet aracı olarak silah, sopa, yangın tüpü, 
ip gibi aletlerin yanı sıra tecavüze yeltenme, 
boğazını sıkma, tehdit etme, tekme tokat gibi 
fiziksel eylemlerin de yine şiddet aracı olarak 
kullanıldığı belirlenmiştir.  

Dizilerde gösterilen şiddetin nerede uygulandığına 
yönelik bilgiler incelendiğinde de aslına bakılırsa 
şiddetin her yerde uygulanabildiği gözlenmiştir. 
Nitekim yol kenarından, kulübeye, evden ofise, 
bahçeden telefona kadar her türlü mekânda 
şiddetin uygulandığı tespit edilmiştir. Bunun 
yanı sıra şiddet öğelerinin yer aldığı sahnelerde 
şiddetin kasıtlı olarak geçekleştirildiği bilgisine 
de ulaşılmıştır. 

Çalışma kapsamında değerlendirilen Kara Para 
Aşk ve Poyraz Karayel dizilerinde yer alan şid-
det sahneleri incelendiğinde ise 1181 dakikalık 
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toplam dizi sürelerinin 214,5 dakikasında şiddet 
öğesinin yer aldığı görülmüştür. Çalışmada ortaya 
konan 214,5 dakikalık toplam şiddet sahnesinin 
etkileri düşünüldüğünde, şiddetin 214,5 dakikaya 
sığmayacak kadar uzun süreli ve yıkıcı boyutları 
olduğunu düşünmek gerekmektedir. Çünkü gerçek 
hayatta da var olan şiddetin, diziler aracılığıyla 
sergilendiğinde daha olumsuz etkilere yol ağacağı 
düşünülmektedir. Bu doğrultuda Yıldırım’ın (1998: 
41) dikkat çektiği gibi izleyicinin medyadaki şiddet 
gösteriminden etkilenmesi, şiddet kodlarını yeniden 
üreterek gündelik hayatında kullanır hale gelmesi 
durumu bu görüşü doğrulamaktadır. Böylelikle 
izleyicilerin, dizide sevdiği karakterin uyguladığı 
şiddeti kolayca benimseyebileceği ya da kötü bir 
karakterin sorun çözmek için kullandığı bir şiddet 
davranışını benzer bir sorunla karşılaştığında 
diziden öğrendiği şekliyle uygulayabileceğini de 
söylemek mümkündür. Benzer şekilde televizyonda 
sürekli şiddet izlemeye alışkın olan izleyicinin, 
toplumun küçük bir minyatürü olan televizyonda 
izlediklerinden hareketle, toplumda da sürekli 
şiddetin var olduğunu düşünerek iletişim biçimini 
“şiddet” üzerine kurgulayabileceği gerçeği söz 
konusudur. Bu nedenle şiddetin kar süreçlerine alet 
edilmeden, yıkıcı ve olumsuz etkileri düşünülerek, 
hatta olumsuz ve yıkıcı yönleri de gösterilerek 
dizilerde kullanılması önerilmektedir. 
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Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

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

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
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EXTENDED ABSTRACT

Unfortunately, it is stil possible say that the presence of a primitive phenomena like violence was 
keeping its validity in our world that civilization was advanced in a rapid way. Although we are living 
in 21st century, we still see that violence was immensely used around us. We can meet with every 
kind of violence in every area of our lives. Almost every day we are faced with all kinds of violen-
ce from emotional violenc to physical one, from economical violence to sexual one. It is possible to 
tell that phenomena of violence was a state of individual’s disturbing himself and the others by using 
every kind of force and urge. Violence’s being one of the most encountered element in society had 
made it take place among the topics which were treated in media. Literature study had indicated that 
many works about how violence contents were presented in media were implemented. In this sense, 
while criticizing the violence issue, media, on the other hand, contributes this element to be interna-
lized with broadcasts like tv series. In this context, it is possible to say that mass media had an un-
deniable ratio of affect on making society become surfeited with violence elements and it’s still 
continueing is affect. Among mass media, television is the one addressing the majority of society. 
As a matter of fact, the communication source spectators, audiences and readers appeal first is tele-
vision. Television’s being easy to reach and featuring in almost every house, have a predicate factor 
for people to choose this media organ. With television information in many areas is presented to the 
spectators. By this aspect of it, television, at the same time, becomes a serious rolemodel element, 
too. Every information given by television becomes more permanent in spectator, and spevtator tends 
to implement the informations he watched and gained throgh that channel. Violence images’ being 
regularly presented on television screens through tv series, creates an affect becoming surfeited with 
and establishing the violence. On the other hand, violence’s reaching a common visibility level by 
television leads the said fact to become ordinary and be perceived as a natural behaviour. Fort his 
reason, handling the presentation of violence shown in tv series that met with spectators on televi-
sion forms the subject of this study. From this point of view, tv series Kara Para Aşk and Poyraz 
Karayel which were shown on Turkish television channels, compose the samples of the study. Mes-
sage System Analysis, the second component of George Gerbner’s Cultivation Theory had been used 
for analyzing how elements of violence were treated and presented to spectators in these tv series. 
In this way, in the study, it is aimed to disclose how violence, especially social violence shown in 
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the said tv series was reflected on television screens. Especially the emphasis put on social violence 
in both these two tv series which every kind of violence elements were involved had drawn attenti-
on and it had been established that the state of internalizing violence by spectators through the said 
tv series occured. As a matter of fact, the subject of both these two tv series is about mafia, and this 
brings violence’s social dimension in the foreground as well as frequent use of violence elements. 
No matter what the education level was from the lowest part of the society to the upper parts, most 
of the perception of violence is presented to the spectator through tv series and the characters in 
them. Also this situation is important in respect to its showing that violence stood in front of us as 
a fact that became surveited with its being as social one in addition to every kind of violence. Then, 
it is noteworthy in terms of showing that violence actually had got to do nothing with philistinism, 
because the characters in both the two tv series were educated, and that was a social problem. This 
state, too, emphasizes the importance of the concept of social violence. In this way, it is understood 
that not only philistinism lies over the foundation of social violence, but also elements like power-
competence struggles and lack of communication. In this study conducted to try to show how vio-
lence elements were presented, it had been predicted that violence elements were immensely used 
in tv series Kara Para Aşk and Poyraz Karayel which were the most watched ones. Violence elements’ 
widely use in both these two tv series spectator mass mostly preferred to watch, canbe interpreted 
as television channels don’t take into consideration the fact that they imprint violence on memory 
of society for income and rating. As a matter of fact, if violence scenes in both series were examined, 
it is seen that violence took place in 214 minutes of 1181 minutes total time of these series. According 
to the findings obtained during the study, it had been understood that violence became a show of 
force when occured between men, but hen it was applied to the woman, it carried a nature affirming 
the domination of masculine power over woman. Likewise, the compelling point on this matter in 
the two series surveyed, is that there were 98 scenes violence was aplied in totally 10 parts, and in 
94 of these scenes the man and in 4 scenes the woman was the one applying violence. If the one 
applying violence is man, then that is the man and already expected is that he had brute force. Re-
aching the same finding in both the two cities holds key for compacting the said thought. On the 
other hand, it had been predicted that the ones violence was applied were mstly the women. Accor-
ding to another finding, the fact that police force wasn’t shown in the scenes violence elements took 
place and accordingly violence was become surfeited with, had been reached. On the other hand, it 
had been predicted that every kind of violence from physical violence to emotional and sexual vio-
lences were featured in 10 parts in total of thsese tv series mentioned. Watching the scenes taken 
into consideration in the study, it had been determined that physical actions like rape attempt, thrott-
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ling, threatening, kicking and slapping were used as means of violence together with gun, stick, fire 
tube, rope as tools for violence. Also examining the informations about where violence shown in tv 
series were used, actually it had been observed that violence could be applied everywhere. As a 
matter of fact, it had been predicted that violence was applied in all kinds of places from an edge of 
the road to a cottage, from home to Office, from garden to telephone. In addition, the information 
that violence was intentionally implemented in the scenes containing violence elements. Considering 
the impacts of 214 minutes of total violence scenes revealed in the study, it had to be thought that 
violence had long-term and destructive dimensions which can’t fit into 214 minutes. Because, vio-
lence existing in real life is thought to create more negative effects when demonstrated through tv 
series. Because, an unseen bound is established between spectators through tv series shown on widely 
watched television channels. A spectacular mass desirous to carry the features of the character they 
watched in series into their own body is formed. As a result of this situation, it is possible to say that 
spectators could easily accept the violence the character they love in the serial, or apply an act of 
violence like a bad character used to solve problem, when they meet with the same problem, as they 
learned from this serial. Likely, the fact that the spectator used to watch violence permanently on 
television was going to be able to edit their way of communication on “violence” by thinking that 
violence was permanently exisitng in society because of the things they watched on television which 
was a tiny miniature of the society is point at issue. Therefore, it is recomended to use violence in 
the serials without being used in profit process, by thinking its destructive and negative effects, and 
even by showing their negative and destructive sides. If we summarizethe information obtained 
during the study; at the end of the observations it had been determined that violence was immensely 
used in the serials Kara Para Aşk and Poyraz-Karayel that were shown in Turkish television chan-
nels, and violence elements were normalized in spectator’s mind by this way.
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BEYOND A LANGUAGE OF ENMITY: A HISTORICAL FRAMING WAR 
OF COLLECTIVE ACTION FRAMES1
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Öz: Bu çalışmanın amacı, medya ve siyasi aktörlerin 
kullandıkları toplu eylem çerçevelerini inceleyerek, 
Türk siyaset tarihinde uzun bir dönemi işgal etmiş 
olan bir “kültür savaşı”nın tarihi bir dönüm nokta-
sındaki çerçevelemeyi çözümlemektir. Çerçeveleme 
analizinde, her iki tarafın medyasının ve siyasi aktör-
lerinin kullandıkları çeşitli çerçevelerin oluşturdukları 
kümelerin, toplumsal hareketlerin kullandıkları toplu 
eylem çerçeveleme stratejilerinin tüm hayati işlevle-
rini yerine getirdikleri gözlemlenmiştir. Çalışmanın 
bir amacı da, ümitsizce sürüp gitmekte olan bir 
çatışmada kullanılan siyasi iletişimin ve diyalektik 
retoriğin dilbilimsel kalıplarının tarihsel belgelenme-
sinden öte, başka yerlerde süren benzer çatışmaların 
demokratik gelişme aşamaları olarak anlaşılmasına 
yardımcı olmaktır.

Anahtar Kelimeler: Siyasi İletişim, Siyasi Çatışma, 
Kültürel Çatışma, Toplumsal Hareketler, Toplu Eylem 
Çerçeveleri

Abstract: The aim of the study is to analyze the fram-
ing used by the media and the political actors of the 
respective parties at a historical-political peak of a deep 
reaching, protracted “culture war” in Turkish political 
history, with a focus on collective action frames. The 
framing analysis has shown that various frames by 
both parties and in the media formed clusters which 
illustrated all critical functions of collective action 
framing for social movements. Beyond the historical 
documentation of political communication during a 
hopeless seeming conflict and the linguistic patterns 
of the dialectical rhetoric, the study aims to build a 
better understanding for comparable fundamental 
political conflicts elsewhere as stages of democratic 
development. 

Key Words: Political Communication, Political Con-
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şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

INTRODUCTION 

Johann Galtung, wrote in his seminal article “The 
Structure of Foreign News” that the media has the 
tendency to polarize conflicts through language 
usage orientations (Galtung and Ruge, 1965). He 
later labeled this kind of information, war journa-
lism. LeBaron and Pillay observed in fundamental 
cultural conflicts that “people in destructive 
conflict begin to dehumanize their adversaries 
when the conflict polarizes relationships” (2006, 
90). Journalists tend to reduce actors of conflict 
parties to ideology related stereotypes which are 
then opened to common usage as frames (Hall, 
1995; Entman and Rojecki, 2000).

Although terming “internal” political conflicts 
as “war” is doubtless not a positive intent to say 
the least, it is a serious sign that the parts in a 
deadlocked conflict have not much hope or intent 
for communication. Nevertheless the media does 
not hesitate to use polarizing “war” frames which 
are among the most powerful mobilizing frames, 
appreciated by movement elites and countermo-
vement elites as well, for rallying supporters and 
or maintaining the power status quo (Benford, 
1993b), also for suppressing opponents or merely 
for venting their anger. Goodwin et al. (2001 as 
cited in Klandermans, 2004) stated that emotions 
are important in the growth and unfolding of so-
cial movements and political protest. In situations 
where the prevailing action is mostly restricted 
to communicational acts –as it is generally with 
social movements- the language of enmity has 

to be viewed in a more functional, interactionist 
light with a prospect of conflict resolution. 

The aim of our study was to document important 
aspects of conflict communication in fundamental 
dichotomies in the case of a “historical” crisis in 
a protracted political conflict by way of a social 
movements framing analysis. First, we wanted to 
analyze the various rational and emotional com-
munication intents of the parties in this “war of 
words” by the collective action framing strategies 
they used. Secondly and perhaps of particular 
interest to us, we wanted to explore the suitability 
of framing analysis for a more elaborate study 
of the emotional and cultural symbolism of the 
language of enmity that was mutually used. In 
relation to this, we wanted to see whether it would 
be practical to form frame families consisting of 
close related unique frames -frames specific to 
the case- and attribute them to known generic 
frames which point to the framing strategy that 
was employed.

The targeted movement in the study was repre-
sented by a formal political party and the other 
participants of the conflict were also parties and 
other official institutions; thus, it can be objected 
that the study would be more appropriate in the 
framework of general political communication 
instead of social movements research. Yet, the 
continuously -for nearly 40 years- recurring and 
vehement exclusion from institutional politics pre-
sented the stigma of a “radical” social movement 
that was proposing political and social change and 
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that was organized around a committed core of 
adherents representing a collective cultural identity. 

A critical point that makes a strong difference 
from most related research in social movements 
and media relations is the role of the media in 
this study: as a characteristic of the Turkish media 
in general, the press had (and still has) strong 
tendencies to parallelism in ideological matters 
that inevitably reduced them to main actors of 
the struggle (Kaya and Çakmur, 2010). 

1. SOCIAL MOVEMENTS FRAMING 
RESEARCH

While the concept of framing in a media con-
text may be traced back to nearly simultaneous 
appearing roots in journalism studies (Gitlin, 
1980; Tuchman, 1978), most research begins with 
reference to the work of sociologist Erving Goff-
man (1974), who in his influential book Frame 
Analysis states that the individual is continuously 
engaged in actively classifying, organizing, and 
interpreting his/her daily experiences to maintain 
an interpretive schemata that are labeled as “fra-
mes” which are applied to occurrences and other 
information to facilitate understanding. 

A much cited definition of framing is made by 
media scholar Robert Entman (1993: 52):“To frame 
is to select some aspects of a perceived reality 
and make them more salient in a communicating 
text, in such a way as to promote particular 
problem definition, causal interpretation, moral 

evaluation, and or treatment recommendation 
for the item described”.

The symbolic interactionist sociology of Erving 
Goffman that views social movements as agents 
producing and maintaining social meanings for 
all stakeholders and audiences (Cress & Snow, 
2000) made framing theory a promising base 
for explaining the dynamics of social interaction 
and movement mobilization in social movement 
research.

While few studies (eg Turner, 1969; Fendrich, 1977; 
Eyerman, 1984) in social movements research 
had focused on the role of interpretative processes 
for the dynamics of movement mobilization, they 
only gained momentum and direction when Snow 
et al. (1986) introduced framing theory into the 
field with the key concept of “frame alignment 
processes”. They enforced it with seminal studies 
(Snow and Benford 1988: 1992) which triggered 
an ever growing avalanche of further studies on 
the relations between social movements, collective 
action frames and framing processes. 

As collective action frames interpret the world 
around us, they do it with an aim “to mobilize 
potential adherents and constituents, to garner 
bystander support, and to demobilize antagonists” 
(Snow and Benford, 1988: 198). Thus, collective 
action frames are action-oriented sets of beliefs 
and meanings that inspire and legitimate the 
activities and campaigns of a social movement 
organization (SMO) (Benford and Snow, 2000). 
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In elaborating the relevance of framing processes 
to movement participant mobilization, Snow and 
Benford (1988) stressed the importance of framing 
by relating the success of a social movement to 
a degree to its success in core framing activities.

Core Framing Tasks. Snow and Benford (1988) 
defined framing as a communication process of 
the social movement and group that functions 
along the three basic components of ideology as 
proposed by Wilson (1973): “diagnostic framing” 
(problem identification and responsibility attribu-
tion), “prognostic framing” (proposing solution) 
and “motivational framing” (showing an impetus 
for action). A single utterance or communicatio-
nal act can host one, two or all three functions, 
say frames which may targeted to recipients 
inside, outside the movement/SMO or to both, 
to co-activists, adherents, potential adherents, 
bystanders, potential allies, elites, opponents, the 
media or all together for intents of constructing 
and sponsoring a view of reality, to claim injustice 
and wrongdoing, to voice collective grievances, to 
define conformities but also limits for collective 
identity, to fend off opponents and to take action 
for all of those tasks (eg Snow and Benford, 
1988; Gamson, 1992; Williams and Benford, 
2000). Gamson (1992: 1995) maintains that a 
collective action frame has to convey all three 
core components to qualify as such: injustice 
(the collective problem), the agency to blame 
for this injustice, and collective identity (us vs. 
them). But Snow and Benford (2000) point to 

the increasing number of SMO’s like self-help 
organizations and religious organizations that 
pursue collective action but that may lack an 
injustice component. 

However, the vast majority of diagnostic framing 
(problem identification and responsibility attri-
bution) include the expression of grievances and 
claims of injustice for which someone is to be 
held responsible, and in conjunction, definitions 
of identity are made: “us vs them” confrontations 
evoke inevitable hostility and anger (Gamson, 1995) 
which form the prerequisites to the motivational 
framing for collective action. This process is the 
initial framing stage since a prevailing diagnos-
tic frame will set the direction where the other 
framing tasks are to follow. 

Prognostic framing means the proclaiming of 
a solution to the problem, or just a proposal of 
action. Naturally, the direction and limits of the 
proposal are laid largely by the conditions of the 
diagnostic task while the fundamental problem 
and particular culprit are being defined (Benford, 
1993a). However, many organizations which take 
place in a common social movement and share the 
same diagnostic frame may differ in the choice 
of the prognostic frame component that also has 
an important say in the ultimate formation of the 
organizational master frame.

Internal dynamics and external considerations 
like ideology and values, realistic and pragmatic 
objectives are all negotiated during this stage to 
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form a viable strategy for action. During this 
process, framing is proposed generally by leading 
activists and approved implicitly or explicitly 
by other participants. The organizational frame 
obtained as such will dominate communication 
as the main definition which sets the direction 
and the limits of the organization or group, thus 
manifesting the vision on which strategies will be 
built (Snow & Benford, 1988; Gamson, 1992), 
which also inevitably triggers frequent internal 
struggles for all of those tasks and thus entails 
identity operations of inclusion and exclusion. 
These processes are repeated in interaction of 
changing conditions of the social-political envi-
ronment and internal dynamics at critical turning 
points in the life cycle of a movement, pointing 
to the continuous interactive nature of framing 
and counter framing as well as reframing upon 
which social reality is constructed.

Motivational framing conveys rational and 
emotional impetus to followers to stand up and 
move. Benford (1993b) compiled four generic 
vocabularies used by activists and supporters in 
stimulation for action: severity, urgency, efficacy, 
and propriety. These words are socially charged 
to impel individuals to engage in collective 
action and sustain participation. However, they 
generally tend to form a relative hierarchy among 
themselves by processes that are negotiated as 
in the other framing tasks in interaction with 
conditions inside and outside the group in order 
not to cause mutual impediments. A fundamental 

competition may reside among value based and 
pragmatically oriented motives. 

Collective action frames may be more or less 
inclusive in view of the different ideas they may 
host, or they may intentionally exclude targeted 
ideas and concepts. Although inclusive, open, 
flexible frames have hypothetically more poten-
tial to evolve into frames of general resonance, 
say “master frames” (Snow et al., 1986), the 
more exclusive, rigid frames have the power of 
indicating the red limits of collective identity. 
Some frames may possess the potential to be 
interpreted more broadly since they may also 
appeal to the interests of other movements, gro-
ups, while others are more limited to particular 
problems. As a result of the interaction of the 
above mentioned features with complex indivi-
dual and social conditions, some collective action 
frames can be more influential in mobilizing the 
audience than others. A collective action frame 
in public discourse that is exclusively related to 
a particular movement or organization is named 
an “organizational frame” (Snow et al., 1986).

McCaffrey and Keys (2000) have found that 
the feminist abortion rights movement in the 
USA, while engaged in framing battle against 
the opponent conservative pro-life movement, 
used three framing strategies of polarizing and 
vilification and frame refutation. The polarizing 
and vilifying degree of the frames increased with 
increasing heat in the engagement. While this 
climate of enmity may pose a threat to the ulti-
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mate success of many movements, many others 
deliberately aim to achieve this, since they see 
it as a welcome mood for recruiting followers.

2. THE TURKISH CULTURAL-POLITICAL 
DICHOTOMY IN THE 20TH CENTURY

Entman (1993) suggests that “the culture is the 
stock of commonly invoked frames; in fact, culture 
might be defined as the empirically demonstrable 
set of common frames exhibited in the discourse 
and thinking of most people in a social grouping”. 
Thus, the whole cultural history of the conflict and 
of the actors must be summarized with respect 
to the used symbolism in order to understand the 
frames and the resulting framing, 

The Turkish Republic has been founded by 
Atatürk with a mindset of radical westernization 
and modernization as understood by revolutio-
nary Young Turks of the 19th Century and was 
implemented as a cultural revolution against the 
Islamic cultural foundations (Öniş, 2006). The 
radical nature of elitist revolution instigated a 
conservative countermovement that took it as 
a cultural war, but the effects of the culture 
revolution had made them reserved, so they 
preferred to seek asylum in the body of the so 
called center-right parties. It took almost three 
decades to begin experimenting with multi-party 
democracy which however was interrupted by 
regular military interventions. 

In the 70’s, political Islam made its entrance into 
the political system, first as a small coalition partner 

for both right- and left-centrist big parties, more 
ridiculed than feared or hated by the mainstream 
media. The growth of Islamist media was in 
parallel to political growth; it was only after the 
1980’s that their readership grew to audience status 
(Kaya and Çakmur, 2010). After a decade it grew 
slowly but steadily into a political alternative that 
was not on the agenda. The elites understood their 
identity as defenders of the Republic against a 
reactionary counterrevolution attempt and they 
used the political establishment as the means to 
maintain exclusion (Erdogan, 1999). As cultural 
symbols have an appreciated power in political 
communications, political conflicts tend to present 
themselves as a polarizing cultural war. Since the 
early beginnings of The Turkish Republic, the 
headscarf has been a symbol of a deep-reaching, 
protracted cultural-political clash between those 
fighting to uphold the founding ideology strictly 
and those trying to gain a normalization respecting 
the “cultural heritage conditions” of the society. 
As an appearance of a religious requirement, the 
headscarf was seen as a challenge to the social-
cultural hegemony of the state ideology and of 
the masses that identified themselves with this 
ideology, so they categorically outlawed not 
only social political expression of religion but 
also established a master frame that stigmatized 
a whole culture as “usual suspects”. 

The historical-cultural associations of the headscarf 
made it a unique symbol for extensive use and 
abuse throughout this politics of dominance and 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Sayı: 8 Yıl:2015 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
July / August / September - Summer Semester Issue: 8 Year: 2015 

Gel Code: M0-M00-Z1 ID:175 K:202
ISSN Print: 2148-3930 / Online: 2148-3965

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

(2015/04315- 2015-GE-18972)

212

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

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

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

   www.uheyadergisi.com

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

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

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

exclusion but also for the politics of a counter 
social movement that sought inclusion into the 
political system. This assured the headscarf first 
to be banned forever, and second the position of a 
banner for a social movement of the disinherited. 
Yet, the mere preference to term the headscarf as 
“turban” - a modern fashion of Indian origin- in 
the public media discourse is a framing acrobatics 
for itself that is sufficient to symbolize the whole 
political communication context. The distinction 
between the headscarf that is still a cultural attire 
of a part of the masses and the turban which 
shouldn’t resonate cultural (political) relations 
was emphasized as a distinction of women who 
did not dare to take part in public life and those 
who showed intent to participate (Hermann, 2003). 
The second ones were vilified as hiding their real 
intents of participating in public life. With this 
frame alignment strategy, the secular elites tried 
to prevent the religious masses from identifying 
themselves with the frames of the social-political 
movement, which would ensue the fundamental 
problem of legitimacy of hegemony. 

On the other hand, the symbolic politicization of 
women would ironically result in further political 
empowerment of Turkish women (Cindoglu and 
Zencirci, 2008) in the role as representatives and 
banner-bearers of a whole culture and civilization. 

The two larger parties should have been sufficient 
for establishing and sustaining a functioning two-
party political system but typical of all nations in 
the Middle East (and most of the still developing 

nations elsewhere) Turkey as a whole system 
showed an example of a nation which got stuck 
at take-off stage, thus resulting in a state of latent 
but continuous discontent in the voting masses. 
A rising wave of leftist youth organizations and 
activities easily turned into a state of daily terror 
which resulted in a military intervention in 1980. 
As a typical feature of recurring Turkish military 
coups, the military understood its time-limited 
mission as a general mop-up and subsequently 
“removing deadlocks” from the political system 
via a new constitution. This included the banning 
of old parties and leaders to make up for a politi-
cal opportunity for a new establishment and new 
election laws that should facilitate the formation 
of political power and hence stability (Haines, 
2009). So began the new era of Turgut Özal, a 
unifying leader for transformation and progress but 
decidedly not against religious symbols. Although 
the one-term government of Özal is still a hot 
topic of debate, it showed the old elites that the 
people wanted alternatives, and after Özal, the 
political and economic instability again built up 
general discontent and raised alternative claims 
of the religious-right into actual candidacy for 
state power (Öniş, 2006). The first term of power 
for an “Islamist” party was a coalition with a 
center-right party in 1996 and the “active powers” 
consisting of traditional military and civil elites 
(foremost the media, plus the President of the 
Republic and the President of the Constitutional 
Court and the Head Prosecutor included) were 
poised not to allow for a possibly successful term, 
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as a result, the coalition government was not a 
match for the concerted joint efforts of the other 
half of state power. The Erbakan government was 
brought down in 1997 by a so-called “postmodern 
coup”; the party and its representatives were 
officially tried and banned, and all of this was 
only possible with the vigorous engagement of 
the Turkish media establishment in its declared 
mission as a countermovement. The framing 
strategies used in this historical milestone of 
political movement and countermovement were 
analyzed by Uysal (2003). While this “success” 
made the “mainstream” media bolder for the 
follow-up battle, the Islamist media’s resentful 
stance reflected the mood of its audience. 

2.1. The Incident of the Headscarved Mp

The incident which constitutes the subject for 
this study took place in front of this backdrop. 
The next election brought about a % 5 decrease 
in votes for the follow up “Islamist” party but it 
had already produced among her representatives 
one who attempted to take her oath with her 
headscarf. Her candidacy had been negotiated 
under the authority of the banned founder to signal 
allegiance to a fundamental identity commitment 
of the party to the followers, although the estab-
lishment had tried continuously to dissuade them 
by all means (Jenkins, 2003). As notwithstanding 
the “feared” attempt of “violation” happened, 
she was prevented by the harsh protest of the 
seasoned leader of the center-left party and his 
fellow representatives. As the leader of the first 

party, he called up the residing chairman who saw 
nothing scandalous and wanted to proceed with 
the oath ceremony. The majority of the National 
Assembly remained reluctant for anything; the 
headscarved MP withdrew for a better opportunity 
backed by her party mates. 

Determined to repeat the “success” of the “post-
modern coup” two years earlier, the media was 
prepared to raise hell upon her, and in her per-
sonality, the party, its voters, and ideology. The 
“scandal” filled the first pages with screaming 
headlines, big pictures, an army of columns, tons 
of framed news stories. The already stricken Isla-
mist media fought back in fervor, the storm raged 
for weeks in the same fashion and dragged on 
further. As a political result of this second media 
battle, the second biggest party was successfully 
excluded from the coalition talks, the other two 
parties (one centrist, one nationalist-right) were 
pressed into partnership with the leading center-
left party without much bargaining. Furthermore, 
the Chief Prosecutor began a new trial to close 
down the religious-right party again and used 
media clippings as evidence. The press as the 
watchdog of the countermovement had made it 
clear that it was on watch and would continue 
to press hard on the “counterrevolution”. This 
repeated rolling-back deepened the resentment of 
the Islamist media, although its role was restricted 
to fighting against despair, it was a most critical 
task in this moment of repeated disillusion and 
it did this by using a language aiming moral 
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indignation of the opponents (cursing included) 
and dignity for her champions and audience. The 
movement endured a term in opposition which 
proved disastrous for all other included parties 
and leaders as well and helped the movement 
to transform into a new party infrastructure that 
ultimately resulted in the era of AKP and the 
Erdoğan Administration.

However, beyond these practical political fra-
ming outcomes, the event constituted a historical 
summary and an ultimate showdown in a funda-
mental dichotomy that dated back to the previous 
century and that had evolved perhaps through 
half a century manifesting itself by a language 
of polarizing enmity, with continuous framing, 
counter framing and reframing of symbolic agi-
tation on both sides, a stage of intense emotional 
political interaction.

3. FRAMING STRATEGIES USED BY 
POLITICAL ACTORS AND THE MEDIA 
IN THE FRAMING CONTEST AROUND 
THE HEADSCARVED MP: FRAMING 
COMPARISON OF MILLIYET AND AKIT

3.1 Methodology

Our framing analysis covered the news coverage 
and the columns from two newspapers of the next 
four days following the parliamentary elections 
which were fairly representative as champions 
of their cause. The daily Milliyet was the most 
typical example for half a dozen similar established 
“mainstream” newspapers as defenders of the 

revolutions, while the daily Akit was elected as 
the representative of a smaller group of religious-
right camp with its inflammatory language and 
bold rhetoric. 

The material was divided into two groups as 
news stories and columns in order to be able to 
conduct a framing analysis by means of content 
analysis and then after which our predetermined 
frames were sought. We did not count all types of 
frames used in relation to the context, but rather 
started the study from conflict frames already 
found in literature in relation to the context of 
social movements (Benford and Snow, 2000) 
and tried to build from it a more comprehensive 
sub-set of interrelated emotional frames suitable 
for the analysis of polarizing enmity and hatred 
language usage in a heavily emotional conflict. 
The analysis showed that this was a difficult task 
since symbolic cultural communication full with 
references to the history of the conflict was used 
very intensely and everywhere. On the other hand, 
the heavily cultural perception of frames in such 
texts is inherently dependent on audience frames 
which make strict neutrality of analysts not only 
impossible, but also unwanted too. Too much 
symbolic expressions included multiple frames 
which presented a big challenge to coding and 
required frequent debates. 

We started with the frames laid out extensively 
in the literature of social movements (Snow et 
al., 1986; Benford and Snow, 2000) and which 
Uysal (2003) explored in his study of the 1997 
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“postmodern coup” on the very similar context 
to our study, but for being able to focus on the 
dialectic of the emotional language of conflict, 
we decided to search for a map of frames of 
reciprocal engagement which rained down from 
both sides. 

Framing differences between news and columns 
were not as significant as was expected; news 
coverage was also heavily framed.

3.2. Findings

Although the core framing tasks of collective 
action framing, namely diagnosing the problem, 
naming the culprit to blame, proposing a solu-
tion or a way to action; in addition to strategies 
of frame debunking and counter framing were 
clearly to be seen in the framing, we observed 
that this particular framing warfare formed a 
mutually complementing language of enmity 
that was aimed primarily to framing strategies 
of brutal attacks and counterattacks. The resul-
ting framing integration was dominated mainly 
by the two framing strategies of polarization 
and vilification. The various sets of frames that 
were used mostly fit into these two strategies 
that aimed primarily the moral indignation of 
the opponent while preserving a dignity for the 
adherents, rallying and motivating supporters. 
These framings were frequently heavily influen-
ced –even manipulated- by emotional outbursts 
negating any rational strategy.

The polarization framing strategy 

Even though we tried hard to count only the exp-
licit expressions, since the indispensable framing 
strategy of inter-group conflicts, (McCaffrey and 
Keys, 2000) was naturally present everywhere, 
very frequently the frame seemed like the natural 
partner (or implication) of most other framings 
of both sides. Furthermore, in instances without 
explicit expression, it was not to be overlooked 
as the implicit but overall dominant frame of 
many news stories or columns. To avoid multiple 
framing in a single story or article, we waited until 
the subject or target or the frame changed. Yet, 
many single symbolic expressions referencing 
cultural, historical cues were found as single 
hosts to a number of different frames. 

This framing consisted of 4,7 % of the framing 
of the news stories in Milliyet. As an example: 
An unnamed spokesperson of an unknown Asso-
ciation For Women Research was quoted saying 
(Tepkiler Çığ Gibi, 1999: 17): “We vehemently 
denounce the behavior attempted in The Great 
National Assembly against our constitution, the 
principles and the revolutions of our secular 
republic that a miserable person, a disgrace to 
Republic’s women who has been programmed 
and released by impertinent people who want 
to prevail their own policies.”

It is apparent that this speech includes other 
frames of protest, such as “insult, criticizing 
person(s), vilification, the ancient reactionary 
frame, dishonesty-hidden agenda, government 
takeover, and provocation-sabotage.”
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Together with polarization frames in the columns, 
it totals to 8 % which makes it the third most 
frequent frame of the newspaper.

Polarization ranks third with 10,5 % in Akit as 
well: Example: “Fake democrats unmasked: 
Know these minds” (Sahte Demokratların Mas-
kesi Düştü, 1999: 9) This headline with its news 
story featured alongside polarization framing, 
also vilification framing with “person blaming 
frame”, “democracy frame”, “dishonesty”, and 
“insult frame”. 

The vilification framing strategy 

Being a “natural” frame in every conflict coverage 
(McCaffrey and Keys, 2000), it was to us the most 
significant frame and so abundant in this case that 
we tried to organize it into a cluster of closely 
interrelated frames with meaningful nuances and 
valences which would give us a more compre-
hensive map of the emotional communication 
of this warfare of words. But the deep and wide 
symbolism of long-used ordinary insult phrases 
led to a seemingly inseparable intertwining of 
the frames in the group which let us to achieve 
only a limited success. It is a family of closely-
related frames. This frame family was the most 
common in both newspapers, while differing in 
the subset frames. In Akit, the vilification frame 
family –say framing strategy- consisted 30,1 % 
of the general framing, with 43,9 % of it in the 
news and 56,1 % in the columns. Comparably, 
43,9 % of the frames in Milliyet aimed vilifica-

tion, with 55,7 % in columns and 44,3 % in the 
news coverage. Note that the news was nearly 
heavily framed as columns.

The vilification framing strategy uses a family 
of closely related frames which we tried to 
differentiate in some features. The most senior 
member, the “reactionism” frame dates back to 
an era even older than the Republic, its first do-
cumented usage in a political context was in 1908 
(www.etimolojiturkce.com) in the dailies Tanin 
and İkdam, meaning “political social reaction” 
in the context of newly enflaming encounters 
of parliamentary political debate- and that was 
used for the categorical stigmatizing of political 
rivals as opponents of the Second Constitutional 
Revolution. The political elites after the repub-
lican revolutions beginning in 1923 refined its 
contemporary usage in reference to all action 
-symbolic ones included- linked to religious 
motives, which makes it problematic for coding 
since it is actually an iconic master frame that 
engulfs other more specific frames in the family. 

Another member of the vilification frame family 
was “enmity against national-cultural values”, 
popularly used by the headscarf party that inclu-
ded the diagnostic framing of the whole conflict 
as an unjust assault to the fundamental values of 
the nation and blame attribution to the opponent 
front while also implying an identity for the home 
front as defenders of the nation thus forming their 
organizational master frame.
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A vilification frame that is aimed explicitly at the 
political characteristic of the countermovement by 
addressing the alleged ultimate intent of “wanting 
shari’a, occupying government agencies, threat to 
the political regime, threat of uprising, secession, 
occupation, government takeover and the like”. 
These and similar allegations by the press were 
used by the Chief Prosecutor as evidence to ac-
hieve the closure of the preceding party in 1997, 
and now in 1999, he had again the opportunity 
to count the frames.

A very similar vilification frame was the “hidden 
agenda frame” that Uysal (2003) defined for 
the previous 1997 framing battle of this conflict 
which is actually popular in cultural conflicts in 
other countries as well to which the religious-
right confronted by pro-abortion rights advocates 
and the like can be given as an example. In our 
usage as embedded in the political dialectic of 
this particular conflict, it makes usage of phrases 
of “hypocrisy, double-facedness, dishonesty, re-
ligion exploiters, hidden agenda”, and “taqiyya” 
(in shia: religious permission for hiding religious 
identity in situations where this would be ext-
reme dangerous). It strives to reach a morality 
counter framing strategy that aims to differentiate 
between culturally respectable religious beliefs 
and the political intents of the opponents and so 
trying to prevent a rally of the religious minded 
population for the opponent camp. Our reason 
for not unifying this frame with the previous 

frame was the aspect of moral indignation by 
emphasis on dishonesty.

A vilification frame of highest emotional outcry 
from the camp of the assaulted, shouting into 
the face of their persecutors: “cruelty, tyranny, 
arrogance!” in anger.

A vilification frame which was originally intended 
for notifying the directional valence against the 
headscarf, but was found as a highly emotional 
separate insult frame appreciated by both sides 
was the accusation of the opponent with “trea-
son, sabotage, provocation, agent- provocateur” 
and the like. 

A similar frame to the preceding one was more 
explicit in linking the mentioned treason to fo-
reign powers. This frame proved as expected, a 
single-sided frame accusing the targeted person 
and the movement in general with links to foreign 
powers like Iran, Saudi Arabia, or Hamas. “The 
foreign powers link” frame might be observed 
in other nations and instances as referencing 
traditional paranoid inclinations as implicating 
socialists with Soviet accomplice, and after the 
occupation of Iraq as it is nowadays the situation, 
with accomplice of the USA. 

With the very popular frame of “person blaming”, 
real personalities and also parties and social 
movements were targeted as well, since they 
were actors and symbols, heroes, heroines and 
villains of the narrative of social interaction. This 
frame also was a frequent part of other frames, 
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since persons and personalities were involved in 
the communication process as symbolic faces to 
groups and attitudes.

Another popular accomplice to the above frame 
was the “person insult frame” discernible from 
the “person blaming frame” by a primary aim of 
mere insult by using indecent language without 
linking a rationale for blame attribution.

For a better understanding of the characteristics of 
the language of enmity in such a battle of words, 
we decided that it was important to emphasize the 
degree of hate expression as well as the aspect 
of irrationality/rationality in relation to omitting 
or including the blame; thus we proposed two 
similar frames that target people. Although we 
did not find it difficult to differentiate between 
“person blaming” that referenced the blame and 
a blunt insult that didn’t need to explicate the 
reason since it was known to the audience, it 
can well be argued that this is unimportant for 
classification and that both frames ought to be 
summed up. This would make up for nearly 44 
% of the vilification framing of Akit and more 
than 40 % of the Milliyet.

Comparison of the vilification frames of Milliyet 
and Akit

The frames that were used for framing strategies 
aiming vilification of the opponents were lined 
up in Milliyet as:

Most frequent vilification frame in Milliyet was 
“Shari’a, controlling government offices, threat 
to regime, uprising, secession, government 
takeover” 23,9 %. “The Merve Kavakçı affair 
is the reflection of a counter-movement that is 
enduring since the Republic was established and 
gained a secular content.” (Bila, 1999 May 4: 
14), “The reactionary puppets that want turban 
(headscarf) today will maybe ask for chador and 
who knows what tomorrow” (Çetiner, 1999 May 
6: 11), “Caricature; subtitle: veiling. Content: A 
snake hidden in chador with a script on the tail: 
irtica-reaction” (Selçuk, 1999 May: 4)

“Person blaming frame” of Milliyet were the 
second most used frames with 21,4 %. Blamed 
as the main culprit of the crisis was mostly Merve 
Kavakçı but her party and her leader under poli-
tical ban, Erbakan was also frequently blamed. 
However, two writers of the Milliyet (Taha Akyol 
and Şahin Alpay) accused Ecevit’s party DSP. 
This frame is also overused by Akit too.

The third most frequent vilification frame in the 
Milliyet was the “person insult frame” with 38 
frames (19,8 %) that targeted Merve Kavakçı 
and the headscarf differentiable beyond rational 
blaming and attributing with the primary aim of 
insulting with indecent language. Unlike other 
frames that were represented nearly equally in 
news stories and columns, this frame was used 
more by the personalizing language of the colum-
nists and caricaturists with 30 vs. 8 framings in 
news stories most of which were reported from 
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political actors. As an example Atsız (1999 May 
3: 22) in his column in Milliyet extended his 
defamations beyond the persons of Kavakçı and 
the party actors to cultural, racial and religious 
references: “Actually, the ringleaders of these 
are the bootlickers and handlangers of beduins… 
to hell with her”. Pulur (1999 May 5: 3) “We 
have a couple of words to Merve Kavakçı… if 
you want to know the victims of the crows that 
are guiding you, you will recognize them from 
the smell coming off their noses” (referencing a 
Turkish proverb that means “Who is guided by 
the crow, his/her nose will never get rid of shit”). 
Bedri Koraman in his caricature on the first page 
(1999 May 6: 1) draw a Merve Kavakçı who 
was relieving herself on the walls of the National 
Assembly that also made a reference to a Turkish 
proverb: “When the time has come for the dog, 
it pees on the wall of the mosque”.

The fourth most used vilification sub frame in 
Milliyet was” hypocrisy, double-facedness, dis-
honesty, religion exploiters, hidden agenda, and 
taqiyya (a historical term meaning allowance to 
Shiites for hiding religious intentions in hostile 
-Sunni- environment)”, with 19,3 %. The entire 
first page of Milliyet on May 6 featured imp-
lications that Merve Kavakçı was pursuing a 
hidden agenda and was hiding her real intents. 
“The headline: Merve Kavakçı of the FP called 
for jihad at HAMAS-related Palestinian Islamic 
Union meeting” The news story continued on p.16 
and concluded with a notification of the reporter 

in the US: “The independent media watch institute 
FAIR criticized Emerson (from we have quoted 
the story) as a journalist more interested in Arab 
and Muslim hostility” Of course this notification 
could not compete with the headline on the first 
page. Other titles continued as: “My way is the 
way of jihad” “We have to arm us” (with the arms 
of our adversaries at the end of the century-as 
she actually said in the story)

The fifth most used person vilification frame in 
Milliyet was “treason, sabotage, provocation, 
agent frame” with a ratio of 18,2 %; although 
sometimes not easy to discern from other vili-
fication frames, the treason frame stood out on 
a special “Merve in the US” page that featured 
stories that were more noting into organizatio-
nal links. A story title: “Merve’s organizational 
links” (Merve’nin Örgüt Bağlantıları, 1999: 19). 
Columnist Yılmaz Çetiner (1999: 11) “Trying 
to pierce the secular Republic with a uniform 
that is called turban and so opening the way to 
chador etc. cannot be named else than treason 
to the country”

Milliyet’s sixth vilification frame was the traditional 
label of reactionism with 9,9 % as implication of 
words and stereotypes that are directly related to 
the frame like bigots, reactionism, beard, chador, 
Iran. (Aşık, 1999 May 5: 13). A news story about 
the provincial organization of a political party 
outside the parliament rallied a protest “Send her 
away to Iran”, the text continued by wondering 
how Merve Kavakçı has chosen a reactionary 
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lifestyle after graduating from modern high 
schools like TED college.

Milliyet’s seventh vilification frame with 8,3 % 
was the foreign powers link frame. “the strings 
are outside” (İpleri Dışarıda, 1999 May 4: 19).

The vilification framing in Akit used these frames 

Akit’s most used vilification frame was “cruelty, 
tyranny, arrogance frame” which consisted 28,5 
% of the vilification frames and counted for the 
outrage. The frame was intertwined understandably 
with person blaming frames mostly against DSP 
leader Ecevit and his comrades as well as against 
the President of The Republic Demirel, who bluntly 
positioned himself against the headscarved MP 
by labeling her “She is an agent-provocateur” 
(Demirel’e Demirel’den Cevap, 1999: 1).

As it had been the case with Milliyet, the second 
common member of the vilification family in 
Akit was the “insult frame” which added up 
to 20 frames in the news and 42 frames in the 
columns with a ratio of 25,2 % in total. Appa-
rently column writers understood their function 
as interpretation of the feelings of their readers 
by venting common anger. The whole mediated 
communication between actors, audiences-media 
communities, was under the influence of this 
mutual disposition. The emotional outburst in 
the Akit gained extraordinary dimensions from 
some of its authors’ words, but also in general, 
this framing approach appeared as arguably the 
most salient framing valence beyond any strategy. 

As an example, columnist Hasan Karakaya’s (eg. 
1999: 11) already not decent language diverted to 
cursing which we abstain from illustrating here. 
Anybody outside the conflict (or time-travelers 
like us) would be astonished by the unrestricted 
anger exploding onto the face of the reader and 
he/she would understand that this was the last 
straw that broke the back of the camel. This 
helpless anger is only understandable if you 
know the history of generations of humiliation 
and disillusion. This history is also needed to 
understand other and more actual dissident groups 
everywhere that are feeling politically excluded 
and marginalized up to despair even in apparently 
working democracies. Indignation –or cursing- is 
seemingly a last resort to collect oneself from 
traumatic communication. Nonetheless, it is not 
a promising ground to cultivate a media ethics 
and political culture for media actors and audien-
ces as well, which is the requirement towards a 
co-building of a more democratic social system. 

The third most frequent vilification subset frame 
in Akit was equally presented in both news and 
columns, total 20,3 % of the frames in Akit were 
“enmity against national-cultural values frame”. 
Dilipak in his column: “They struggle against the 
faith of the society and they make ‘All-Out War’ 
headlines permanent. Against the faith, culture, 
history, identity of the nation” (1999 May 6: 11). 
In the news: “Demirel failed again to fill the shoes 
of the late Turgut Özal who was respectful to the 
beliefs of the nation” (Demirel Özal’ı Yine Arattı, 
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1999: 1). This diagnostic frame was used as the 
precursor to the fundamental identity definition 
by the Turkish political Islamist movement that 
defined themselves as the defenders of national 
cultural values and the secularist elites as agg-
ressors against national-cultural values, a more 
inclusive and reflexive organizational identity 
frame than the one that would refer directly 
to religious values which it also implies. This 
framing strategy also forecasts the future evolu-
tion of political Islam in Turkey towards a more 
inclusive typical conservative party.  

The fourth most frequent frame in Akit, was the 
“person blaming frame” with 18,6 %, it was the 
second most common frame in Milliyet with 21,4 
%. “Ecevit planned the occupation of the bench 
(to prevent the oath of the MP)” “What should 
we say to dirty handed Ecevit? Even if he would 
wash his hands every night like Lady Macbeth, 
he would not clean the blood of thousands of 
youths” (Reference to Ecevit’s leadership during 
the upheaval of the 1970’ies). (Eraslan 1999 
May 5) Akit also featured paid ads by readers 
denouncing Ecevit and the DSP mindset while 
expressing support for their MP Merve Kavakçı. 

The fifth most frequent vilification frame was 
“treason, sabotage, provocation, agent frame” 
with 15,9 % of all frames. Headlines: “Ecevit is 
the head provocateur” (Ecevit Baş Provokatör, 
1999: 1).

The sixth most common vilification frame in 
Akit was “secularist exploitation” with 7,3 %. 
“FP MP Merve Kavakçı who was targeted by 
secularist bigots on grounds she entered the 
National Assembly with headscarf” (Millet Onun 
Yanında, 1999: 1); a counter framing against the 
traditional “irtica-political social reaction” master 
frame that was used by revolutionary elites for 
the definition of political Islam.

Akit used only 3 instances of “foreign powers 
link frame” (1,2 %) “These are colony agents. 
These are today’s mandateries” (Dilipak, 1999: 
1) which implies that the conflict was seen as 
largely domestic issue –contrary to the Milliyet 
which had used this frame by 8,7 %.

Other frames common in both newspapers

The “person support frame” –the antagonistic of 
the person blaming frame which we dealt as a 
vilification frame-, as the heroisation and defence 
of symbol actors is an important frame in rallying 
movement support, fostering group loyalty and 
identification, but not at least for recovering some 
dignity. Persons are put forward as champions to 
represent the group in fight, in turn, victimizations 
affect the whole group. Akit featured personal 
support frames (7,7 %) for the “heroine” of the 
incident- Merve Kavakçı. The support frames 
included highly emotional expressions.”Merve! 
You Merve! You symbol of dignity, greatness and 
grandeur!” (Hayırlı, 1999 May 6). “The Nation 
is beside her” (1999 May 5: 1). “Dear Merve… 
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We are under your command and behind you…
You are dear to us, we are proud of you our 
beloved sister! ” (Eraslan 1999 May 5). On the 
other hand, “person support frame” of the Milliyet 
was 4,4 %, and supported was mostly Ecevit and 
his party, Merve Kavakçı was supported 2 times. 
“As Ecevit was saying ‘This is not the place to 
challenge the state’ and saying ‘this lady has to 
be brought into line’, he was the black boy of 
1973” (The writer referenced Ecevit’s former 
leadership myth) (Pulur, 1999 May 5).

“The call to arms frame” (Benford and Snow, 
2000) is traditionally just a motivational framing 
to collective action; however, with our focus on 
the language of enmity, we preferred to seek 
frames that made literal references to violent 
reaction. Explicit reference to war was in Akit 
2,7 % of frames which also is debatable. As 
an original example, referring to the historical 
uprising in Maraş in 1920 that had erupted as a 
reaction of the violation of women and girls and 
of their veils during the French and Armenian 
occupation of Maraş, might merely have been 
trying to emphasize the cultural importance of 
veiling to this nation (1999 May 6: 15). Against 
our expectation for a radicalized media under fire, 
it was decidedly underrepresented even unim-
portant against the abundance of cursing frames 
and person blaming frames, which might mean 
that this media community was fundamentally 
peaceful as its political history also showed and 
limited her frustration only to a “war of words” 

and the headscarf party as the representative of 
Turkish Islamism appeared culturally inclined to 
stay in the limits of peaceful action. On the other 
hand, Milliyet’s similar historical allusions were 
significantly louder with 6,3 %. “It’s to be or not 
to be for the secular Turkish Republic” (1999 May 
4: 17). The Ankara Song was sung with altered 
ending, outside the parliament by a group that 
included minister wives (The song is about the 
Greek invasion of 1919 led by the British which 
had triggered the national movement that resulted 
in the establishment of the Republic).

The “democracy frame” in favor of MP Merve 
Kavakçı and the headscarf was used by Akit 
with 6,5 %. “The end of the democracy tale in 
Turkey ended at the oath ceremony in The Great 
National Assembly”, “Wasn’t the sovereignty 
unconditionally to the nation?” (Eraslan, 1999 
May 5). The particular importance of this moral 
indignation frame is that it points to the very 
fundamental injustice of political exclusion.  The 
“identity frame” meant much to us since cultural 
confrontations as we saw the headscarf issue, have 
a big deal to do with identity manifestations and 
suppressions as well and consisted in Akit 3,6 
% of frames. “They say that you can’t exist with 
your religious identity in the public sphere, in the 
administration area, in the scientific area” (Dilipak, 
May 6 1999). Beyond this explicit expression 
frame, implied reference to collective identity is 
a pervasive function for perhaps most collective 
action framing. On the other hand, although 
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Milliyet featured one single framing that called 
to respect the headscarf as an identity symbol, 
while frames against it, say frames denouncing 
this symbol and the identity which it symbolized 
for the revolutionist ideology were 10, making 
2,2 % of all framing. Beyond the expression as 
an issue-specific “unique” frame, it can be argued 
that the whole political confrontation itself was 
about the right for expression of cultural identity.

Milliyet featured 8 frames calling to “fairness and 
justice” in favor of the headscarf and 1 instance 
against it. “Requesting that peoples’ tendencies 
should not affect the parties and deeming this a 
concession to reactionaries, would not only be 
against democracy, it also would be a prejudice 
that would complicate a solution! “(Akyol, 1999 
May 4) “Fairness and justice frames” constituted 
a great contrast to the war monger atmosphere 
prevalent in the same paper, thankfully reframed 
by Akit as approval and support for their rightful 
cause. Together with a handful of other “fair” 
authors of other papers not studied here, these 
rare authors had to face up against harsh criticism 
of their fellow colleagues for their support of 
the case of democracy. Beyond these, the Akit 
had no sympathy, thus no “fairness and justice 
frame” left over for their “oppressors”. While her 
attitude could be quite understandable in view of 
their given circumstances, it is still something 
to worry about whether a very long lasting self-
victimization and alienation position like this 

would teach a culture of tolerance or one focused 
more on political power.

“Threatening Frames”. Being unimportant in 
Akit, it can be said that the movement strategically 
abstained from threats, but they were still original 
in reflecting the emotional state the movement 
was in, as well as their mindset: (Against Demirel, 
the President of The Republic) “Don’t forget that 
there is the aspect of Judgement Day and that the 
people whose burden is on you, will complain 
there from you” (Kekeç, 1999 May 6). On the 
other hand, “threatening frame” in Milliyet was 
explicit with 1,1 %, however, implied thread is 
more common in such a conflict. “They have to 
know that the lady with turban cannot take an 
oath on the pulpit of the Parliament. She won’t be 
allowed, boy. What if she is left to do? The 21st 
Term of The Great Turkish National Assembly 
would have worn out itself at the start” ‘(as un-
derstandable from the narrative of the column in 
general, it implied a military intervention) (Bila, 
May 4 1999). Unlike the preceding battle of 1997 
where the media had referred more to the “big 
stick” military, this time they tried to save the 
face of civil political institutions.

CONCLUSION and DEBATE

Our attempt to reconstruct the language of enmity 
through establishing all-encompassing frame 
families which included emotional valence and 
were also linked to the basic framing functions 
and strategies of collective action produced limited 
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success, since the nature of framing in general, and 
in particular framing in a social conflict that had 
built three generations of culture and language, 
makes the basic functions of collective action 
framing in many situations inseparable from each 
other. It can be more conclusive for future catego-
rization attempts that they are developed in view 
of particular objectives of research in sociology 
and political science as well as methodological 
aid from linguistics. We suggest that Framing 
Theory has more to say as a bridging paradigm 
between the various disciplines of social sciences. 
It was determined in our study that the tradition 
of social movement research is a useful approach 
in most instances for analyzing the interactions of 
social movements with the political system, and 
the ensuing transformation of social movement 
and the political-social system as a whole, which 
we will conclude in the epilogue.

Communicative acts themselves are the main action 
in social interaction and in times of despair it can 
be more traumatic than facts. The only remedy 
for the marginalized and excluded against total 
despair in such situations is communication by 
means of counter framings of moral indignation 
as well as inter-group consolation. Although 
expression of anger may cause satisfaction, give 
dignity, motivate, empower, ensure, embolden the 
individual while enforcing inter-group relations 
etc., these all may result in inflexible stances 
that limit the alternatives in politics. Contrary 
to common wisdom, studies suggest that the 

dynamics of anger venting have been found as 
counterproductive (Bushman, 2002; Bushman et 
al., 1999). Venting anger only leads to a faster 
building up of anger again and - dissimilar to 
expression of fear – it proves harmful for the 
human body. However, beyond these functions 
of partisan media, there is no doubt that they do 
not compete for high standards in media ethics 
as an accurate, balanced, reliable, comprehensive 
source for information and public opinion. High 
parallelism between media outlets and ideolo-
gies-political parties is seemingly well accepted 
by many political systems, it is embraced by an 
important part of the audience and constituents, 
further, politics of polarization is sometimes 
seen as a driving force for election participation 
(Dilliplane, 2011). However, it will impede the 
cultivation of a democratic culture that should 
promote better alternatives -better in all aspects. 
A language of enmity that is nurtured by self-
victimization and anger may foster authoritarian 
self-deception which betrays the fundamental 
functions of the media and maintains the vicious 
cycle of stalled social communication for the 
establishment and sustainment of civil society. 

People participate in social movements not only to 
facilitate political change, but also to shape social 
identities for themselves and to make their lives 
meaningful and gain dignity through struggle 
and moral expression (Klandermans, 2004). On 
the other hand, in accordance to human nature, 
most constituent bases with long lasting ambiti-
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ons do not thrive with an unrealistic prognostic 
framing. The leading activists are compelled to 
fundamental changes, or risk being overthrown 
or being abandoned with time which manifests 
itself in movement splits (Kriesi, 2004).

Epilogue

This fierce framing battle was the apex in this 
hopelessly protracted political conflict that lasted 
nearly a century, of which we covered only four 
days in our analysis and which led to the final 
stage of the “education of the National View 
movement”. This last framing competition which 
we documented triggered a process of internal 
framing disputes leading to a new generation of 
politicians to split from the movement to choose 
a new and broader way that was characterized 
first by the extension of the organizational frame 
and then the abandonment of all other collective 
action frames. The leader of the new movement 
manifested this by his statement that they “took 
off their National View shirt” and choose to frame 
their political identity as Liberal conservative.

Realizing that alternatives for the deadlocked 
political system were spent, wide parts of the 
mainstream media –with implicit consent of other 
elites naturally- consented to this frame alignment 
and participated in the building of the new framing 
environment. It seems that the long vendetta was 
educational for both sides. Yet, important consti-
tuents and most critical institutions of the status 
quo still upheld the traditional counter framing 

that this was not a reformation –but merely a 
reframing operation in the tradition of their known 
taqiyya strategy. On the other hand, the traditional 
part of the Islamist movement that stayed loyal 
to the founding leader tried to call back their 
adherents with their traditional collective action 
frames with references to collective identity. But 
the vast majority of activists and adherents sided 
with the new direction which meant that the 
followers understood and welcomed the transfor-
mation as a due frame extension –not necessarily 
abandonment. The target audiences outside the 
movement, center and center-right voters that 
have been the key to election success and that 
had been offended by the seemingly useless conf-
lict also welcomed this wider framing strategy. 
Every following election produced an increase 
in votes and also strengthened this new role. Yet 
it took fourteen years after the headscarved MP 
incident that female representatives were able 
to enter the Turkish Great National Assembly 
in this attire. However, with the rise of the new 
party to political power as a typical conservative 
party, the following chapter of Turkish political 
history signalled the end of political Islam as a 
major social movement. All collective action fra-
mes that were established reciprocally alongside 
the frontline of this century-long “kulturkampf” 
are now part of this history. While the cultural 
and ideological dialectic of this fundamental 
dichotomy is fading away, some of its “good” 
and “bad” heritage is being used in the building 
of a future world. 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Sayı: 8 Yıl:2015 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
July / August / September - Summer Semester Issue: 8 Year: 2015 

Gel Code: M0-M00-Z1 ID:175 K:202
ISSN Print: 2148-3930 / Online: 2148-3965

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

(2015/04315- 2015-GE-18972)

226

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

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

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

   www.uheyadergisi.com

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

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

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

REFERENCES

AKYOL, T., (1999). “Sağduyu?” Milliyet, May 4

AŞIK, M., (1999). “Açık Pencere” Milliyet, May 5

ATSIZ, Y., (1999). “Bloknot” Milliyet, May 3

BENFORD, R.D., (1993A). “Frame Disputes 
within the Nuclear Disarmament Movement.” 
Social Forces, 71(3): 677-701, University of 
North Carolina Press

BENFORD, R.D., (1993B). “You Could be 
The Hundredth Monkey: Collective Action 
Frames and Vocabularies of Motive Within 
the Nuclear Disarmament Movement.” The 
Sociological Quarterly, 34(2)

BENFORD, R. D., and SNOW, D. A., (2000). 
“Framing Processes and Social Movements: 
An Overview and Assessment.” Annual 
Review of Sociology, 26

BIAZOTO, J., (2011). “Peace Journalism Where 
There is no War. Conflict-Sensitive Repor-
ting on Urban Violence and Public Security 
in Brazil and its Potential Role in Conflict 
Transformation.”, Conflict& Communication 
online, 10(2)

BILA, F., (1999). “Merve Olayı Nedir?” Milliyet, 
May 4

BILA, H., (1999). “Merkez Sağa Bak” Milliyet, 
May 4

BUSHMAN, B.J., (2002). “Does Venting Anger 
Feed or Extinguish The Flame? Catharsis, 
Rumination, Distraction, Anger, and Agg-
ressive Responding.” Personality and Social 
Psychology Bulletin, 28: 724-731  

BUSHMAN, B. J., R. F. BAUMEİSTER, AND 
A. D. STACK. (1999). “Catharsis, Aggression, 
and Persuasive Influence: Self-Fulfilling or 
Self-Defeating Prophecies.” Journal of Per-
sonality and Social Psychology. 76: 367-376

CINDOGLU, D., and G., ZENCIRCI. (2008). 
“The Headscarf in Turkey in the Public and 
The State Spheres.” Middle Eastern Studies, 
44(5): 791-806

CRESS, D. M., and D.A., SNOW. (2000). “The 
Outcomes of Homeless Mobilization: The 
Influence of Organization, Disruption, Politi-
cal Mediation, and Framing.” The American 
Journal of Sociology, 105(4)

ÇETINER, Y., (1999). “Mesut Yılmaz’dan Bek-
lenen.” Milliyet, May 6

DILIPAK, A., (1999). “Benim “İmanıma ve 
Allah’ıma sadakat yeminim” ne olacak?” 
Akit, May 6

DİLLİPLANE, S., (2011). “All the News You 
Want to Hear: The Impacof Partisan News 
Exposure on Political Participation.” Public 
Opinion Quarterly, 75(2): 287–316



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Sayı: 8 Yıl:2015 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
July / August / September - Summer Semester Issue: 8 Year: 2015 

Gel Code: M0-M00-Z1 ID:175 K:202
ISSN Print: 2148-3930 / Online: 2148-3965

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

(2015/04315- 2015-GE-18972)

227

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

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

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

   www.uheyadergisi.com

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

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

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

ENTMAN, R. M., and A., ROJECKI. (1993). 
“Freezing Out the Public: Elite and Media 
Framing of the U:S. Anti-Nuclear Movement.” 
Political Communication, 10: 155-173 

ENTMAN, R.M., (1993). “Framing: Toward 
Clarification of a Fractured Paradigm.” 
Journal of Communication, 43(4)

ENTMAN, R. M., and A., ROJECKI. (2000). 
The Black Image in the White Mind, Chicago: 
The University of Chicago Press

ERASLAN, S., (1999). “Aferin Merve.” Akit, 
May 5.

ERDOGAN, M., (1999). “Islam in Turkish Poli-
tics: Turkey’s Quest for Democracy without 
Islam.” Critique: Critical Middle Eastern 
Studies, 8(15): 25-49

EYERMAN, R., (1984). “Social Movements 
and Social Theory.” Sociology, 18(1): 71-
82

FENDRİCH, J. M., (1977). “Keeping the Fa-
ith Orpursuing the Good Life: A Study in 
the Consequences of Participation in the 
Civil Rights Movement.” American Socio-
logical Review, 42: 144–157

GALTUNG, J., and M.H., RUGE. (1965). “The 
Structure of Foreign News.” Journal of Peace 
Research, 2(1).

GALTUNG, J., (1997). The Peace Journalism 
Option, Taplow

GALTUNG, J., (2002). “Peace journalism- A 
Challenge.” In Journalism and the New 
World Order, edited by K. Wilhem and H. 
Luostarinen, Göteborg: Nordicom

GAMSON, W.A., (1992). Talking Politics, 
New York: Cambridge University Press

GAMSON, W. A., (1995). Constructing Social 
Protest, In Social Movements and Culture, 
edited by H. Johnson and B. Klander-
mans, Minneapolis, 85-106, MN: Univer-
sity of Minnesota Press

GİTLİN, T., (1980). The Whole World is 
Watching: Mass Media in the Making 
and Unmaking of the New Left. Berkeley, 
CA, Los Angeles, University of California 
Press

GOFFMAN, E., (1974). Frame Analysis: An 
Essay on the Organization of Experience, 
Boston: Northeastern University Press

HALL, S., (1995). New Cultures for Old, In A 
Place in the World? Places, Cultures and 
Globalization, edited by D. Massey and P. 
Jess, Oxford: Oxford University Press

HAYIRLI, A. (1999). “Merve Olup Çıktık Kar-
şınıza.” Akit, May 6.- 

HAİNES, J., (2009). “The AKP Government in 
Turkey: Politics, Democracy and the Media.” 
In Media Religion and Conflict, edited by L. 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Sayı: 8 Yıl:2015 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
July / August / September - Summer Semester Issue: 8 Year: 2015 

Gel Code: M0-M00-Z1 ID:175 K:202
ISSN Print: 2148-3930 / Online: 2148-3965

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

(2015/04315- 2015-GE-18972)

228

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

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

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

   www.uheyadergisi.com

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

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

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

Marsden and H. Savigny. Farnham, Surrey, 
GBR: Ashgate Publishing Ltd 

HERMANN, R., (2003). “Political Islam in Se-
cular Turkey.” Islam and Christian-Muslim 
Relations, 14(3)

JASPER, J. M., (1998). “The Emotion of Pro-
test: Affective and Reactive Emotions in and 
around Social Movements.” Sociological 
Forum, 13(3)

JENKİNS, G., (2003). “Muslim Democrats 
in Turkey?” Survival: Global Politics and 
Strategy, 45(1): 45-66

KARAKAYA, H., (1999). “Ayna.” Akit, May 3

KAYA, R., and B., ÇAKMUR. (2010). “Politics 
and the Mass Media in Turkey.” Turkish 
Studies, 11(4): 521-537

KEKEÇ, A., (1999). “Sayın Demirel, Isterseniz 
Bu Sorunu Çözebilirsiniz!” Akit, May 6

KLANDERMANS, B., (2004). “The Demand 
and Supply of Participation: Social-Psycho-
logical Correlates of Participation in Social 
Movements.” In The Blackwell Companion to 
Social Movements, edited by D. A. Snow, S. 
A. Soule and H. Kriesi, Blackwell Publishing

KORAMAN, B., (1999 MAY 6). “Bedri Merve’yi 
Fırçalıyor.” Milliyet, p. 1

KRIESI, H., (2004). “Political Context and Op-
portunity.” In The Blackwell Companion to 

Social Movements, edited by D. A. Snow, 
S. A. Soule and H. Kriesi, p. 75, Blackwell 
Publishing

JONES, T. S., (2001). “Emotional Communication 
in Conflict”, In The Language of Conflict 
and Resolution, edited by W. F. Eadie and 
Paul E. N., Sage Publication

LEBARON, M. and V., PILLAY. (2006). Conflict 
across Cultures: A Unique Experience of 
Bridging Differences, MA: Boston: Intercul-
tural Press, a Nicholas Brealey Publishing 
Company

MCCAFFREY, D., and J., KEYS. (2000). “Com-
petitive Framing Processes in the Abortion: 
Polarization-Vilification, Frame Saving, 
and Frame Debunking.” The Sociological 
Quarterly, 41(1)

ÖNİŞ, Z., (2006). “Political Economy Of Islam 
and Democracy In Turkey”, In Democra-
tization and Development: New Political 
Strategies for the Middle East, edited by 
D Jung, Gordonsville, VA, USA: Palgrave 
Macmillan

PULUR, H., (1999). “Karaoğlan’ın Dönüşü…” 
Milliyet, May 5

SELÇUK, T. (1999). “Söz Çizginin.” Milliyet, 
May 4

SNOW, D. A., and R. D., BENFORD. (1988). 
“Ideology, Frame Resonance, and Partici-



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Sayı: 8 Yıl:2015 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
July / August / September - Summer Semester Issue: 8 Year: 2015 

Gel Code: M0-M00-Z1 ID:175 K:202
ISSN Print: 2148-3930 / Online: 2148-3965

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

(2015/04315- 2015-GE-18972)

229

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

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

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

   www.uheyadergisi.com

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

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

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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UHİVE “Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi”; 2013 yılı itibariyle yayın 
hayatına başlamıştır. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara yer 
verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda dört sayıçıkarmaktadır. Dergimizin 
sayıları mart, haziran, eylül ve aralık aylarında sistem üzerinden yayınlanmaktadır. Dergimiz gerek 
basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Dergimizde iletişim ve edebiyat alınıi-
çerisinde değerlendirilebilecek her türlü yayına yer verilebilmektedir. Dergimiz uluslararası nitelikte 
olup farklı indeksler tarafından taranmaktadır. Dergimiz bünyesinde çok değerli iletişim ve edebiyat 
akademisyenleri Dergimiz hakem, bilim ve danışma kurulu üyeleri arasında alanlarında iletişim ve 
edebiyat alanıyla ilgili konusunda uzman çok değerli akademisyenler yer almaktadır. Dergimizin baş 
editörü Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KIRIK olup, dergi yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda 
faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu başkanı derginin o anki baş editörü olup yönetim 
kurulunun %51’inin aldığı kararlar uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi alanında uzman 
iki hakemin onayından geçmeli ve hakemler tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. 
Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu onayın-
dan geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve yönetim 
kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar 
için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak 
kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın kabul şartlarına uygun 
hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuştur. 

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



zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim ve danışma kurulunda yer almak isteyen bilim 
insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu karar verebilir. 

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmişçalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel sayılar 
ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildirilerin mutla-
ka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. Ayrıca sözlü 
sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem onay raporları dergimiz yönetim kuruluna 
ve başeditörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde 
yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet 
adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bil-
gileri derginin web sayfasından kendisi izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizde uluslararası 
APA 5 sistemi uygulanır. Bu sistem dışında hazırlanan hiçbir yayına yer verilmez yer verilmesi de 
talep edilemez. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için aynıdır. Hiçbir kimse 
için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez talep edilemez. Dergimiz 
bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka iletişim ve edebiyat alanından olması şartı aranır. 
Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer verilemez. İletişim ve edebiyat alanına giren 
bütün çalışmalar dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınır. Hakem sürecine dair işleyiş başeditör 
kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayının dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi 
ve karar verme yetkisine sahip bulunur. Başeditörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın 
dergide sürece dahil edilmez. Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir 
yükümlülük oluşturamaz. 

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

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

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

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

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

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

6. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi apa 5 sistemine uygun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde 
kaynak gösterimi bu şekilde düzenlenmelidir. 

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

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

9. Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir. Hakem raporlarından birinin “Ya-
yınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması durumunda 
ilgili alandan 3. hakem tayin edilebilmekte ve onun raporu beklenebilmektedir. Yazardan sadece 



üç defa düzeltilmesi istenir. Her üç düzeltmede de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise 
yayın sistem tarafından reddedilir.

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

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

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

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

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

15. Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karakterinde, 
12 Punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik 
boşluklar olmalıdır. 

16. Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa numarası 
verilmiş olmalıdır. Yazıdaki paragraflar 1 cm girintili olabilir.

17. Türkçe yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen İngilizce özet, özetin altında 5 anahtar sözcük(ler) 
yer almalıdır. Özetin, yazıldığı yabancı dilde başlığı ve anahtar kelimeleri (keywords) de bulun-
maktadır.

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

19. Özette araştırmanın kapsamı, amacı, yöntemi, ulaşılan sonuçlar ve konudan kısaca söz edilmelidir.

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



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

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

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

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

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

26. UHİVE “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak da yayınlanmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında 
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı dergi ver-
mek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti ilgili basım 
firmasına ödenmelidir. 

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

28. Gönderilecek çalışmaların Türkçe olması durumunda genişletilmiş ingilizce özet yazılmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce özet içinde, amaç: kapsam: kısa literatür bilgisi: bulgular ve sonuç yer 
almalı ve yaklaşık 1000 ile 1500 kelime olmalıdır.

YUKARIDA BELİRTİLEN 28 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME DÂHİL 
OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ BİR YAZARIN 
BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ YAYIN İLKELERİ ve 
ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya RED EDİLMESİNDE TEK 
TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN 
DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET 
EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER 
ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA 
SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR. 



PUBLICATION PRINCIPLES

1.  UHİVE “International peer-reviewed Journal of Communication and Humanities Research” is 
an international refereed journal with an academic and scientific attributions published in every 
3 months. However, the journal holds the right to publish interim issues on special occasions. 

2.  Scientific and original studies dealing with the subjects or problems about communication and 
literature are included in the journal. The papers must be written with scientific concerns, sho-
uld contribute to the field, indicate the important resources as references, not be written with 
prejudice, not include motto-like sentences, and have an advanced language. They should also 
have one of the qualities of scanning, research and developing from a notice.

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

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

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

6.  Editing and typesetting of the study should be prepared in accordance with the APA 5 system; 
citation in the study should be made in this manner. 

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

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

9.  Two referees are assigned according to the field of study in the first place. If one of the referee 
evaluations is “Unpublishable” and the other one is “Publishable with editing” or “Publishable”, 
a third referee from the related field can be assigned and her/his evaluation is demanded. Only 



three editing can be requested from the author. If the requested editing fails to be done in three 
times, the submission is rejected by the system. 

10.  Authors are expected to do the requested editing delicately and to send the edited version of the 
paper to the journal within 15 days. If it is noticed that editing hasn’t been conducted properly, 
the author is informed. The edited version of submissions not sent back within the prescribed 
time are not taken into the publication list. 

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

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

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

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

15.  Submissions to the journal must be written in MS Word Program, with 12 pt Times New Roman 
and 1.5 spacing. There must be 3 cm margins in all sides of the page. 

16.  Papers should be between 15-20 pages and not exceed 20 pages; page number must exist at the 
bottom of the page as centered. Paragraphs in the text can be 1 cm indented. 

17.  For papers in Turkish, there must be an English abstract no more than 100-150 words and 5 key 
words below the abstract. The abstract must include the title of the article and keywords in that 
foreign language. 

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

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



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

21.  The last decision about the publication of submissions is made by editor-in-chief. The evaluation 
of the editor-in-chief regarding the submission is sent to the author(s) together with the referee 
evaluation report within the shortest time. 

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

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

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

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

26.  UHİVE is operated through an “e” electronic system, and also published in a printed version. 
Those who wish to have the journal as hardcopy have the right to do so by paying the cost of 
the journal to the printing company. Our journal is not obliged to give the printed version to any 
institution or individual. 

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

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



YAZARLARA BİLGİ

1. UHİVE dergisinin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

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

3. Dergimiz basılı olarak çıkarılmakta olup, internet ortamında da dergilerin PDF şekli, makale-
lerin İngilizce/Almanca/Fransızca ve Türkçe özeti de yer alır. 

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5. Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

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

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderiler çalışmaların, her hangi bir neden-
le bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. 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. 

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

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

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

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



13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasında 
bulunamaz. 

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu işlem 
için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı ile 
dergimize devredilmiş olur. 

15. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki ay 
içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uza-
yabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, maka-
leyi sistemden çekemez. 

16. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz ilk sırada yer alan sorum-
lu yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar dışındaki 
kişilere bilgi vermez, vermek zorunda değildir. 

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

18. Dergimizin yayın süresi yılda dört defa olmak üzere; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına 
gelen süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu ne-
denle dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz. 

19. Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş bildirir raporu ilgili birinci yazara gönderilir. 
Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi ya-
pılmayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir 
yaptırım hakkına sahip olamaz.

20. Türkçe dışında hazırlanan çalışmalarda mutlaka Türkçe Özet bulunmalıdır. Anahtar kelime sayısı 
3 ile 7 tanedir. Her bir çalışma en fazla 25 sayfa olmalıdır. Ekler bu 25 sayfaya dâhil değildir. 
Özet Türkçe ve İngilizce olmak üzere 100 ile 250 kelimeden oluşturulmalıdır. Dergimizin yazım 
şekli TIMES NEW ROMAN olup 12 puntodur. Satır aralığı 1’dir. Çalışmanın konu başlığı 14 
punto ve kalındır. Yazar isim ve bulunduğu kurum bilgileri 12 punto kalın ve italik şeklindedir. 
Türkçe ve İngilizce özet 10 punto özetler alt alta gelecek şekilde hazırlanmalıdır. Gönderilecek 
çalışmaların Türkçe olması durumunda genişletilmiş ingilizce özet yazılmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce özet içinde, amaç: kapsam: kısa literatür bilgisi: bulgular ve sonuç yer almalı ve yaklaşık 
750 ile 1000 kelime olmalıdır.



GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1. The language of the journal is Turkish and English.

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

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

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

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

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

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

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 confiden-
tial. 

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



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

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

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

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

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

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

20. In the studies prepared in languages other than Turkish, there must be an abstract in Turkish. 
Key words should be between 3-7 words. Articles should not exceed 25 pages. Appendices 
are not included in this number. Abstracts in Turkish and English should be between 100-250 
words. The text should be written in TIMES NEW ROMAN font, 12 sized. The whole study 
should be 1.5 spaced. The titles should be written in bold, Times New Roman font, 14 sized. 
The names and institutions of the authors should be written in bold, italic, Times New Roman 
font, 12 sized. Turkish and English abstracts should be in Times New Roman font, 10 sized one 
under the other. 
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DR. Kıvanç Nazlım TÜZEL URALTAŞ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Marufjon YULDASHEV EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet ÇERİBAŞ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet GÜNEŞ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Gökhan GENEL YALOVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Malik BANKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Salih GÜRAN GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet ÖZÇAĞLAYAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet ÖZDEMİR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Meliha YILMAZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Melis OKTUĞ ZENGİN NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

DR. Meryem AYAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mihalis KUYUCU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat SATICI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Mutlu ER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Müge DEMİR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Mümtaz SARIÇİÇEK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Nejla GÜNAY GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Nihan AYTEKİN CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Nihat ÖZTOPRAK FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilay ULUSOY BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilgün AÇIK ÖNKAŞ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Nuran AKŞİT AŞIK BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Nursel UYANIKER MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurullah ÇETİN ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Onur BEKİROĞLU 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR. Peyami ÇELİKCAN İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Rıdvan ŞENTÜRK İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

DR. Sebahat DENİZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Seçil ÖZAY MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Sedat ŞİMŞEK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

DR. Selim YILMAZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Serdar UĞURLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

DR. Suat GEZGİN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Suat SUNGUR İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

DR. Suzan TOKATLI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Uğur GÜNDÜZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ



DR. Vedat DEMİR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Yakup ÇELİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Yakup POYRAZ 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR. Yasemin ALTAYLI ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Yavuz KÖKTAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. İbrahim TORUK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

DR. İlhan KARASUBAŞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ünal KAYA ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Üzeyir ASLAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Zerrin EREN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR. Zeynep YILMAZ KURT İPEK ÜNİVERSİTESİ

DR. Özer YILMAZ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Özgür Erkut ŞAHİN BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Özgür Kasım AYDEMİR PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

DR. Özlem ŞAHİN SOY ATILIM ÜNİVERSİTESİ

DR. Şamil YEŞİLYURT NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Şebnem ASLAN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

DR. Şermin TAĞ KALAFATOĞLU ORDU ÜNİVERSİTESİ

DR. Şeyda BARLAS BOZKUŞ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Şükrü BALCI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ



ULUSLARARASI HAKEMLİ İLETİŞİM VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
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