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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 araştırmacılar, kıymetli okurlar;

2013 yılından beri faaliyet gösteren dergimiz, gün geçtikçe kapsama alanını genişletmekte ve ta-
randığı indeks sayısını arttırmaktadır. 2015 yılının son sayısıyla sizlerin karşısında olmak bizlere büyük 
onur ve mutluluk vermektedir. Bu sayıda da birbirinden farklı ve bilimsel literatüre katkı sağlayan 10 
farklı çalışma ile dergimizi hazırlamış bulunmaktayız. Dergimizin bu noktaya gelmesi ve tanınırlığının 
artması noktasında emek veren hakemlerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Özverili çalışmaları ve 
yapıcı eleştirileri ile dergimizin kalitesi günden güne artmaktadır. İletişim alanında büyük bir boşluğu 
doldurduğuna inandığımız dergimize emek veren, katkı sunan tüm bilim insanlarına, yazarlara teşek-
kürü bir borç bilirim. 2015 yılını geride bıraktığımız şu günlerde 2016 yılının tüm insanlığa ve bilim 
dünyasına huzur, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ederim.

9.sayımızda; Rahime Sarıçelik Abbasbeyli’nin Sabahattin Ali Roman Karakterlerindeki Kadınsı-
lık-Erkeksilik Ve Cinsel Yönelimler; Meiramgul Kussainova’nın Basında Ülke Temsillerinin Mukaye-
seli Bir Çalışması: Türk Basınında Kazakistan, Kazak Basınında Türkiye Temsili, Hayriyem Zeynep 
Altan’ın Kaybettikleri Anahtarı Sokak Lambasının Altında Arayanlara Varoluşçu Bir Yanıt: Süskınd’in 
Güvercini, Gökşen Aras’ın Edebiyat Ve Kadın İmgesi: Masallarda Özgürlük Güç Etken Ve Edilgen 
Roller Üzerine, Tüba Karahisar’ın Akıllı Telefon Kullanımı Ve Kişisel Veri Güvenliği Bilinci: Üniver-
site Öğrencileri Örneği, Belkıs Saraç Uslusoy’un Kültürel Melezlik Bağlamında Televizyon Reklam 
Analizi: Coca Cola Örneği, Esra Oğuzhan Yeşilova’nın Tunalı Hilmi Ve Gazetecilik Hayatı, Gökşen 
Yıldırım’ın “Şeytan Düğümü” Filminde Kötülüğün Ötekileştirilmesi, Murat Korkmaz, Ercan Şahbudak, 
Hatice Nur Germir, Michael Kuyucu, Ayça Gürkan, Sevcan Karacabey’in Hasta, Hasta Yakını Ve Sağlık 
Çalışanları Arasındaki İletişim İle Diğer Faktörlerin İncelenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Ve 
Ayşe Gül Soncu İle Mehmet Sinan Tam’ın Sosyal Medyada İzlenimi Yönetme: Selfıe (Özçekim) isimli 
makalelerini okuyabileceksiniz.

Mart 2016 ayında çıkacak olan 10.sayımızda görüşebilmek dileğiyle esen kalınız.

(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 

Ali Murat KIRIK
Baş Editör
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ve bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. 
Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı 
olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri 
kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden 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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Distinguished researchers, Dear readers; 

Beginning the publication life in 2013, our journal extends its scope each passing day and increases the 
number of indices scanned. We are honored to present you the last volume of the year 2015. We have 
prepared this volume with 10 various papers that contribute to scientific literature. I would like to extend 
my thanks to our referees who contributed a lot regarding the success and increased recognition of the 
journal. The quality of our journal is improving day by day thanks to their devoted efforts and construc-
tive criticisms. I owe thanks to all scientists and authors who contributed to the journal that is believed to 
fill a huge gap in the field of communication. In these last days of 2015, I wish that the year 2016 ahead 
will bring peace, joy and success to the whole humanity and science world.
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AKILLI TELEFON KULLANIMI VE KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ 
BİLİNCİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ1

SMARTPHONE USAGE AND AWARENESS OF PERSONAL DATA PRO-
TECTION: CASE OF COLLAGE STUDENTS

Tüba KARAHİSAR
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü İstanbul / Türkiye

Öz: İletişim teknolojilerinin büyük bir hızla ilerlemesi 
insanlık adına önemli bir gelişmedir. Her geçen gün 
yenilenen ve gelişen akıllı cep telefonu piyasası 
toplumun hayatını kolaylaştırmaktadır. Ancak akıllı 
telefonlar, bilinçsiz kullanıcıların kişisel ve hassas 
verilerinin çeşitli şirketler tarafından sınırsızca işlen-
diği bir ortam da yaratmıştır. Bu çalışmada üniversite 
öğrencilerinin akıllı telefon kullanırken kişisel ve 
hassas verilerini korumadaki hassasiyeti ve konuyla 
ilgili olarak bilinçli olup olmadıkları ortaya çıkarıl-
maya çalışılmıştır. Araştırmada literatür tarama ve 
anket yöntemlerinden yararlanılmıştır. 197 öğrenciye 
uygulanan anketin sonucunda üniversite öğrencilerinin 
konu ile ilgili hukuki mevzuatı bilmese de kişisel veri 
güvenliğine ilişkin bilinçlilik düzeylerinin yüksek 
olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Telefon, Kişisel Veri, 
Hassas Veri, Kişisel Verilerin İşlenmesi, Mahremiyet, 
Uygulamalar, Gözetim Toplumu

Abstract: The rapid progress of communication tech-
nologies is a significant improvement for the sake of 
humankind. Ever renewing and growing smartphone 
market makes social life easier every day. However, 
smartphones have created an environment where 
personal and sensitive data of unconscious users are 
being processed indefinitely by various companies. 
This study aims to reveal the awareness of college 
students in protecting their personal and sensitive data 
when using smartphones, as well as their conscious-
ness about the issue. Literature review and survey 
research methods were used in the study. As a result 
of the questionnaire applied to 197 college students, 
it was found that their awareness levels regarding the 
personal data security were higher, despite their lack 
of knowledge on the legal regulations in this regard.

Key Words: Smartphones, Personal Data, Sensitive 
Data, Processing of Personal Data, Privacy, Applica-
tions, surveillance society
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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 

1) GİRİŞ

Kişisel verilere erişilmesi, verilerin saklan-
ması, değiştirilmesi, işlenmesi, dağıtılması 
ve mahremiyet günümüzde sıklıkla tartışılan 
kavramlardır. İnternet ve akıllı telefonlar kul-
lanılmadığı dönemlerde finansal bilgilerimiz 
sadece bankalarda, özgeçmişimiz insan kay-
nakları biriminde, şahsi yazışmalarımız bize 
ait kâğıtlarda iken internet ve akıllı telefon-
larla birlikte kişisel ve hassas verilerimiz ko-
laylıkla üçüncü şahısların eline geçebilir hale 
gelmiştir. Daha vahim olan ise pek çok kul-
lanıcının bu verileri farkında olmadan karşı 
tarafa vermesidir. Akıllı telefonlarda bulunan 
uygulamalar aracılığıyla finansal bilgiler, fo-
toğraflar, videolar, kimlik numarası, sağlık 
verileri, şahsi beğeniler vb. veriler kötü ni-
yetli kişilerce elde edilebilmektedir. Alışveriş 
siteleri, konum bazlı uygulamalar ve sosyal 
ağlar kişisel verilerin açığa çıktığı yerlerdir. 
Akıllı telefonların önemi pek çok kişisel ve-
riyi barındırıyor oluşundan gelmektedir. Bu 
bağlamda çalışmanın ana eksenini kişisel ve 
hassas verilere sahip çıkma noktasındaki bi-
linçlilik düzeyi oluşturmaktadır. 

3. Bölümde akıllı telefonların toplum üzerin-
deki etkisi, 4. Bölümde ise akıllı telefonlarda 
kişisel verilerin işlenmesi ve mahremiyet ko-
nusu açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır.

Çalışmada, üniversite öğrencilerinin akıllı te-
lefon kullanırken kişisel ve hassas verilerine 

sahip çıkması konusundaki farkındalık düze-
yi araştırılmıştır. 14 soruluk anket, 197 öğren-
ciye, 2015-2016 eğitim öğretim döneminin 
Ekim ayı boyunca uygulanmıştır. Çalışmada; 
“üniversite öğrencileri, akıllı telefonlarında-
ki uygulamaları ve interneti kullanırken veri 
güvenliklerini sağlamada bilinçliler midir?” 
sorusunun cevabı araştırılmıştır. Çalışmanın 
uygulama bölümünden önce literatür taraması 
yapılmış, 2. Bölümde temel kavramlar (mah-
remiyet, kişisel ve hassas veriler, Türk hukuk 
sisteminde kişisel ve hassas veriler) incelen-
miştir. 

2) TEMEL KAVRAMLAR

Bu bölümde mahremiyet, anonimlik, izleme 
ve gözetim kavramları ele alınmıştır. İktidar-
lar ve/veya şirketler hangi tür bilgileri topla-
yıp işlemektedir? İnternette ya da akıllı tele-
fonlar aracılığıyla paylaşılan veriler, vatan-
daşların ya da tüketicilerin mahrem alanlarını 
nasıl daraltarak bir kısır döngüde kalmalarına 
sebep olmaktadır? Bu soruları cevaplamak 
için kişisel veri ve hassas veri kavramlarının 
açıklanması yerinde olacaktır.

1.1) MAHREMİYET, İZLEME VE GÖ-
ZETİM KAVRAMLARI

Mahremiyet, haram (yasak) köküyle bağlan-
tılıdır ve “gizli olan, herkese söylenmeyen” 
(Devellioğlu, 2006: 569) anlamına gelir. 
Mahremiyet, özel hayatın gizliliğinin nere-
de başlayıp nerede biteceğini belirlemede 



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: 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)

3

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 

en çok başvurulan kavramdır (Akdağ, 2013: 
53). Mahremiyetin sınırları kültürden kültü-
re değişiklik gösterebilir. Georges Duby’nin 
tanımlamasıyla mahremiyet, “inziva ve ra-
hatlamanın günlük düzen olduğu düşünüle-
rek ‘dokunulmazlık bölgesi’dir” (Lyon, 2006: 
43). Bireylerin sosyal bir varlık olması nede-
niyle özel hayatlarına ilişkin bilgileri sadece 
güven duydukları kişilerle paylaşması olası 
bir durumdur. Örneğin arkadaşıyla, karde-
şiyle, eşiyle paylaşmadığı bilgileri doktoru 
ya da avukatıyla paylaşabilir. Özel hayatla 
ilgili bilgileri açıklamadaki tasarruf hakkı ki-
şinin kendisindedir (Yıldız, 2007: 176-177). 
Fischer-Hubner’e göre mahremiyetin üç nite-
liği vardır: Mekânsal mahremiyet, kişi mahre-
miyet ve veri mahremiyeti. Konumuzla ilgili 
olan veri mahremiyeti; kişisel bilgilerin elde 
edilmesini, saklanmasını, dağıtımının yapılıp 
yapılamayacağını kontrol etmeyi gerektirir.1 
Ancak birey, kişisel verilerini koruma nok-
tasında güçlü değildir. Sürekli veri toplayan 
işletmelerden ve devletten korunabilmesinin 
tek yolu gizlenmektir (Tataroğlu, 2009: 99). 

Mahremiyetten söz edebilmek için öncelikle 
‘birey’ kavramının ortaya çıkmış olması ge-
rekmektedir. Bireyin, bir topluluğun içinde 
yer aldığı modern öncesi geleneksel toplum-
sal yapıda özel hayat, mahrem alan yoktur 
(Yüksel, 2003: 182). Uygarlaşma sürecini bir 

1 http://www.icisleri.gov.tr, Erişim Tarihi: 
02.04.2010 Aktaran: Karahisar, 2012: 602.

mit olarak değerlendiren Hans Peter Duerr’in 
tersine Alman sosyolog Norbert Elias, özel 
alan, gizli alan ihtiyacının doğal bir güdü ol-
madığını, uygarlıkla evrildiğini söylemekte-
dir (Öztekin ve Öztekin, 2010: 530). Ortaçağ 
boyunca kişi birey değil sistemin bir parça-
sıdır. Kapitalizmin ortaya çıkışı, Reform ve 
Rönesans hareketleri ve Aydınlanma felsefe-
sinin bu yapıyı desteklemesiyle birey kavra-
mının önü açılmıştır. Ortaçağdaki komünal 
çabanın yerini bireysel çabayı destekleyen 
kapitalist düzen almıştır. Modernleşme ile 
birlikte sadece toplumsal ilişkiler değil insana 
bakış açısı da oldukça değişmiştir. Geleneksel 
cemaat yapısının kırılmasıyla bireycilik ege-
men değer olarak kabul görmeye başlamıştır 
(Yüksel, 2003: 191-193). Birey kavramının 
ön plana geçmesiyle birlikte ‘özel yaşam 
hakkı’, ‘mahremiyet hakkı’ hukuk düzenin-
de tanınan bir hak halini almıştır. Bu süreç-
te kişi, devletle olan ilişkisinde vatandaşlık 
statüsüne kavuşmuştur (Yüksel, 2003: 197). 
İdeolojiler açısından mahremiyete bakış açık-
lanacak olursa; liberalizme göre mahremiyet 
kavramı, kişilik değerlerinin dokunulmazlığı 
ile ilgilidir. Kolektivizme göre ise toplum, bi-
reyden daha önceliklidir. Yüksel’e göre ko-
lektivizm, kişilerin özel hayatlarına sınırlama 
getirebilecek diktatörlük benzeri yaklaşımla-
ra sebep olabilir (Yüksel, 2009: 290-296). 

İzleme, kasıt olmadan otomatik olarak birik-
tirilen bilgiden ibarettir. Gözetim ise güç sa-
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hiplerinin kendilerine bağlı olan kişileri takip 
etmesi durumudur (Karahisar, 2014: 222). 
Anthony Giddens’a göre gözetim, kapita-
lizmle girift hale gelen ulus devletin temeli-
dir (Öztekin ve Öztekin, 2010: 533). Alexis 
de Tocqueville ise modern toplumların, bü-
rokratik belgelemeye, kayıt tutmaya bağımlı 
oldukları için bilgi toplumu oldukları fikrini 
savunur (Lyon, 2006: 64). Michel Foucault 
daha açık bir ifadeyle “modern iktidar, büyük 
gözaltıdır” diyerek durumu özetlemektedir.
(Toktaş vd., 2012: 27- 28). 

Norveçli sosyolog Thomas Mathiesen, azın-
lığın çoğunluk tarafından izlenmesini ‘sinop-
tikon’ olarak tanımlamaktadır ancak interneti 
çoğunluğun çoğunluğu izlediği bir araç ola-
rak düşünürsek günümüzde ‘omniptikon’ dan 
da bahsedilebilir (Toktaş vd., 2012: 32-33).

‘1984’, ‘Cesur Yeni Dünya’, ‘Biz’ vb. yazıl-
mış olan distopyalar günümüzde neredeyse 
gerçekleşmeye başlamıştır. Örneğin Yevgeni 
İvanoviç Zamyatin tarafından kaleme alınmış 
olan Biz romanında insanlar şeffaf evlerde 
yaşamaktadır ve özel alanları iktidar tarafın-
dan sürekli gözetlenmektedir. Gözetim her 
yerdedir, gizlice yerleştirilmiş olan ‘sokak 
dinleyicileri’ vardır (Başaran, 2007: 87). Phi-
lip K. Dick’in romanından uyarlanan Azınlık 
Raporu (2002) filminde gözetim, biyometrik 
gözetim araçlarıyla açıklanmaktadır. Filmde 
suçlar daha işlenmeden tespit edilebilmekte 

ve suçlular yakalanabilmektedir (Başaran, 
2007: 123-124). 

 Dave Eggers tarafından yazılmış olan Circle 
(Çember) adlı romanın sloganları: ‘Paylaşmak 
önem vermektir’, ‘Sırlar yalandır’ ve ‘Mahre-
miyet hırsızlıktır’. Sistem sürekli göstermeye, 
paylaşmaya odaklanmıştır. Sistemin dışında 
kalmak aynı zamanda anti-sosyal olmak şek-
linde düşünülür. Eggers’ın şeffaf olan Circ-
le adlı şirketi Jeremy Bentham’ın tasarlamış 
olduğu panoptikona oldukça benzemektedir. 
Circle’ın felsefesine göre gözetlendiğini bilen 
bireyler suç işlemezler böylelikle dürüst, şef-
faf bir topluma kavuşulur (www.kitap.radikal.
com.tr/makale/haber/bilginin-akisini-denetle-
yen-dunyayi-denetler-402601). Eggers’ın  slo-
ganları,  George Orwell’ın 1984 romanındaki 
“savaş barıştır, özgürlük köleliktir, bilgisizlik 
kuvvettir” (Orwell, 2001: 89) şeklindeki üçle-
mesini anımsatmaktadır. 

Dolgun’un ifadesiyle ‘enformasyon toplumu 
mu?’, ‘gözetim toplumu mu?’ olunacağı hü-
kümetlerin uygulamalarına ve vatandaşların 
bakış açılarına göre şekillenecektir. Fakat 
ikisi arasındaki makas giderek daralmaktadır. 
Yukarıda bahsedilen distopyaların yavaş ya-
vaş gerçekleşmeye başlaması bunun bir örne-
ğidir (2005: 187-188). 

2.2 KİŞİSEL ve HASSAS VERİLER

Doğrudan ya da dolaylı biçimde gerçek kişi 
ile bağlantılı olabilecek her türlü bilgi kişi-
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sel veri olarak kabul edilmektedir. (Başalp, 
2004: 33-34). Bu verilerin internet ortamında 
ya da mobil telefonlardaki çeşitli uygulama-
lar ve doldurulan formlar aracılığıyla dolaşı-
ma sokulması, kişisel verileri herkesin göre-
bileceği anlamını taşımaktadır (Söyler, 2014: 
111). 2011 yılında sonuçları açıklanan Avrupa 
Birliği’nde Verilerin Korunması ve Elektro-
nik Kimliğe İlişkin Tutumlar adlı araştırmaya 
göre; finansal bilgileri, sağlık bilgileri, kimlik 
numarası, parmak izi, ev adresi, mobil numa-
rası, fotoğraf, isim, özgeçmiş, kişisel beğeni-
ler ve fikirler, uyruk, hobiler ve internet geç-
mişi kişisel veri olarak kabul edilmiştir (Gü-
lener, 2012: 230- 231). Online sosyal ağlar 
(Facebook, Twitter vb.), lokasyon bazlı ağlar 
(Foursquare vb.), içerik paylaşmaya yönelik 
ağlar (youtube, instagram vb.), ortak ilgilerin 
paylaşıldığı ağlar (linkedIn, Devia-Nart vb.) 
kişisel verilerin en çok dolaşıma sokulduğu 
ortamlardır. Bunların dışında alışveriş sitele-
ri, bankaların uygulamaları da kişisel verile-
rin üçüncü şahısların eline geçtiği yerlerdir 
(Gülener, 2012: 224- 225). 

“Hassas veriler, kişisel verilerin daha fazla 
koruma uygulanan küçük bir grubu olarak 
tanımlanabilir”. Etnik köken, ten rengi, siya-
si görüş, inançlar, cinsel yaşam, mahkûmiyet 
vb. bilgiler hassas verilerdir (Kaya, 2011: 
318). Bu tür veriler, Kişisel Verilerin Korun-
ması Kanun Tasarısı’nda özel niteliği olan 

kişisel veri olarak tanımlanmaktadır (Akdağ, 
2013: 30). 

2.3 TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE KİŞİ-
SEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin fıkra 
Anayasa’nın 20. Maddesine 2010 yılında ek-
lenmiştir: “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel ve-
rilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. 
Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler 
hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, 
bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep 
etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Ki-
şisel veriler, ancak kanunda öngörülen hal-
lerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir” 
(Söyler, 2014: 121). 

Yeni Türk Ceza Kanunu’nun (YTCK) 132. 
Maddesinin 1. Fıkrasına göre kişiler arasın-
daki iletişimin gizliliğinin ihlâl edilmesi suç-
tur. Haberleşmenin içeriğinin kaydedilmesi 
ise farklı bir suç olarak değerlendirilmekte-
dir. İnternet üzerinden yapılan her türlü ileti-
şim de bu kapsamdadır (Dülger, 2004: 287). 
YTCK’nun 135. Maddesinin 1. Fıkrası kişi-
sel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedil-
mesini suç olarak tanımlamıştır. Aynı kanu-
nun 136. Maddesi ise hukuka uygun olarak 
kaydedilsin veya edilmesin kişisel verilerin 
başkasına verilmesini, yayılmasını ayrı bir 
suç olarak düzenlemiştir (Ergün, 2008: 112-
116). YTCK’nun 137. Maddesinin “a” ben-
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dine göre kişisel veriler bir kamu görevlisi 
tarafından görevi kötü kullanarak gerçekleş-
tiyse failin cezası arttırılmaktadır. “b” bendi-
ne göre de aynı suç belli bir meslek ve sana-
tın sağladığı kolaylıkla işlenir ise failin ceza-
sı yine arttırılmaktadır (Dülger, 2004: 275). 
YTCK’nun 138 maddesi, belirlenen sürenin 
dışında verilerin silinmeden sistemde korun-
maya devam edilmesini suç saymıştır (Ergün, 
2008: 119). 

Mobil telefonlara yüklenebilen uygulama-
lar aracılığıyla elde edilen kişisel verilerin 
kaydedilmesi, haberleşme içeriğinin kayde-
dilmesi, üçüncü kişilere aktarılması, ticari 
amaçla kullanılması YTCK kapsamında suç 
teşkil etmektedir. 

3) AKILLI TELEFONLARIN TERCİH 
EDİLME NEDENLERİ

Binlerce adaya sahip olan Finlandiya, İsveç 
gibi ülkelerde coğrafi yapıdan kaynaklanan 
sıkıntıdan dolayı farklı iletişim arayışına gi-
dilmiş ve ilk cep telefonu görüşmesi 1991 
yılında Nokia 1011 modeli ile yapılmıştır 
(Güvenç, 2013: 14). İlk akıllı telefon olan 
ve 1993’de satışa çıkarılan IBM Simon; he-
sap makinesi, adres kitabı, takvim, not def-
teri, faks alışverişi ve oyun gibi özellikleri 
desteklemekle birlikte dokunmatik ekranıy-
la benzerlerinden ayrılmıştır. IBM Simon’u 
1997 yılında Ericsson tarafından üretilen 
GS88 takip etmiştir. Klasik telefonlar ile 

akıllı telefonların en büyük farklılıklarından 
biri üçüncü parti programlarının, akıllı tele-
fonların işletim sistemleri tarafından çok iyi 
desteklenmesidir.2 2007 yılında Apple firma-
sı ilk iPhone modelini piyasaya sürmüş ama 
kullandığı işletim sistemi nedeniyle üçüncü 
parti uygulamaları desteklememiştir. Apple, 
bu sorunu 2008 yılında App Store’u kurarak 
aşmıştır. Android işletim sistemini kullanan 
telefonlarda üçüncü parti uygulamalara Go-
ogle Play aracılığıyla erişilmektedir.3 Üçüncü 
kuşak internet bağlantısı (3G) 2000’li yılların 
başında kullanılmaya başlanmıştır. 3G’yi des-
tekleyen telefonlar akıllı telefonların ilk ör-
nekleridir. 4G’yi destekleyen akıllı telefonlar 
ise hızlı internet erişimi sağlayarak zaman ve 
mekân sınırını ortadan kaldırmıştır (Özdemir, 
2014). 4G’de ağın kapasitesi 3G’den en az on 
kat fazladır ve 4G ağları, yüksek hız ve düşük 
maliyetli veri alışverişini desteklemektedir.4 

Akıllı telefonların günlük hayatta ve iş haya-
tında popülaritesi artmakta ve satış rakam-
ları giderek yükselmektedir. IDC’nin (In-
ternational Data Corporation) araştırmasına 
göre 2010 yılında dünya bazında 305 milyon 
adet akıllı telefon satılmıştır. Bu rakamın 

2 http://www.dho.edu.tr/sayfalar/00_Anasayfa/11_
Pusula/72/akillitelefonlar.html, Erişim Tarihi: 
05.07.2015.  

3 http://www.dho.edu.tr/sayfalar/00_Anasayfa/11_
Pusula/72/akillitelefonlar.html, Erişim Tarihi: 
05.07.2015.

4 h t t p : / / w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t /
publication/260184722, Erişim Tarihi: 25.08.2015.



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: 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)

7

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 

2015 yılında 1 milyar adet olacağı öngörül-
mektedir (Ada ve Tatlı, 2013). 2015 yılının 
ilk çeyreğinde cep telefonu abone sayısı ise 
72.040.764’tür. Hanehalkı Bilişim Tekno-
lojileri Kullanım Araştırması’na göre 2015 
yılı Nisan ayında hanelerin %96,8’inde cep 
telefonu ve akıllı telefon bulunmaktadır. 31 

Aralık 2014 tarihindeki verilere göre Türki-

ye nüfusu 77.695.904 kişidir.5 Cep telefonu 

sahipliği ile ülke nüfusu kıyaslandığında cep 

telefonu sahipliğinin Türkiye’de hızlı şekilde 

giderek arttığı görülmektedir. 

5 http://www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 22.08.2015.

Şekil 1. Toplam Mobil İnternet Sayısı ve Nüfusa Göre Penetrasyon

Kaynak:(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Türkiye Elektronik Haberleşme Sektö-
rü 2015 Yılı 1. Çeyrek Raporu, 2015: 36).

0-9 yaş nüfusu hariç mobil penetrasyon oran-

ları %112’ye çıkmıştır. Mobil cepten internet 

kullananların sayısı 2015 yılı ilk çeyreğinde 

32.391.046’dır (Bilgi Teknolojileri ve İleti-

şim Kurumu Türkiye Elektronik Haberleşme 

Sektörü 2015 Yılı 1. Çeyrek Raporu, 2015: 

37).

Mobil telefon ve akıllı telefon sahipliğinin 
artış göstermesinin arkasında pek çok sebep 
bulunmaktadır. Yeni teknolojilerin yüksek 
hızda veri iletimine olanak sağlaması özellik-
le iş hayatında akıllı telefonların kullanımının 
artmasına neden olmuştur. Bu sayede dosya 
ve belgeler hızlı şekilde paylaşılabilmektedir 
(Güvenç, 2013: 17).
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Castells’in ‘ağ toplumu’ olarak adlandırdı-
ğı günümüz toplumunda bireyler mekândan 
bağımsız olarak iletişim kurabilmektedir. 
Akıllı telefonlarla birlikte internete bağlan-
ma kolaylaşmış ve gündelik hayat, uygula-
malar aracılığı ile yönetilmeye başlanmıştır. 
Finansal veriler, sosyal medya ve e-posta 
hesapları, kısa mesaj kayıtları, fotoğraflar, 
günde kaç adım attığımız, saat kaçta nerede 
olduğumuza dair veriler ve hassas veriler gibi 
özel hayata ilişkin tüm verilerin saklı olduğu 
akıllı telefonlar, mahremiyet tartışmalarının 
da başlamasına sebep olmuştur. Bireylerin, 
kolaylık sağlayan uygulamaları kullanmak 
mı? Mahremiyetlerinin ihlâli mi? ikilemine 
düşmelerinin nedeni ise uygulamaların çoğu-
nun kişisel bilgilerin karşı tarafa verilmeden 
yüklemeye olanak tanımamasıdır. 

Akıllı telefonlar, boş zamanlarda, yolculuk 
esnasında kısaca her an bireylerin yanların-
dan ayıramadığı biricik cihazları haline gel-
miştir. Eğlence amaçlı kullanım da (sosyal 
medya, fotoğraf çekme, video gönderme vs.) 
akıllı telefonları yaş ayrımı yapmaksızın ca-
zip hale getirmiştir (Güvenç, 2013: 17). Akıl-
lı telefonların verdiği hareket kabiliyeti (mo-
bility) yurttaş gazeteciliğinin yerleşmesine 
yardımcı olmuştur. Bu sayede bireyler şahit 
oldukları olayları akıllı telefonlarından pay-
laşarak dolaşıma sokmaya başlamıştır. Akıl-
lı telefonların en önemli özelliklerinden biri 
de ‘sürekli bağlantıda olma’ (connectivity, 

always on) halidir. Özellikle sosyal medyayı 
ve uygulamaları etkin kullanan kişilerin bu-
lunduğu konumu paylaşmak için bağlantıda 
olması şarttır.  (Özdemir, 2014). 

4) AKILLI TELEFONLARDA KİŞİ-
SEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve 
MAHREMİYETİN İHLÂLİ

Akıllı bir telefonda bulunabilecek veriler çok 
çeşitli olmakla birlikte aşağıdakileri sırala-
mak mümkündür:

•	 Arkadaş İletişim Bilgileri: Adres Defteri 
aracılığıyla arkadaşların iletişim bilgileri. 

•	 Çağrı Tarihçesi: Arama zamanları, sıklık-
ları, süreleri.

•	 Konum Tarihçesi: Uydu sistemi ile edinil-
miş koordinatlar ya da kablosuz ağlar/cep 
telefonu şebekesi aracılığıyla edinilen ko-
num tarihçesi.

•	 Web Erişim Tarihçesi: İnternet üzerinden 
ulaşılan web sayfaları ve çerezler.

•	 Mesajlaşma Bilgileri: SMS, WhatsApp 
gibi uygulamalar veya çeşitli sosyal med-
ya sitelerindeki mesajlaşmalar.

•	 Kişisel Veriler: Fotoğraflar, videolar, 
e-postalar vb. ek cihazlarla veya çeşitli ya-
zılımlarla toplanan sağlık (nabız, tansiyon, 
diyet vb.) verileri.
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•	 Kişisel Hesaplara Erişim Yetkileri: Ban-
kacılık uygulamaları, e-posta ve bulut or-
tamında yedekleme gibi hesaplara erişim 
yetkileridir.6

Bireyler, akıllı telefonlar aracılığıyla kullanı-
lan çeşitli uygulamalarda farkında olmadan 
kişisel ve hassas verilerini bırakmaktadır. 
Devlet, ticari işletmeler ve cep telefonu sağ-
layıcıları bu verileri elde ettiklerinde diledik-
leri oranda işleyebilmektedir.

Cep telefonu ağları devletin tekelci deneti-
minde olabilir. Ayrıca ağları işleten ticari ku-
rumlar, müşterilerinin iletişim bilgilerine ve 
kişisel bilgilerine rahatlıkla erişebilmektedir. 
Bunun yanı sıra cihazların işletim sistemleri 
herhangi bir aygıtın servis sağlayıcıları aracı-
lığıyla daha iyi izlenebilmesine yardımcı olan 
gizli özellikler içerebilir.7 Güvenlik birimleri-
nin elindeki şehirlerin elektronik haritalarına 
göre; haritadaki bir noktadan polis kaydı, seç-
men bilgisi, telefon dökümü vb. gibi elektro-
nik veri sorgulaması yapılabilmektedir. Hatta 
bu verilerden yola çıkarak oluşturulan varsa-
yımlarla suç modellemesi yapılabilmekte ya 
da politik bir eylem gözlemlenebilmektedir.8 

6 http://www.securingthehuman.org/newslatters/
ouch/issues/OUCH-201406_tr.pdf), Erişim 
Tarihi:12.03.2015.

7 h t t p : / / w w w. i n f o . s e c u r i t y i n a b o x . o rg / t r /
chapter_10_2, Erişim Tarihi: 27.07.2015.

8 h t t p : / / w w w . d e r g i . a l j a z e e r a . c o m .
tr/2015/05/01mahremiyet-ya-da-ozgurluk/, Erişim 
Tarihi:18.06.2015.

Devlet, veri analizi yoluyla bireylerin birbi-
rini tanıyıp tanımadıklarını, bir grup insanın 
ne zaman ve sıklıkta birbirleriyle görüştükleri 
bilgisine ulaşabilmektedir.9 

Mobil cihazlar el değiştirirken de birçok veri 
üçüncü şahısların eline geçebilmektedir. Ve-
riler silinerek verilse de çeşitli uygulamalarla 
silinen veriler geri getirilmektedir. Bu sebep-
le ‘fabrika ayarlarına dön’ seçeneği mahre-
miyetin korunması açısından önemlidir. Mo-
bil cihazlarda bulunan SD (Secure Digital) 
kartlarında da hassas veriler bulunmaktadır. 
Hassas verilerin başkalarının eline geçmeme-
si için çıkarılması ya da kullanılmayacaksa 
imha edilmesi önerilmektedir.10 

Forsquare, Twitter, Facebook, Instagram, 
Vine, Whatsapp gibi uygulamalar yer bildi-
rimini desteklemektedir. Android ya da İos 
işletim sistemine sahip telefonlarda kullanıcı-
lar yer bildirimini seçse de seçmese de fotoğ-
raflara çekilen yerin GPS bilgisi ve cihaz ile 
ilgili bilgiler aktarılmaktadır.11 Mobil sinyal 
takibi, IMSI (International Mobile Subscriber 
Identity – Uluslararası Mobil Abone Kimliği) 
yakalayıcı, bluetooth ve wi-fi takibi ve yuka-
rıda açıklanan uygulamalardan konum bilgisi 

9 h t t p : / / w w w. s s d . e ff . o r g / t r / m o d u l e / c e p -
telefonlarının-sorunu, Erişim Tarihi: 02.08.2015. 

10 http://www.securingthehuman.org/newslatters/
ouch/issues/OUCH-201406_tr.pdf, Erişim Tarihi: 
12.03.2015.

11 http://www.vipray.com/files/mahremiyet.pdf, 
Erişim Tarihi: 24.06.2015.
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sızıntıları ile konum takibi yapılabilmektedir. 
Aynı yerde bulunan bir grup insan aynı anda 
telefonlarını kapatmışsa takipte olanlara tele-
fonların kapatılması gereken bir yerde (sine-
ma salonu, toplantı vs.) olunduğunun işareti 
verilmiş olur.12 

Çin’in başkenti Beijing’de trafik sıkışıklığı-
nın önüne geçmek için kullanıcıların lokas-
yon bilgileri takip edilmeye başlanmıştır. 
ABD ise acil servis müdahalelerinin daha 
kolay yapılması için kullanıcılardan lokasyon 
bilgisi istenmektedir. Bu ülke vatandaşları 
verilerin kötü amaçla kullanılmasından endi-
şe etmektedir.13 

Oscar Gandy Jr.’nin ‘The Panoptic Sort’ adlı 
kitabında şirketlerin ürünlerini daha iyi pazar-
layabilmeleri için tüketicileri nasıl sınıflan-
dırdıkları anlatılmaktadır. Yapılan her alışve-
riş sonucu iz bırakılmakta, bu izlerle  birlik-
te tüketicilerin hangi sitelere girdiği, sosyal 
ağlarda neleri beğendikleri, e-postalarında 
hangi kelimeleri yazdıkları takip edilerek pa-
zarlama stratejileri oluşturulmaktadır (Toktaş 
vd., 2012: 56). Toplanan veriler her ne kadar 
bireylerin interneti daha verimli şekilde kul-
lanmasına yardımcı olsa da hangi firmanın 
bu verileri ne amaçla kullandığı/kullanacağı 

12 h t t p : / / w w w. s s d . e ff . o r g / t r / m o d u l e / c e p -
telefonlarının-sorunu, Erişim Tarihi: 02.08.2015.

13 http://www.haberturk.com/ekonomi/teknoloji/
haber/607631-cozumu-cep-telefonu-takibinde-
buldular, Erişim Tarihi: 12.05.2015.

belirsizdir. Ayrıca şirketler, kişiye göre fiyat 
değişikliği de yapabilmektedir (Karaarslan 
vd., 2014). Eskiden cinsiyete, yaşa, medeni 
duruma, gelir durumuna göre yapılan Pazar 
bölümlendirmeleri, ilerleyen teknoloji ile di-
yet yapanlar, felsefeye ya da sinemaya ilgi 
duyanlar, yakın zamanda evlenecekler şek-
linde yapılabiliyor. Bu tarzda yapılan spesifik 
bölümlendirmeler bireylerin her tarafa kişisel 
verilerini sunmasından kaynaklanıyor. Örne-
ğin bankalar cep telefonu uygulamaları için 
aşağıdaki şekillerde gösterilen bilgilere eri-
şim hakkı istemektedir.14

Şekil 2. Akbank Mobil Erişim İzinleri

                                     

14 http://www.tevfikuyar.com/2015/blog/gunluk/
bankaniz-sizi-gozetliyor-olabilir-mi.html, Erişim 
Tarihi: 28.07.2015.
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 Şekil 3. Ziraat Mobil Erişim İzinleri

Bu erişim hakkı ile kullanıcıların telefon 
defterine, cihazın takvim bilgilerine, gizli 
bilgilere, konum bilgilerine, kısa mesaj bil-
gilerine, telefonun çağrı geçmişi bilgilerine, 
fotoğraflara, videolara ulaşabilir. Bankalar 
bu uygulamaları bünyesindeki personele mi 
kontrol ettiriyor? Dışarıdan bir hizmet mi alı-
yor? Kişisel verilerin kötü niyetli kullanılma-
sını nasıl engelliyor? Bu soruların cevapları 
bankalar tarafından henüz verilememiştir.15 
GSM (Global System for Mobile Commu-
nications – Mobil Cep Telefonu) operatör-
lerinin de kendi bünyelerinde sistemle ilgili 
açıkları olduğu mahkeme kararlarından anla-
şılmaktadır. Örneğin Turkcell firması, Hasan 
Yıldırım’a  “bilgileri otomatik olarak işleme 
tabi tutulmuş sistemden hukuka aykırı şekil-

15 http://www.tevfikuyar.com/2015/blog/gunluk/
bankaniz-sizi-gozetliyor-olabilir-mi.html, Erişim 
Tarihi: 28.07.2015. 

de faydalanmak” suçlarından dava açılmıştır. 
Hasan Yıldırım, Turkcell hatlı herhangi bir 
abonenin kodlarını bulabilmekte, aynı hattan 
başkalarına kısa mesaj gönderebilmekte, hat 
sahibinin konuşmalarını kendi hattına yön-
lendirerek kaydedebilmekte ve hat sahibinin 
bilgilerine erişebilmekteydi. Mahkeme ka-
rarındaki bilgilere göre Turkcell de sistem-
deki açığı kabul etmektedir (T.C. Amasya 1. 
Asliye Ceza Mahkemesi Kararı / Dosya No: 
2005/145, Karar No: 2005/185).

Akıllı telefonlarda arayan numaranın kime ait 
olduğunu gösteren uygulamalardan CIA, veri 
tabanını halka açık olan rehberlerden oluştur-
makta. Bu uygulama telefona yüklendiğinde, 
kullanıcının telefon rehberi, CIA’nın veri ta-
banına eklenmektedir. Uygulamayı yükleyen 
her yeni kullanıcı ile veri tabanı kartopu gibi 
artmaktadır. Hatta kullanıcı, numaraları kendi 
telefon rehberine ad-soyadı ile değil de ‘an-
nem’, ‘babam’ şeklinde kaydetmişse CIA ve-
ritabanına bu şekilde kaydedilmektedir. CIA 
uygulaması, mahremiyetin farkında olmadan 
kontrolden çıktığının en güzel örneğidir.16 

Çok sayıda kişinin kullandığı anlık mesajlaş-
ma uygulaması WhatsApp, 2012 yılının Ma-
yıs ayına dek veri trafiğini şifrelememiştir. 
Mesaj kayıtları, fotoğraflar üçüncü şahıslar 
tarafından görülebilmiştir. WhatsApp uygu-
lamasının eleştirilen bir yönü de güvenlik ve 

16 http://www.mserdark.com/hukuk-arayan-yeni-
nesil-sorunlar/, Erişim Tarihi: 07.08.2015.  
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veri koruma ile ilgili bilgilerin sadece İngiliz-
ce olmasıdır.17 

4.1) AKILLI TELEFONLARDAKİ UY-
GULAMALAR ve VERİ İŞLEMEYE 
RIZA GÖSTERMEK

Kişisel Verilerin Korunması Kanun 
Tasarısı’nın 3. Maddesinin ‘e’ bendinde kişi-
sel verilerin işlenmesi şöyle tanımlanmakta-
dır: “Kişisel verilerin otomatik olan veya ol-
mayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, 
depolanması, değiştirilmesi, silinmesi veya 
yok edilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklan-
ması veya başka bir şekilde elde edilebilir 
hale getirilmesi, üçüncü kişilere aktarılması, 
kullanılmasının sınırlanması amacıyla işaret-
lenmesi veya tasniflenmesi veya kullanılması-
nın engellenmesi gibi bu veriler üzerinde ger-
çekleştirilen bir işlem ya da işlemler bütünü-
nü ifade eder” (Akdağ, 2013: 70-71). Kişisel 
verileri işlerken bireyi tespit etmeye yarayan 
unsurlar sadece adı soyadı ya da yaşı değildir. 
Kişiyi diğerlerinden ayıran birkaç belirteç 
yeterli olabilmektedir. Örneğin 12345678 nu-
maralı herhangi bir kullanıcının sürekli aynı 
web sitesini ziyaret etmesi, sürekli belli pay-
laşımları beğenmesi çevrimiçi reklam şirket-
leri için yeterlidir (European Digital Rights, 
4). 

17 http://www.schau-hin.info/tr/medien/mobil-
cihazlar/bilmeye-deger/whatsapp-vb-akilli-
telefonda-aninda-mesajlasma-uygulamasi.html, 
Erişim Tarihi:11.07.2015.

Veri Koruma Yönergesi’nin18 2. Maddesine 
göre kullanıcının rıza beyanı, baskı altında 
olmadan durumun bilincinde olarak verilme-
lidir. Ayrıca rızanın ‘tereddüde yer vermeye-
cek şekilde’ verilmiş olması gerekmektedir 
(Başalp, 2004: 39). Akıllı telefonlardaki uy-
gulamaları başlatmak için sadece ‘kabul edi-
yorum’ seçeneği konmuştur. Bu seçenek rıza-
nın alındığının bir göstergesi değildir. Çünkü 
kullanıcılar neye razı oldukları konusunda 
bilgilendirilmemektedir (European Digital 
Rights, 9). Gözüküçük’e göre bir yazılımcı 
uygulamayı kodlarken ‘aydınlatılmış özgür 
ifade’, ‘tereddüde yer vermeyecek şekilde’ 
gibi ifadeleri belirtmesi oldukça zor. Bu se-
beple tasarımcılar uzun metinlerin yerine ku-
tucuklar ekleyerek kullanıcılar anlasın veya 
anlamasın kutucukları tıklamalarını bekliyor-
lar. Örneğin bir oyun indirildiğinde pop-up 
yardımı ile kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili 
rıza alınmakta ve kullanıcı oyununu oynarken 
kişisel veriler ilgili yerlere aktarılmaktadır.19 

5) UYGULAMA

Araştırmanın amacı, akıllı telefonlarda ki-
şisel verilerin işlenmesi ve mahremiyet ile 
bağlantılı olarak akıllı telefon kullanan üni-

18  Veri Koruma Yönergesi (95/46/AT): 1995 yılında 
Avrupa parlamentosu tarafından yürürlüğe 
girmiştir. Amaç. Kişisel verilerin işlenmesinde 
gerçek kişilerin korunmasıdır (Başalp, 2004: 26).

19 http://www.acikbilim.com/2013/01/dosyalar/
kisisel-verileri-koruma-bilmecesi-koruyalim-ama-
nasil.html, Erişim Tarihi:01.07.2015.



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: 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)

13

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 

versite öğrencilerinin konu ile ilgili olarak bi-
linçli olup olmadıklarının ortaya konmasıdır. 
Araştırmanın örneklemi İstanbul Esenyurt 
Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencile-
rin arasından rastlantısal olarak seçilmiş 197 
kişidir. Araştırma 2015-1016 eğitim öğretim 
döneminin Ekim ayı boyunca sürdürülmüş-
tür. Araştırma amacıyla 14 soruluk anket 
formu oluşturulmuştur ve araştırma bu anket 
verilerinden elde edilen veriler ile sınırlıdır. 
Bu form, araştırmaya katılanların akıllı tele-
fon kullanım sürelerini, kullandıkları uygu-
lama sayılarını, halka açık wi-fi üzerinden 
internete bağlanıp bağlanmadıklarını, kul-
landıkları uygulama türlerini, kişisel verileri 
işlemek için izin isteyen uygulamaları kabul 
edip etmediklerini, kişisel verilerin işlenmesi 
ve mahremiyetin ihlâli ile ilgili bilinçlilik dü-
zeylerini öğrenmeyi amaçlamaktadır. Araştır-
ma amacıyla toplanan veriler SPSS 22 paket 
programı ile analiz edilmiştir. Toplanan veri-
ler, frekans ve çapraz tablo analizlerine tabi 
tutulmuş ve kikare bağımsızlık testinden de 
faydalanılmıştır. 

5.1) ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Araştırmaya katılanların % 55,3’ü kadın, % 
44,7’si erkektir.

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Cinsi-
yete Göre Dağılımı

 N %

Kadın 109 55,3

Erkek 88 44,7

Toplam 197 100,0

Araştırmaya katılanların % 51,8’i 3 ile 5 
yıldır, % 28,4’ü 0 ile 2 yıldır, % 19,8’i ise 5 
yıldan fazla süredir akıllı telefon kullanmak-
tadır. 

Tablo 2. Araştırmaya Katılanların Akıllı     
Telefon Kullanım Süresi

 N %

0-2 Yıl 56 28,4

3-5 Yıl 102 51,8

5 Yıldan Fazla 39 19,8

Toplam 197 100,0

Araştırmaya katılanların % 44,2’sinin akıllı 
telefonunda 11’den fazla, % 38,6’sının akıllı 
telefonunda 5 ile 10 adet, % 15,2’sinin akıllı 
telefonunda 1 ile 4 adet uygulama bulunmak-
tadır. % 2’sinin akıllı telefonunda ise hiç uy-
gulama bulunmamaktadır.
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Tablo 3. Araştırmaya Katılanların Akıllı 
Telefonlarında Bulunan Uygulama Sayısı

 N %

Hiç 4 2,0

1-4 30 15,2

5-10 76 38,6

11 Ve Daha 
Fazla 87 44,2

Toplam 197 100,0

Araştırmaya katılanların % 91,9’u halka açık 
wi-fi noktalarından akıllı telefonu ile interne-
te bağlanmaktadır. % 8,1’i ise bağlanmamak-
tadır. 

Tablo 4. Halka Açık Wi-Fi Üzerinden İn-
ternete Bağlanma

 N %

Evet 181 91,9

Hayır 16 8,1

Toplam 197 100,0

Araştırmaya katılanların % 14,2’si halka açık 
noktalarda kablosuz ağa bağlanarak bankacı-
lık işlemi gerçekleştirdiğini belirtmiştir. 

Tablo 5. Halka Açık Wi-Fi Üzerinden On-
line Bankacılık İşlemi Yapma

 N %

Evet 28 14,2

Hayır 153 77,7

Ara Toplam 181 91,9

Yanıtlamayan 16 8,1

Genel Toplam 197 100,0

Araştırmaya katılanların % 88,8’i halka açık 
noktalarda kablosuz ağa bağlanarak sosyal 
ağlara girmektedir.

Tablo 6. Halka Açık Wi-Fi Üzerinden Sos-
yal Ağlara Girme

 N %

Evet 175 88,8

Hayır 6 3,0

Ara Toplam 181 91,9

Yanıtlamayan 16 8,1

Genel Toplam 197 100,0

Araştırmaya katılanların % 60,4’ü VPN (Vir-
tual Private Network – Sanal Özel Ağ) ile in-
ternete bağlanmaktadır.
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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 7. VPN ile İnternete Bağlanma

 N %

Evet 119 60,4

Hayır 74 37,6

Ara Toplam 193 98,0

Yanıtlamayan 4 2,0

Genel Toplam 197 100,0

Araştırmaya katılanların % 51,3’ü akıllı tele-
fonlarında kötü amaçlı yazılımlardan koruma 
programı kullanmaktadır.

Tablo 8. Akıllı Telefonda Kötü Amaçlı Ya-
zılım Koruma Programı Bulunma

 N %

Evet 101 51,3

Hayır 96 48,7

Toplam 197 100,0

Araştırmaya katılanların % 92,4’ü kullanma-
dığı zamanlarda bluetooth özelliğini kapat-
maktadır. 

Tablo 9. Kullanılmadığında Bluetooth 
Özelliğini Kapatma

 N %

Evet 182 92,4

Hayır 15 7,6

Toplam 197 100,0

Araştırmaya katılanlara akıllı telefonlarında 
hangi tip uygulamaların bulunduğu sorulmuş 
ve birden fazla yanıt verebilme serbestisi sağ-
lanmıştır. Bu nedenle verilen yanıtların top-
lam sayısı, toplam katılımcı sayısından faz-
ladır. Buna göre katılımcıların akıllı telefon-
larında en çok kullandığı uygulamalar sohbet 
uygulamaları ve sosyal medya uygulamaları-
dır. Sonrasında ise oyun uygulamaları ve na-
vigasyon – trafik uygulamaları gelmektedir.

Tablo 10. Telefonda Kurulu Uygulama 
Türleri

 N %

Sohbet Uygulamaları 191 18,90

Sosyal Medya Uygulamaları 180 17,90

Oyun 129 12,80

Navigasyon - Trafik 120 11,90

Haber 104 10,30

Fotoğraf Düzenleme 100 9,90

Bankacılık 59 5,90

Video İzleme 42 4,20

Sağlık 37 3,70

Kent Rehberi - Ulaşım 33 3,30

Emlak Vasıta Alım Satım 13 1,30

Toplam 1008 100,00

Araştırmaya katılanların % 70,1’i, akıllı te-
lefonlarını 2. El olarak satmak istediklerinde 
kişisel verilerinin üçüncü şahısların eline geç-
mesini engellemek için yapılması gerekenleri 
bildiklerini belirtmişlerdir.
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Tablo 11. Satış Sonrası Kişisel Veri Gü-
venliği İçin Yapılacakları Bilme

 N %

Evet 138 70,1

Hayır 59 29,9

Toplam 197 100,0

Araştırmaya katılanların % 49,2’si kişisel ve-
rilerini işlemek için izin isteyen uygulamala-
rını kabul etmektedir.

Tablo 12. Kişisel Verileri İşlemek İçin İzin 
İsteyen Uygulamaları Kabul Etme

 N %

Evet 97 49,2

Hayır 100 50,8

Toplam 197 100,0

Araştırmaya katılanların % 75,6’sı akıllı te-
lefonlardaki kişisel verilerin saklanması, 
kaydedilmesi ve işlenmesi ile ilgili olarak 
Türkiye’deki hukuki mevzuatı bilmediklerini 
belirtmişlerdir.

Tablo 13. Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin 
Hukuki Mevzuatı Bilme

 N %

Evet 48 24,4

Hayır 149 75,6

Toplam 197 100,0

Araştırmaya katılanların % 86,3’ü için akıllı 
telefonun içindeki kişisel veriler daha önem-
liyken, % 13,7’lik kesim için kişisel veriler 
değil, telefonun kendisi daha çok önem taşı-
maktadır. 

Tablo 14. Akıllı Telefona Verilen Önem

 N %

Akıllı Telefonun Kendisi Benim İçin Daha Önemlidir 27 13,7

Akıllı Telefon İçindeki Kişisel Veriler Benim İçin Daha Önemlidir. 170 86,3

Toplam 197 100,0

Halka açık wifi üzerinden internete bağlanma 
ile kişisel veri güvenliği için yapılması gere-
kenleri bilme arasında bir ilişki olup olma-
dığının belirlemesi için Kikare Bağımsızlık 
Testi’nden faydalanılmıştır. Buna göre halka 
açık kablosuz ağdan internete bağlanmak ile 
kişisel güvenlik ile ilgili yapılması gereken-

leri bilme birbirinden bağımsız konulardır 
(p=0,906 > 0,05). 

Tablo 15. Kikare - 1

 Value df p

Pearson Chi-
Square ,014 1 ,906
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Tablo 16. Çapraz Tablo - 1

Halka Açık Wi-Fi’den 
İnternete Bağlanma

TotalEvet Hayır

Kişisel
Veri
Güvenliği
İçin
Yapılması
Gerekenleri 
Bilme

Ev
et

N 127 11 138

% Kişisel Veri Güvenliği İçin 
Yapılması Gerekenleri Bilme 92,0% 8,0% 100,0%

% Halka Açık Wi-Fi’den İnternete 
Bağlanma 70,2% 68,8% 70,1%

% Toplam 64,5% 5,6% 70,1%

H
ay

ır

N 54 5 59

% Kişisel Veri Güvenliği İçin 
Yapılması Gerekenleri Bilme 91,5% 8,5% 100,0%

% Halka Açık Wi-Fi’den İnternete 
Bağlanma 29,8% 31,3% 29,9%

% Toplam 27,4% 2,5% 29,9%

Total

N 181 16 197

% Kişisel Veri Güvenliği İçin 
Yapılması Gerekenleri Bilme 91,9% 8,1% 100,0%

% Halka Açık Wi-Fi’den İnternete 
Bağlanma 100,0% 100,0% 100,0%

% Toplam 91,9% 8,1% 100,0%

Halka açık kablosuz ağlardan bankacılık iş-
lemi yapma ile kişisel veri güvenliği için ya-
pılması gerekenleri bilme arasında bağlantı 
olup olmadığının belirlenmesi için Kikare 
Bağımsızlık Testi’nden faydalanılmıştır. Ya-
pılan analiz sonucunda kişisel veri güvenli-
ği için yapılması gerekenleri bilme ile halka 
açık kablosuz ağdan bankacılık işlemi yapma 
arasında ilişki bulunduğu görülmüştür. Buna 
göre kişisel veri güvenliği için ne yapılması 

gerektiğini bilenlerin yüzde 80,3’ü halka açık 

kablosuz ağdan bankacılık işlemi yapmamak-

tadır (p=0,016 < 0,05)

Tablo 17. Kikare - 2

 Value df p

Pearson Chi-
Square 5,785 1 ,016
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Tablo 18. Çapraz Tablo - 2

 

Halka Açık Wi-Fi’den 
Bankacılık İşlemi Yapma

TotalEVET HAYIR

Kişisel 
Veri 
Güvenliği 
İçin 
Yapılması 
Gerekenleri 
Bilme

Ev
et

N 25 102 127

% Kişisel Veri Güvenliği İçin 
Yapılması Gerekenleri Bilme 19,7% 80,3% 100,0%

% Halka Açık Wi-Fi’den 
Bankacılık İşlemi Yapma 89,3% 66,7% 70,2%

% Toplam 13,8% 56,4% 70,2%

H
ay

ır

N 3 51 54

% % Kişisel Veri Güvenliği İçin 
Yapılması Gerekenleri Bilme 5,6% 94,4% 100,0%

% Halka Açık Wi-Fi’den 
Bankacılık İşlemi Yapma 10,7% 33,3% 29,8%

% Toplam 1,7% 28,2% 29,8%

Total

N 28 153 181

% % Kişisel Veri Güvenliği İçin 
Yapılması Gerekenleri Bilme 15,5% 84,5% 100,0%

% Halka Açık Wi-Fi’den 
Bankacılık İşlemi Yapma 100,0% 100,0% 100,0%

% Toplam 15,5% 84,5% 100,0%

Halka açık kablosuz ağlardan sosyal ağlara 
girme ile kişisel veri güvenliği için yapılması 
gerekenleri bilme arasında bağlantı olup ol-
madığının belirlenmesi için gerçekleştirilen 
Kikare Bağımsızlık Testi sonucunda halka 
açık kablosuz ağa bağlanmanın, kişisel veri 
güvenliği için yapılması gerekenleri bil-

me ile ilişkisi olmadığı ortaya konulmuştur 
(p=0,272 > 0,05).

Tablo 19. Kikare - 3

 Value df p

Pearson Chi-
Square 1,206 1 ,272
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analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 20. Çapraz Tablo - 3

 

Halka Açık Wi-Fi’den 
Sosyal Ağlara Girme

TotalEVET HAYIR

Kişisel 
Veri 
Güvenliği 
İçin 
Yapılması
Gerekenleri 
Bilme

Ev
et

N 124 3 127

% Kişisel Veri Güvenliği İçin 
Yapılması Gerekenleri Bilme 97,6% 2,4% 100,0%

% Halka Açık Wi-Fi’den Sosyal 
Ağlara Girme 70,9% 50,0% 70,2%

% Toplam 68,5% 1,7% 70,2%

H
ay

ır

N 51 3 54

% Kişisel Veri Güvenliği İçin 
Yapılması Gerekenleri Bilme 94,4% 5,6% 100,0%

% Halka Açık Wi-Fi’den Sosyal 
Ağlara Girme 29,1% 50,0% 29,8%

% Toplam 28,2% 1,7% 29,8%

Total

N 175 6 181

% Kişisel Veri Güvenliği İçin 
Yapılması Gerekenleri Bilme 96,7% 3,3% 100,0%

% Halka Açık Wi-Fi’den Sosyal 
Ağlara Girme 100,0% 100,0% 100,0%

% Toplam 96,7% 3,3% 100,0%

Kişisel veri güvenliği için yapılması gere-
kenleri bilme ile VPN ile internete bağlanma 
arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesi 
için gerçekleştirilen Kikare Bağımsızlık Testi 
sonucunda, kişisel veri güvenliği için yapıl-
ması gerekenleri bilme ile VPN ile internete 
bağlanma arasında ilişki olduğu görülmüştür. 
Buna göre kişisel veri güvenliği için yapıl-

ması gerekenleri bilenlerin yüzde 66,9’unun 
internete VPN aracılığı ile bağlandığı görül-
müştür (p=0,020 < 0,05). 

Tablo 21. Kikare - 4

 Value df p

Pearson Chi-
Square 5,376 1 ,020
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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 22. Çapraz Tablo - 4

 

VPN ile İnternete 
Bağlanma

TotalEVET HAYIR

Kişisel 
Veri 
Güvenliği 
İçin 
Yapılması 
Gerekenleri 
Bilme

Ev
et

N 91 45 136

% Kişisel Veri Güvenliği İçin 
Yapılması Gerekenleri Bilme 66,9% 33,1% 100,0%

% VPN ile İnternete Bağlanma 76,5% 60,8% 70,5%

% Toplam 47,2% 23,3% 70,5%

H
ay

ır

N 28 29 57

% Kişisel Veri Güvenliği İçin 
Yapılması Gerekenleri Bilme 49,1% 50,9% 100,0%

% VPN ile İnternete Bağlanma 23,5% 39,2% 29,5%

% Toplam 14,5% 15,0% 29,5%

Total

N 119 74 193

% Kişisel Veri Güvenliği İçin 
Yapılması Gerekenleri Bilme 61,7% 38,3% 100,0%

% VPN ile İnternete Bağlanma 100,0% 100,0% 100,0%

% Toplam 61,7% 38,3% 100,0%

Kişisel veri güvenliği için yapılması gereken-
leri bilme ile virüs programı kullanma arasın-
da ilişki olup olmadığının belirlenmesi için 
gerçekleştirilen Kikare Bağımsızlık Testi so-
nucunda kişisel veri güvenliği için yapılması 
gerekenleri bilme ile virüs programı kullan-
ma arasında ilişki olduğu görülmüştür. Buna 
göre kişisel veri güvenliği için yapılması ge-

rekenleri bilenlerin % 55,8’i virüs programı 
kullanmaktadır (p=0,049 < 0,05). 

Tablo 23. Kikare - 5

 Value df p

Pearson Chi-
Square 3,781 1 ,049
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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 24. Çapraz Tablo - 5

 

Virüs Programı 
Kullanma

TotalEVET HAYIR

Kişisel 
Veri 
Güvenliği 
İçin 
Yapılması 
Gerekenleri 
Bilme

Ev
et

N 77 61 138

% Kişisel Veri Güvenliği İçin 
Yapılması Gerekenleri Bilme 55,8% 44,2% 100,0%

% Virüs Programı Kullanma 76,2% 63,5% 70,1%

% Toplam 39,1% 31,0% 70,1%

H
ay

ır

N 24 35 59

% Kişisel Veri Güvenliği İçin 
Yapılması Gerekenleri Bilme 40,7% 59,3% 100,0%

% Virüs Programı Kullanma 23,8% 36,5% 29,9%

% Toplam 12,2% 17,8% 29,9%

Total

N 101 96 197

% Kişisel Veri Güvenliği İçin 
Yapılması Gerekenleri Bilme 51,3% 48,7% 100,0%

% Virüs Programı Kullanma 100,0% 100,0% 100,0%

% Toplam 51,3% 48,7% 100,0%

Kişisel veri güvenliği için yapılması gereken-
leri bilme ile kişisel verileri işlemek için izin 
isteyen uygulamaları kabul etme konusunda 
ilişki olup olmadığının belirlenmesi amacıyla 
yapılan Kikare Bağımsızlık Analizi sonucun-
da, kişisel veri güvenliği için yapılması gere-
kenleri bilme ile kişisel verileri işlemek için 
izin isteyen uygulamaları kabul etme arasında 
ilişki olmadığı görülmüştür (p=0,359 > 0,05).

Tablo 25. Kikare - 6

 Value df p

Pearson Chi-
Square ,842 1 ,359
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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 26. Çapraz Tablo - 6

 

Kişisel Verileri İşlemek 
İçin İzin İsteyen 

Uygulamaları Kabul Etme

TotalEVET HAYIR

Kişisel 
Veri 
Güvenliği 
İçin 
Yapılması
Gerekenleri 
Bilme

Ev
et

N 65 73 138

% Kişisel Veri Güvenliği İçin Yapılması 
Gerekenleri Bilme 47,1% 52,9% 100,0%

% Kişisel Verileri İşlemek İçin İzin 
İsteyen Uygulamaları Kabul Etme 67,0% 73,0% 70,1%

% Toplam 33,0% 37,1% 70,1%

H
ay

ır

N 32 27 59

% Kişisel Veri Güvenliği İçin Yapılması 
Gerekenleri Bilme 54,2% 45,8% 100,0%

% Kişisel Verileri İşlemek İçin İzin 
İsteyen Uygulamaları Kabul Etme 33,0% 27,0% 29,9%

% Toplam 16,2% 13,7% 29,9%

Total

N 97 100 197

% Kişisel Veri Güvenliği İçin Yapılması 
Gerekenleri Bilme 49,2% 50,8% 100,0%

% Kişisel Verileri İşlemek İçin İzin 
İsteyen Uygulamaları Kabul Etme 100,0% 100,0% 100,0%

% Toplam 49,2% 50,8% 100,0%

Kişisel veri güvenliği için yapılması gereken-
leri bilme ile hukuki mevzuatı bilme arasında 
ilişki olup olmadığının belirlenmesi için ger-
çekleştirilen Kikare Bağımsızlık Analizi so-
nucunda kişisel veri güvenliği için yapılması 
gerekenleri bilme ile hukuki mevzuatı bilme 
arasında ilişki olduğu görülmüştür. Buna 
göre kişisel veri güvenliği için yapılması ge-

rekenleri bilenlerin % 71’i Türkiye’deki veri 
güvenliğine ilişkin hukuki mevzuatını bilme-
diğini belirtmiştir (p=0,021 < 0,05). 

Tablo 27. Kikare - 7

 Value df p

Pearson Chi-
Square 5,337a 1 ,021
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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 28: Çapraz Tablo - 7

 

Hukuki Mevzuatı 
Bilme

TotalEVET HAYIR

Kişisel 
Veri 
Güvenliği 
İçin 
Yapılması 
Gerekenleri Bilme

Ev
et

N 40 98 138

% Kişisel Veri Güvenliği İçin Yapılması 
Gerekenleri Bilme 29,0% 71,0% 100,0%

% Hukuki Mevzuatı Bilme 83,3% 65,8% 70,1%

% Toplam 20,3% 49,7% 70,1%

H
ay

ır

N 8 51 59

% Kişisel Veri Güvenliği İçin Yapılması 
Gerekenleri Bilme 13,6% 86,4% 100,0%

% Hukuki Mevzuatı Bilme 16,7% 34,2% 29,9%

% Toplam 4,1% 25,9% 29,9%

Total

N 48 149 197

% Kişisel Veri Güvenliği İçin Yapılması 
Gerekenleri Bilme 24,4% 75,6% 100,0%

% Hukuki Mevzuatı Bilme 100,0% 100,0% 100,0%

% Toplam 24,4% 75,6% 100,0%

Kişisel veri güvenliği ile cinsiyet arasında 
ilişki olup olmadığının belirlenmesi için ger-
çekleştirilen Kikare Bağımsızlık Analizi so-

nucunda, kişisel veri güvenliği için yapılması 
gerekenleri bilme ile cinsiyet arasında ilişki 
olmadığı saptanmıştır (p=0,173 > 0,05)
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Tablo 29. Çapraz Tablo / Kikare -8

 

Cinsiyet

ToplamKadın Erkek

Kişisel 
Veri 
Güvenliği 
İçin 
Yapılması
Gerekenleri 
Bilme

Ev
et

N 72 66 138

% Kişisel Veri Güvenliği İçin 
Yapılması Gerekenleri Bilme 52,2% 47,8% 100,0%

% Cinsiyet 66,1% 75,0% 70,1%

% Toplam 36,5% 33,5% 70,1%

H
ay

ır

N 37 22 59

% Kişisel Veri Güvenliği İçin 
Yapılması Gerekenleri Bilme 62,7% 37,3% 100,0%

% Cinsiyet 33,9% 25,0% 29,9%

% Toplam 18,8% 11,2% 29,9%

Toplam

N 109 88 197

% Kişisel Veri Güvenliği İçin 
Yapılması Gerekenleri Bilme 55,3% 44,7% 100,0%

% Cinsiyet 100,0% 100,0% 100,0%

% Toplam 55,3% 44,7% 100,0%

 

 Value df p

Pearson Chi-Square 1,857a 1 ,173

5) SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Mahremiyet ve özel yaşam alanı kavramla-
rı, modernleşmenin başlaması ile anlam ka-
zanmaya başlamıştır. Günümüzde internet, 
çoğunluğun çoğunluğu izlediği bir mecra 
haline gelmiştir. Gerek devletler gerekse de 
işletmeler, izleme ve izlenmeyi meşru kılacak 
sebepler ortaya sürerek durumun vatandaşlar 
ve tüketiciler tarafından kanıksanmasına ne-
den olmuştur. ‘Şeffaf olmak’, sosyal ağlarda 
ve uygulamalarda ‘paylaşmak’, ‘yer bildirimi 

yapmak’, ‘beğenmek’ ve ‘beğenilmek’ mah-
remiyetin ve özel alanın tersine gözetim top-
lumunun olmazsa olmazları haline gelmiştir. 
Bireyler, akıllı telefonlarındaki uygulamalar 
aracılığı ile kişisel ve hassas verilerini dola-
şıma sokmaktadır. Uygulamalar sayesinde 
bireylerin hayatları daha kolaylaşırken mah-
remiyetlerinin azalmasından çekinmemekte-
dirler. YTCK’ya göre; haberleşmenin içeriği-
ni kaydetmek, kişisel verileri yaymak suçtur. 
T.C. Anayasası’na göre ise kişisel veriler sa-
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dece kanunda belirtilen durumlarda ve kişi-
nin rızası varsa işlenebilir. Günümüzde işlet-
meler pazarlama tekniklerini akıllı telefon-
lardaki uygulamalara ve internetten yapılan 
alışverişlere göre yenilemiştir. Alışveriş son-
rası ve sosyal ağlarda bırakılan izler, işletme-
lerin pazarlama stratejilerinin çok önemli bir 
parçasıdır. İşletmelerin akıllı telefonlar için 
hazırlanmış uygulamaları cihazın gizli verile-
rine, kısa mesaj bilgilerine, çağrı geçmişine, 
fotoğraf, video vs. bilgilerine rahatlıkla eri-
şebilmektedir. İşletmelerin bu bilgileri kendi 
personelleri mi yoksa dışarıdan bir hizmet 
alarak mı işledikleri açıklığa kavuşmamıştır. 
Veri Koruma Yönergesi’ne göre kişisel veri-
lerin işlenebilmesi için kullanıcının rızasının 
hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde alın-
mış olması gerekmektedir. Oysa kullanıcılar 
uygulamaları yüklerken ‘kabul ediyorum’ 
seçeneğini işaretlemeye zorlanmaktadır. Aksi 
takdirde uygulama yüklenmemektedir Ayrıca 
reşit olmayan kullanıcıların eğlence - oyun 
amaçlı uygulamaları yüklerken kişisel veri-
lerinin işlenmesini bilinçli şekilde kabul edip 
etmedikleri konusu tartışmaya açıktır. 

Bu bilgilerden hareketle çoğunluğu kadın, 3 
ile 5 yıldır akıllı telefon kullanan toplam 197 
kişilik örnekleme akıllı telefon kullanıcıla-
rının kişisel veri mahremiyeti konusundaki 
bilinçlilik düzeyini ölçmek amacıyla anket 
uygulanmıştır. Katılımcıların yoğun bir şe-
kilde akıllı telefon uygulamalarını kullandık-

ları görülmüştür. Kişisel veri gizliliği bilinci 
konusundaki sorulara verilen cevaplar ince-
lendiğinde ise katılımcıların büyük çoğunlu-
ğunun halka açık kablosuz ağlardan internete 
bağlandıkları ve sosyal ağlara girdikleri gö-
rülmüştür. Buna karşılık halka açık kablosuz 
ağlardan ise bankacılık işlemleri yapmamak-
tadır. Halka açık kablosuz ağlardan internete 
bağlanmak bir güvenlik açığı olarak görülse 
de en azından bankacılık işlemi gibi yüksek 
güvenlik gerektiren işlemler halka açık kablo-
suz ağlar üzerinden gerçekleştirilmemektedir. 
Bir diğer bilinçlilik emaresi olarak VPN kul-
lanımı da katılımcılar arasında çoğunluktadır. 
Kötü amaçlı yazılımlardan koruma programı 
kullanma ve kullanmama ise yaklaşık olarak 
eşit düzeyde çıkmıştır. Katılımcıların çok 
büyük çoğunluğu kullanmadığı zamanlarda 
bluetooth özelliğini kapatmaktadır. Bu da ki-
şisel veri güvenliği konusunda bilinçliliğin 
bir göstergesidir. Katılımcılar, telefonlarında 
en çok sohbet, sosyal medya ve oyun uygu-
lamalarına yer vermektedir. Katılımcıların 
çoğunluğu, kişisel veri güvenliği için yapıl-
ması gerekenleri bilmektedir. Kişisel veri-
leri işlemek için izin isteyen uygulamaların 
kullanılıp kullanılmaması da yaklaşık eşit 
düzeydedir. Kişisel veri güvenliğine ilişkin 
hukuki mevzuat ise çoğunluk tarafından bi-
linmemektedir. Katılımcıların çoğunluğu için 
akıllı telefonların içindeki kişisel veriler ken-
disi için daha önemli iken, yüzde 15’e yakın 
bir kesimin kişisel verilerden çok telefonun 
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kendisine önem verdiği görülmüştür. Yapılan 
kikare bağımsızlık testleri sonucunda da kişi-
sel veri güvenliği için yapılması gerekenleri 
bilenlerin çoğunluğunun halka açık kablosuz 
ağlardan bankacılık işlemi yapmadığı görül-
müştür. Benzer şekilde kişisel veri güvenliği 
için yapılması gerekenleri bilenlerin çoğun-
luğu internete VPN aracılığı ile bağlanmak-
ta ve virüs programı kullanmaktadır. Ancak 
kişisel veri güvenliği için teknik olarak neler 
yapılması gerektiğini bilenlerin çoğunluğu 
ülkemizdeki veri güvenliğine ilişkin hukuki 
mevzuatı bilmemektedir. Sonuç olarak hu-
kuki mevzuat haricinde katılımcıların kişisel 
veri güvenliğine ilişkin bilinç düzeyleri yük-
sektir
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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 
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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 
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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 

EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Accessing personal data, data storage, alteration, processing, dissemination and 
privacy are concepts frequently discussed today. The study mainly focuses on the awareness 
level of college students on the protection of their personal and sensitive data when using their 
smartphones. Objective: After explaining the basic concepts regarding the subject, the study 
attempts to reveal the awareness level of college students on the protection of their personal and 
sensitive data when using smartphones. Assumption: The answer to the “Are college students 
able to protect their data when using Internet and applications in their smartphones?” question 
have been sought. Limitations: The questionnaire was applied to randomly selected students, 
studying at Istanbul Esenyurt University. The research was conducted in October, in 2015-
2016 academic year, hence the study is limited with the information obtained by this survey 
data. Methodology and Participants: Survey method was used in the study. The questionnaire 
was applied to 197 students studying at  Istanbul Esenyurt University. Of the students, 55.3% 
was female (n=109), and 44.7% was male (n=88). Data Collection Instrument: A 14-item 
questionnaire was developed for research purposes. Questionnaire: This questionnaire aims 
to collect information about the duration of smartphone usage, number of applications used, 
Internet usage through public Wi-Fi hotspots, types of applications used, and whether they al-
low applications that ask for their permission to use their personal data. Data Analysis and In-
terpretation: The collected data were analyzed using the SPSS 22 software package. The data 
were subjected to frequency and cross-table analysis, and Chi-square test for independence was 
utilized. Conclusion: The concepts of privacy and personal living space started to make sense 
with the onset of modernization. Today, the Internet has become a medium where the majority 
follows majority. The governments and businesses both brought forward reasons to justify mo-
nitoring and tracking, leading citizens and consumers get used to the fact. ‘Being transparent’, 
‘sharing’ in social networks and applications, ‘checking in locations’, ‘liking’ and ‘being liked’ 
has become the sine qua non of a surveillance society, unlike the privacy and private space. In-
dividuals circulate their personal and sensitive data through applications on their smartphones. 
As long as the applications facilitate their lives, individuals don’t hesitate about the diminishing 
privacy. Today, businesses renewed their marketing techniques according to the smartphone 
applications and Internet shopping. The traces left on the shopping sites and social networks 
constitute a very significant part of their marketing strategy. The applications of the businesses 
designed for smartphones are able to access private information in the device, such as short 
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şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
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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 

messages, call history, photos, videos, etc. easily. From this point of view, it was observed that 
the students surveyed use smartphone applications very often. Of the participants, 38.6% had 
5-10 applications in their smartphones, and 44.2% had 11 and more applications. Looking at 
the responses to questions on awareness regarding personal data privacy, it was observed that 
most of the participants connect Internet over public wireless networks and use social networks. 
Of the participants, 91.9% were connecting to Internet through public Wi-Fi and 88.8% was 
using social networks through public Wi-Fi hotspots. In contrast, the ratio of those who make 
banking transactions through public wireless networks was only 14.2%. At least, transactions 
that require higher level of security, such as banking, were not performed through public wi-
reless networks, which are known to be vulnerable. Another indication of awareness was the 
use of Virtual Private Network (VPN), which was used by the majority of the participants. Of 
the participants, 60.4% were using VPN for Internet connection. And, almost half of the parti-
cipants were using a malware protection program. The majority of participants (92.4%) were 
turning off Bluetooth unless used. This also is an indication of consciousness about the safety 
of personal data. Participants have mostly the chatting, social media and gaming applications 
loaded on their smartphones. The majority of the participants are aware of what needs to be 
done for securing personal data. Almost half of the participants use applications which ask for 
permission to process personal data. However, the legal regulation on personal data protection 
was not known by 75.6%. Of the participants, 86.3% were valuing personal data on smartpho-
nes, whereas 13.7 percent were valuing the phone itself, rather than personal data. As a result of 
the Chi-square tests of independence, it was observed that the majority who knew what needs 
to be done for the safety of personal data was not using public wireless networks for banking 
transactions as well. Similarly, the majority of those who knew what needs to be done for the 
safety of personal data was found to use an antivirus program and VPN to connect Internet. 
However, the majority of participants, knowing what should be done technically for the security 
of personal data, were not aware of the legal regulations in Turkey regarding data protection. 
As a result, the awareness level of the participants was found to be higher, despite the lack of 
knowledge about legal regulations.
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BASINDA ÜLKE TEMSİLLERİNİN MUKAYESELİ BİR ÇALIŞMASI: 
TÜRK BASININDA KAZAKİSTAN, KAZAK BASININDA TÜRKİYE 

TEMSİLİ1

A COMPARATIVE STUDY OF COUNTRY REPRESENTATION IN THE 
PRESS: COMPARISON OF KAZAKHSTAN IN THE TURKISH PRESS 

AND TURKEY IN THE KAZAKHSTAN PRESS

Meiramgul KUSSAİNOVA
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Bölümü Ankara / Türkiye 

Öz: Bu çalışmada, kitle iletişim araçlarından ga-
zetelerde ülke temsilinin nasıl inşa edildiği esas 
konu olmuştur. Türk basınında Kazakistan, Kazak 
basınında Türkiye temsilinin söz konusu olduğu bu 
karşılaştırmalı çalışma, içerik çözümlemesi yöntemi 
uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma nesneleri 
olarak Türkiye’den ana-akım merkez sağ politikala-
ra yakın bir yayın politikası sergileyen Hürriyet ve 
muhafazakâr-sağ söyleme yakınlığı ile bilinen Yeni 
Şafak gazeteleri seçilmiştir. Kazakistan’dan ise devlet 
politikalarını destekleyen bir yayıncılık anlayışı yürüten 
Egemen Kazakistan ve daha muhalif -toplumsal bakış 
açısıyla bilinen Aykın basın organları araştırmaya dâhil 
edilmiştir. Bu iki ülke basınında yayınlanan haberlerin 
incelendiği çalışmada, zaman dilimi 2012-2014 yılları 
ile sınırlanmıştır. Gazetelerde Türkiye ve Kazakistan 
konulu toplam 379 haber analize edilmiştir. Türk 
basınında Kazakistan Cumhuriyeti daha çok ekonomi 
özelinde temsil edilirken, Kazak basınında Türkiye 
Cumhuriyeti daha çok siyasi konular çerçevesinde 
temsiliyet kazanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ülke temsili, Türk Basını, Kazak 
Basını, Türkiye, Kazakistan

Abstract: This comparative study which discusses 
the Kazakh representation in Turkish Media and the 
Turkish representation in Kazakh Media has been 
realized by using the content analysis method. As 
research sources the newspapers Hürriyet, which is 
exhibiting a left conservative editorial policy in Tur-
key and the Yeni Şafak, which is close to the center 
and known as right press, have been used. From 
Kazakhstan the newspapers Egemen Kazakhstan, 
which is continuing its editorial policy as official 
newspaper of the ruling and Aykın, which is known 
for its more social perspective, have been included in 
the study. A total of 379 articles from 2012-2014 about 
Kazakhstan in Turkey and Turkey in Kazakhstan have 
been analyzed. While the Republic of Kazakhstan is 
more represented in an economical way in the Turk-
ish Media, the Republic of Turkey is represented in 
a political way in the Kazakh Media.

Key Words: Country representation, Turkish Media, 
Kazakh Media, Turkey, Kazakhstan
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Giriş

İlk olarak toplumu haberdar etme amacıyla 
ortaya çıkan, kitle iletişim araçları 21.yüz-
yılda farklı bir boyutuyla toplum karşısına 
çıkmaktadır. Ayrıca bu yüzyılın “enformas-
yon devri” olarak adlandırılması kitle iletişim 
araçlarının, dünya üzerindeki önemi bir daha 
vurgulanmış olacaktır. İlk olarak kitle iletişim 
araçlarının nasıl ortaya çıktığına göz atmak 
gerekirse, bazı bilim adamlarının açıklama-
larını ortaya koymakta fayda bulunmaktadır. 
Amerikan bilim adamları Melvin De Fleur ve 
Sandra Ball-Rokeach (1975) çalışmalarında 
kitle iletişim araçlarının tarihsel dönemlerini 
beş aşamada göstermişlerdir: 

1 - İşaretlerle iletişim (sözsüz iletişim)

2 - Dilin gelişimi ve konuşarak iletişim (sözlü 
iletişim).

3 - Yazının icadı ve yazılı iletişim. 

4 - Baskı makinesinin icadı ve basılı mater-
yaller ile iletişim.

5 - KİA gelişmesi ve kitle iletişimi.

Bu aşamalardan çıkan sonuç ise, kitle iletişim 
araçlarının toplumla birlikte gelişerek bu-
günkü boyutunu kazandığıdır. Böylece kitle 
iletişim araçları ile toplum arasındaki bağın 
doğal bir boyuta sahip olduğunu söyleyebili-
riz. Kitle iletişim araçlarının kökeni olan “ile-
tişim” sözcüğünün farklı koşullarda kullanıl-

dığı bellidir. Ancak kitle iletişim araçları ile 
ortak noktası ikisinin de toplumsal olmasıdır. 

Çongur’e göre (1999: 21) “Konuşma bilgi 
aktarımının ilk adımı olmuştur. Çünkü ko-
nuşma, bireyin doğuştan sahip olduğu, süreç 
içinde öğrenip yaşamak suretiyle edindiği 
düşünce ve görüşleri ile kendi istek ve duy-
gularını belirli bir amaçla karşısındakine ya 
da karşısındakilere iletmesi olayıdır”. Bu ge-
reksinim toplum içinde iletişim kanallarının 
kurulmasına neden olmuştur. Sonraki iletişim 
sürecinde yazının ortaya çıkmasıyla birlikte 
teknolojinin gelişmesi günümüz kitle ileti-
şim araçlarının devreye girmesini sağlamıştır. 
İletişim, her toplumun doğuşu ve gelişimi için 
temel olan toplumsal ilişkileri somutlaştırır. 
Bu nedenle de insana özgü toplumsal yaşa-
mın ilk ve vazgeçilmez bir öğesidir (Atabek 
ve Dağtaş, 1998: 295). 

İletişim ile toplum kavramlarının ortak nok-
tasını Nejdet Atabek ile Erdal Dağtaş  (1998: 
297) çalışmasında şöyle açıklamıştır: 

“Varlığını biliriz, kendimizi bir toplumun 
üyesi olarak algılar ve hissederiz, ancak top-
lumun bütününü hiçbir zaman göremeyiz. 
Toplum bilincimiz başkalarıyla yaşadığımız 
ilişkilerde, paylaştığımız ve geçmişten gelip 
geleceğe uzanan değerlerle, uymak zorunda 
olduğumuz davranış kurallarında gelişir ve 
somutlaşır. Bunları iletişimle öğrenir ve yine 
iletişimle öğretir ve değiştiririz”. 
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Bu iki kavram kitle iletişim araçları gibi bir 
kurumun temelini oluşturması ve onun türle-
rinin toplum karşısına çıkmasını sağlamıştır. 
Günümüz kitle iletişim araçlarının türleri ola-
rak bilinen gazete, dergi, radyo, televizyon 
ve sosyal medya dünyada işlev göstermesiyle 
birlikte yeni mesleklere yol açmış ve toplu-
mun “yeni gücü” olarak değerlendirilmiştir. 
Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki 
etkisinin araştırıldığı çalışma sonucunda, ki-
şilerin iletişim araçlarıyla ilgilenmelerinin 35 
nedeni bulunduğu belirlenmiştir. Daha son-
ra bu nedenler 5 ana başlıkta toplanmıştır. 
Bunlar:  

1. Bilme, anlama gibi, zihinsel gereksinimler

2. Haz ve estetik gibi duygusal gereksinim-
ler,    

3. İstikrar, güven, statü arayışı gibi kişisel bü-
tünleşme gereksinimleri,

4. Çevre ilişkileri gibi toplumsal bütünleşme 
gereksinimleri,

5. Kaçış, kurtuluş, oyalanma, eğlenme gibi 
gerginlikten kurtulma gereksinimleridir 
(Ergin, 2002: 95). 

Bu beş ana başlıkta ifade edilen nedenler ise 
insanların iletişim araçlarına bağlı kalmaları-
na sebep olmaktadır. Bir zamanlar Avrupa’ya 
hükmeden Fransız lideri Napolyon Bonapart: 
“Üç gazete, beni yüz bin sancaktan daha çok 
kurtarır” demiştir. Bu ifade o dönemdeki ga-

zetelerin toplumu etkileme yolunda “güçlü 
bir silah” olduğunu öne sürmektedir. İkinci 
Dünya Savaşı yıllarında özellikle Sovyetler 
Birliği ülkelerinde yaygın bir şekilde kulla-
nıldığı bilinen radyo kanalları, topluma dev-
let politikası ve savaş propagandası aktarma 
yolunda etkin bir araç olduğu görülmektedir. 
Ayrıca Soğuk Savaş döneminin sona erme-
siyle yeni bir dünya düzenini yaygınlaştıran 
televizyonun devreye girmesiyle tüm dünya-
da kitle iletişim araçları insanların odak nok-
tası olmuştur. Televizyonun kitle üzerindeki 
etkisi, medya kuruluşlarının her ülkede 4. güç 
olarak tanınmasını sağlamıştır. Kitle iletişim 
araçlarının toplumsal yaşamın etkin bir par-
çası olmasıyla birlikte politik, kültürel gün-
demi de belirlemesi kaçınılmaz hale gelmiş, 
gündelik yaşam medya tarafından belirlen-
meye başlamıştır. 

Toplumlardaki kültürel, ekonomik toplumsal 
vb. yenilikler, değişiklikler ve olaylar, kitle 
iletişim araçları aracılığıyla gündeme getiril-
mekte ve yine kitle iletişim araçları tarafından 
gündemden düşürülmektedir (Güngörmez, 
2002: 2-6). Temsil kelimesini kavram 
olarak açıklayan araştırmacılardan biri de 
Stuart Hall’dır. Ona göre temsil, anlamlı bir 
şey söylemek ya da dünyayı anlamlı bir şekil-
de diğerlerine anlatabilmek için dili kullan-
maktır (Demirbaş, 2004: 11-12). Hall’a göre, 
temsil anlamdan sonra ortaya çıkan bir kav-
ram değildir, temsil kimlikte, nesnede, dilde 
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veya anlamda var olan bir parçadır. Temsil, 
anlamları ileten bir “anlamlandırma süreci-
dir”. Dil ve nesne dünyada kendiliğinden var 
olan unsurlardır. Fakat anlam yoktur. Anlamı 
insanlar dil ve nesne üzerinden üretmişlerdir 
(Varol, 2014: 303-305). Kitleyi etkileyen en 
temel unsur haberlerdir. Kitle iletişim araç-
larının temel görevi olarak bilinen toplumu 
haberdar etme işlevi, zaman geçtikçe içinde 
farklı işlevleri de bulunduran büyük bir fonk-
siyon haline gelmektedir. Dolayısıyla, haber 
kavramı geniş bir kavram özelliğine sahiptir. 
İngilizcedeki North (Kuzey), East (Doğu), 
West (Batı) ve South (Güney) kelimelerinin 
baş harflerinden meydana geldiği bilinen ha-
ber (NEWS) kelimesi, (her yönde meydana 
gelen olaylar) haberin çeşitliliğini belirten bir 
tanımdır (Ergin, 2002: 4). Haberin tanımının 
açık ve kesin, tek bir biçimde ifade edileme-
yişinin nedeni, işlevinin çeşitliğinden ve de 
etkisinin yoğunluğundan kaynaklanmakta-
dır. 

İnsanların gazetelere daha çok bilgi edinme 
amacıyla başvurdukları öğrenilmiştir. Bu bil-
giler haber yoluyla kitleye aktarılmaktadır. 
İnsanlar kitle iletişim araçlarında yer alan 
haberde, kişi, konu, olay veya ülke ile ilgili 
olumlu veya olumsuz imgelerin farkına va-
rarak, kendi zihinlerindeki değer yargılarını 
medya yardımıyla pekiştirebilmektedir (Bal, 
2011: 204).

Araştırmanın Yöntemi ve Metodolojisi  

Tez konusunun uluslararası bir boyutu üstlen-
mesi çalışmanın ilk özelliği olarak ele alın-
maktadır. Kazakistan Cumhuriyeti bugün de 
Orta Asya’nın “parlayan yıldızı” olarak tanı-
nan ülkedir. 16 Aralık 1991 tarihinde Sovyetler 
Birliği’nden bağımsız devlet olarak adını du-
yurmuştur. Bugünde Kazakistan çok kültürlü 
ve çeşitli etnik kökenli bir cumhuriyet olarak 
iç ve dış politikasını sürdürmektedir. Ayrıca 
ülkenin büyük nüfus çoğunluğunu oluşturan 
Kazakların ana vatanıdır. 29 Ekim 1923 tari-
hinde yeni bir Cumhuriyet olarak dünya sah-
nesinde yerini alan Türkiye Cumhuriyeti ise, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasçısı olarak 
bölge ve dünya ülkeleri arasında dış politika-
sıyla yetkili bir devlet olagelmiştir. Türkiye 
ve Kazakistan bağımsız ve aynı zamanda 
akraba bir ülkelerdir. Kazakistan’ın bağım-
sızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur. 
Kazakistan Cumhuriyeti’nin dış politikasın-
da Türkiye her zaman önemli bir konumda 
olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politi-
kasında da Kazakistan’ın ayrı bir yeri bulun-
muştur. 

19.yüzyıl Türk ve Kazak basın tarihinin çı-
kış dönemi olarak bilinmektedir.  Bunların 
arasında Takvîm-i Vekâyi gazetesi Osmanlı 
İmparatorluğu tarafından çıkarılan ilk Türkçe 
basın organı niteliğini taşımaktadır. İlk 
Türkçe gazete Takvîm-i Vekâyi’nin çıkış ne-
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deni Osmanlı Devleti’nin açıkladığı karara 
göre şöyledir: 

“Eskiden Vakanüvis denilen resmi tarih ya-
zarları vardı. Bunlar yaşadıkları dönemin 
önemli olaylarını yazarlardı. Ancak yazılar 
yirmi otuz yıl sonra bastırıla bildiğinden halk 
gerçekleri zamanında öğrenemiyor, çoğu kez 
olaylar yanlış yorumlanıyordu. İşte bu mah-
zurları öğrenmek, iç ve dış olayları halka za-
manında duyurabilmek için Takvim-i Vekayi 
çıkmaktadır”  (İnuğur, 2005: 175).

Kazak dilindeki ilk gazete Çarlık Rusyası’nın 
politik ilkelerini yeniden işgal eden toprak-
larına yayma ve bilgilendirme amaçlı yayına 
başlamıştır. 1870 tarihinde yayına başlayan ilk 
Kazak dilindeki gazete Türkistan Uağalayatı 
Gazetesidir. 17. yüzyılda Birinci Petro’nun 
Vedomstvosu Rusya için nasıl bir öneme 
sahip ise, Kazak toplumu içinde Türkistan 
Uağalayatı Gazetesi büyük bir nokta yeri-
ne sahiptir. Böylece Türkistan Uağalayatı 
Gazetesi sadece Kazak toplumu için değil, 
bütün Orta Asya’nın sesi ve aydınlatma yo-
lundaki ışığı olmuştur (Kırıkbay, 2009: 10-
11). Osmanlı ve Rus İmparatorluğu’nun yargı 
ve kararlarını Türk ve Kazak toplumuna ken-
di dillerinde yayma amacıyla kullanılan ilk 
Türkçe ve Kazakça basın organları, zaman 
geçtikçe toplumu aydınlatma ve eğitme yo-
lunda önemli rol üstlenmişlerdir.   

Günümüzde Türkiye ile Kazakistan ülke ça-
pında binlerce enformasyon kanallarının bu-
lunduğu ve işlev gösterdiği devletler olarak 
karşımıza çıkmaktadır.    Çağdaş Kazakistan 
ile Türkiye’nin iki ülke basınındaki temsili-
nin söz konusu olduğu bu çalışmada, içerik 
çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. 

Holsti tarafından geliştirilen içerik çözümle-
mesi tekniği pek çok haber çalışmasında yol 
gösterici olmuştur. İçerik analizi, çeşitli me-
tinlerin içeriğini, naif bir okumaya kendini 
doğrudan vermeyen temel öğelerini sınıflan-
dırmak ve yorumlamak amacıyla metodik, sis-
tematik, objektif ve mümkünse nicel olarak 
incelenmesini sağlayan bir tekniktir (Bilgin, 
2006: 2). Holsti’ye göre içerik analizi, araş-
tırmacının temel varsayımı çerçevesinde 
oluşturulan bir kategorileştirme işlemidir ve 
kategoriler oluşturulurken şu ilkelere uyulur 
(Yüksel, 2009: 8).   

Kategorilerin kesişmemesi yani sınıflanacak 
birimlerin (sözcük, cümlecik, tema vb.) araş-
tırma sorusu çerçevesinde hazırlanmış kate-
gorilerden yalnızca birine girmesi;

Kategorilerin konuya ilişkin incelenen tüm 
materyali kapsaması; Kategorilerin birbirin-
den bağımsız olması yani herhangi bir biri-
min bir kategoriye sınıflanması diğer birimle-
rin sınıflama işlemini etkilememesi;

Belirlenen tüm kategorilerin tek bir sınıflan-
dırma prensibine dayanarak kurulması;
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Kategorilerin araştırmanın amacını yansıtma-
sı.

Bu kuramlardan yola çıkarak içerik çözümle-
mesi yöntemi ile hazırlanan çalışmada Kazak 
basınındaki Türkiye Cumhuriyeti temsilini 
ve Türk basınındaki Kazakistan Cumhuriyeti 
temsilinin haberler üzerinden tespiti yapıl-
mıştır. İki ülkenin yayın politikası, toplumsal 
önemi ve baskı sayıları gibi unsurlar gazete 
seçme sürecinde belirleyici faktörler olarak 
değerlendirilmiştir. Çalışmanın örnek analiz 
birimi gazeteleri olarak Türkiye’de Hürriyet, 
Yeni Şafak gazeteleri ve Kazakistan’da ise 
Egemen Kazakistan, Aykın gazeteleri se-
çilmiştir. Ayrıca araştırma 2012-2014 yıllar 
arasında yayınlanan haberler ile sınırlandırıl-
maktadır. 

Araştırmanın Bulguları  

2012-2014 yıllar arasında Hürriyet, Yeni 
Şafak, Egemen Kazakistan ve Aykın gaze-
telerinde Kazakistan ile Türkiye hakkında 
yayınlanan toplam 379 haber araştırmanın 
temel verilerini oluşturmaktadır ve içerik 
analizine dâhil edilmektedir. İçerik çözüm-
lemesi yöntemi izleyen bu tür çalışmalarda, 
araştırmanın bilimsel bir temelde uygulanma-
sı, çalışmaya tabi tutulan verilerin güvenilir-
liğinin sağlanmış olması söz konusudur. Bu 
nedenle çalışmanın temel verilerini sağlayan 
haber metinleri üzerine farklı kodlayıcıların 
yapıldığı analiz neticesinde, araştırmanın % 
95 oranında güvenilir olduğu sonucuna varıl-
mıştır.                                       

Tablo 1. Gazetelerde Yer Alan Haberlerin Dağılımı

Ülkeler Analiz Birimi 
Gazeteler

Haber Sayısı Ülkelere Göre Toplam 
Haber Sayısı

Türkiye Hürriyet
Yeni Şafak

117
64

181

Kazakistan Egemen Kazakistan
Aykın

120
78

198

                                                                                                                           Toplam: 379                                 

Tablo 1’deki bulgular haberlerin sayısal da-
ğılımı açısından, 120 adet haber sayısıyla 
Egemen Kazakistan gazetesi Türkiye ile ilgili 
haberlere en fazla yer veren Kazak basını ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Hürriyet gazetesi 
ise 117 haber sayısı ile en sık Kazakistan ile 

ilgili haberlere yer ayıran Türk basını olmuş-
tur. Haberlerin ülkelere göre dağılımı ise şöy-
ledir: Türk basınında Kazakistan hakkında 
toplam 181 adet haber yer alırken, Kazak ba-
sınında Türkiye hakkında yayınlanan toplam 
haber sayısı 198’i içermektedir. 
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Her gazetede başlık önemli bir unsur olarak 
algılanmaktadır. Bilindiği üzere okuyucu kit-
lesinin ilk önem verdiği nokta haber başlık-
larıdır. Hatta bazı okuyucuların sadece haber 
başlıklarını okuyarak diğer sayfalara geçiş 
yaptıkları da tespit edilmiştir. Bu nedenle ha-
ber başlıkları iki ülkenin temsil edildiği ilk 
unsur olarak ele alınmaktadır. H ü r r i y e t 
Gazetesi’nde yayınlanan Kazakistan haber-
lerinin başlıkları “Astana Günleri”, “Astana 
Günleri bugün başlıyor”, “Astana’ya özel 
Gala”, “Astana da Cumhurbaşkanlığı 
Turu’nda”, “Astana’da soğuk tatili” başlık-
larıyla verilen haberlerde Kazakistan başken-
ti Astana’nın Hürriyet sayfalarında hem siya-
si hem kültürel anlamda ismi duyurulmuştur. 

“Orta Asya ülkeleri arasında serbest ekono-
mik bölge kuralım”, “56 milyar dolarlık yatı-
rım çağrısı yaptı”, “Avrasya Birliği’nden ilk 
dış politika açıklaması”, “Kazakistan enerji 
alanındaki iki devlet şirketini özelleştiriyor”, 
“Air Kazakhstan, Bombardier’den 10 adet 
uçak satın aldı”, “Dünyanın en iyi bankno-
tu yine tenge, Kazakhstan Airways yeniden 
faaliyete geçiyor” başlıklarıyla verilen ha-
berlerde Kazakistan’ın Hürriyet’te daha çok 
ekonomi konulu başlıklarda yer verildiğini 
söylemek mümkündür.

Aynı zamanda “Bosphorus Kazak gazı ithal 
etmek için başvurdu”, “İzmir-Kazakistan 
Yatırım köprüsü kuralım daveti”, “Kazaklar, 
Bodrum’daki Kempinski Hotel hisselerini 

satıyor” başlıkları Kazakistan’ın Hürriyet 
Gazetesi’nde diğer alanlara göre daha çok 
ekonomi alanında temsil edildiğinin diğer ör-
neklerini teşkil etmektedir.

Hürriyet Gazetesi’nde çoğunlukla kaza veya 
skandal ile ilgili haberlerin diğer haber türleri-
ne göre daha fazla gündem konusu olarak se-
çildiği görülmektedir. Gazetede “Arkadaşlar 
1 Numaralı terörist’ çıktı”, “Kazakistan’da 
uçak kazası”, “Kazakistan’da düşen uçakta 
kayıp para skandalı”, “Kazakistan’dan gel-
di Antalya’da boğuldu” haber başlıkları yer 
almıştır. Ayrıca Hürriyet Gazetesi’nde Türk 
İşadamları ve şirketlerinin Kazakistan’daki 
faaliyetlerine sıklıkla yer ayrılmıştır. Örneğin 
“Ankara ve Gebze OSB Kazakistan’a örnek 
oldu”, “Kazak helikopterleri Aselsan ile uça-
cak”,” Kazak okullarını Türkler yapacak”, 
“Kentsel dönüşümde işbirliği protokolü”, 
“Nazarbayev’den Türk işadamlarına da-
vet”, “Temesist Kazakistan’da fabrika kuru-
yor”, “Türk balıkları Kazakistan’a”, “Türk 
Cobra’ya Kazak imzası”, “Çölün ortasına 
şantiye kurdular”, “TİKA’dan Kazaklara 
mesleki ve teknik eğitim programı” başlıkları 
ifademizi kanıtlamaktadır.  B a ş l ı k l a r ı n 
ifade ettiği gibi Hürriyet Gazetesi’nde 
Kazakistan ile Türkiye’nin ekonomi işbirliği 
alanındaki ilişkileri sıklıkla konu başlıklarını 
oluşturmaktadır.

Yeni Şafak Gazetesi’nde 2012-2014 yıllar 
aralığında Kazakistan ile ilgili toplam 64 
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haber yer almıştır. Gazete başlıkları olarak 
“Ata yurtla ticarette 10 milyarlık hedef”, 
“Kayseri’den Kazakistan’a yatırım çıkar-
ması”, “Vestel’den Almatı’ya dev mağaza”, 
“Türk-Kazak Dostluğu TDBB ile güçlen-
di”, “Köşk’te tarihi yemek”, “Kazakistan’a 
600 milyon dolara 170 okul yapacak”, 
“Kazak Din adamları Türkiye’de eğitile-
cek”, “Erdoğan’dan Kazaklara 5 çocuk tav-
siyesi”, “Abdi İbrahim’den Kazakistan’a 
Yatırım”, “Kazakistan ile tarihi arka plana 
sahibiz”, “Kazakistan, Türk yatırımcıları 
bekliyor”, “Kazakistan’dan Kızılcahamam’a 
bir yol”, “Türk-Kazak Dostluğu”, “Türkiye 
Kazakların denge unsuru oldu”, “Yesevi 
Türbesinde Kazak Duası” gibi konu başlık-
ları Yeni Şafak Gazetesi’nde Kazakistan ha-
berlerinin çoğunlukla iki ülkenin işbirliği ko-
nusunda hazırlandığını açıklamaktadır. Aynı 
zamanda Kazakistan’ın Türkiye ile işbirliği 
daha çok yatırım alanında söz konusu edil-
miştir.  

Yeni Şafak sayfalarında Kazakistan’ın ismi 
petrol ve doğalgaz kelimelerini içeren baş-
lıklarda sıklıkla temsil edilmektedir. “Hazar 
Denizi’nde Petrol kavgası”, “Hazar’da 
Pazar yarışı”, “Kazakistan Petrol ihracatını 
artırdı”, “Kazak Petrolünde ihracat çıkma-
zı”, “Kazak Gazı Yolda”, “Kazak Petrolü 
Ceyhan’a”, “KazTürkMunay Petrol üretimini  
%10 artıracak”, “TPAO Kazak Şirketindeki 
hisselerini devretti” gibi haber başlıklarından 

gazetede Kazakistan’ın tabii kaynakları üze-
rinden daha sık ele alındığı anlaşılmaktadır. 

Ayrıca Yeni Şafak Gazetesi’nde Kazakistan’ın 
dış politikası da dikkatle izlenmektedir. 
Böylece Kazakistan’ın dış siyasetinde han-
gi ülkelerle işbirliği sağladığı gözlemlen-
mektedir. “Kazakistan ile Çin arasında 14 
milyar dolarlık imza”, “Tahran’ın istediği 
füzeler Astana’ya” gibi konu başlıklarından 
Kazakistan’ın Çin Halk Cumhuriyeti ile eko-
nomi alanında işbirliği yürüttüğünü ve Rusya 
Federasyonu ile ise savunma konusunda iliş-
kilerin yapıldığına dair haberlere yer veril-
miştir.   

Yeni Şafak Gazetesi’nde Kazakistan’ın sık-
lıkla adı geçtiği konu başlığı ise uzay tema-
sı altındadır. Gazetede Kazakistan bir uzay 
merkezi olarak temsil edilmektedir. Ayrıca 
Kazakistan ile Türkiye arasındaki işbirliği 
konularının diğer bir alanının uzay olduğu-
nu belirtmek gerekir. Gazetede yayınlanan 
uzay temalı her haberde Kazakistan Uzay 
İstasyonu Baykonur’un adı mutlaka geçmek-
tedir. “Göktürk-3 Baykonur’dan fırlatılsın”, 
“Dede Korkut’un izinden Uzaya” konulu 
başlıklar sadece Kazakistan ile Türkiye ara-
sındaki uzay işbirliği konulu haberlere örnek 
olarak verilebilir. 

Egemen Kazakistan Gazetesi’nde 
“Yunanistan ile Türkiye arasına duvar ya-
pılacak”, “Türkiye Almanya’dan Ermeniler 
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konusunda yardım istedi”,”Türk Bakanı 
İran’a geldi”, “Türkiye ABD’den övgü aldı”, 
“Türkiye Rusya teklifini reddetti” gibi haber 
başlıkları, Türkiye’nin Egemen Kazakistan 
sayfalarında daha çok dış siyaseti ile merak 
konusu olduğunu ortaya koymaktadır.  

Ayrıca bölgedeki Suriye krizi de Türkiye ile 
haber başlıklarının çoğunluğunu oluşturmak-
tadır. Örneğin “Tüm acıları sivil halk çeki-
yor”, “Sınırın kapatılması neyi bildiriyor?”, 
“Suriye krizi söz konusu olacak”, “Suriye 
krizi Türkiye turizmini olumsuz etkilemekte-
dir”, “Türkiye Suriye’ye elektrik ihracatını 
kesecek” adlı haber başlıkları Türkiye’nin 
Suriye ile ilişkisi sıklıkla yer alan konular 
olarak geçmektedir.   Türkiye ile il-
gili haberlerin büyük bir çoğunluğunun haber 
başlıklarında Kürt sözcüğü sıklıkla tekrarlan-
maktadır. “Kürt militanları aktif hareketlere 
geçmeye başladı”, “Kürtler yine saldırdı”, 
“Türk-Kürt Çatışması”, “Kürdistan Ayrı 
Çıkmak İstiyor” gibi konu başlıklarından 
hareketle, gazetede Türkiye’de Kürt sorunu, 
çözüm süreci ve terörle mücadele gibi konu 
başlıklarının geniş yer bulduğu anlaşılmakta-
dır. 

Egemen Kazakistan Gazetesi’nde Türkiye’-
deki eylemlerin sıklıkla haber manşetleri-
ne konu olduğu tespit edilmiştir. “Dünya 
dikkatinin Türkiye’ye odaklandığı dönem”, 
“Eylemleri durdurma yolundaki adımlar”, 
“Taksim’deki eylemler devam ediyor”, 

“Türkiye’de eylemler yeniden canlandı”, 
“Türkiye’den huzur kaçtı”, “Türkiye’de pro-
testo”, “Türkiye’de yüzlerce kişi Taksim mey-
danına toplanmaya çalıştı”, “Türkiye’nin 
uykusu bozuldu” adlı haber başlıkları 
Türkiye’deki toplumsal hareketlerin ve ey-
lemlerin Egemen Kazakistan’da geniş bir yer 
bulduğunu göstermektedir. 

Egemen Kazakistan Gazetesi’nde Türkiye’nin 
sıklıkla yer aldığı konu başlığı savunma ala-
nındaki ülkenin kararları veya adımlarını 
içermektedir. “Türkiye’ye Patriot tesisatları 
gönderildi”, “Türkiye Anka isimli pilotsuz 
uçağının testini tamamladı” adlı haber baş-
lıkları bu durumu kanıtlamaktadır.  

Aykın Gazetesi’nde Türk Lideri Recep 
Tayyip Erdoğan haberlere sıklıkla konu ol-
muştur. “Cumhurbaşkanı Akıllı Telefonu 
eleştirdi”, “Erdoğan – Cumhurbaşkanı, 
Gül – Başbakan”, “Erdoğan Başardı”, 
“Erdoğan destekledi”, “Erdoğan Liderliğini 
kanıtladı”, “Erdoğan Paris Kazakları ile 
buluştu”, “Erdoğan ülkesini merak edi-
yor”, “Erdoğan’ın isteği üzerine Küba’da 
Camii inşaat edilecek”, “Erdoğan ülkede 
İran Bahçesi yapmayı planlıyor”, “Türk 
Başbakanı Yahudi ödülünden vazgeçti”, 
“Ülkemize Erdoğan gelecek” gibi haber baş-
lıklarından Türkiye yönetiminin sıklıkla ha-
ber başlıklarına yansıtıldığı görülmektedir. 
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 “Türkiye’ye nükleer neye lazım?”, “Yeni 
askeri ortaklık neyi ifade ediyor?” adlı haber 
başlıklarından Aykın gazetesi Türkiye’nin 
bölgedeki savunma alanında yeni faaliyet-
leri sıklıkla ele aldığını ifade etmektedir. 
Ayrıca iki ülke arasındaki işbirliği de Aykın 
gazetesi sayfalarındaki haber manşetleri-
ni genişçe kapsamaktadır. “Kazak ile Türk 
Gaz ve Petrol alanında işbirliğine 20. yıl 
oldu”, “Köroğlu – Tüm Türkün evladıdır”, 
“Türkistan’da Eğitim gören Türk çocukla-
rı”, “Hasen Oraltay Türkiye’de anıldı” adlı 
haber başlıklarından, Türkiye ile Kazakistan 
arasındaki ilişkileri kültür ve sanat alanında 
da ele alındığı görülmektedir.

İçerik analizi yönteminde kategorilerin belir-
lenmesi önemlidir. Bu çalışmada da araştır-
madaki kapsamlı neticeleri elde etmek ama-
cıyla gazete ve haberlerin içeriklerine göre 
çeşitli kategoriler oluşturulmuştur. Gazete 
sayfaları, haber sayıları, haber başlıkları ve 
haber metinlerinin içeriklerine göre analiz 
değerleri belirlenmiş ve kategoriler saptan-
mıştır. 

Çalışmada IPTC’nin (Uluslararası Basın 
Telekomünikasyon Konseyi) konu başlıkları 
uygulamasının temel düzey başlıklarına baş-
vurulmuştur. IPTC konu başlıkları, haber öğe-
lerinin ait olabilecekleri konuları belirtmekte-
dir. Çalışma esnasında Hürriyet, Yeni Şafak, 
Egemen Kazakistan ve Aykın gazetelerinde 
yayınlanan Kazakistan ile Türkiye haberle-
rinin konu başlıkları IPTC konu başlıklarına 
göre atanmıştır. Haberlerin konu başlıklarına 
göre IPTC konu başlıklarıyla uyumlu 9 konu 
başlığı altında toplanarak analize edilmiştir.   

Tablo 2’deki IPTC konu başlığının ülkelere 
göre analizi neticesinde aşağıdaki bulgular 
elde edilmiştir. Kazak basınında Türkiye ko-
nulu toplam 198 haberin % 42,9’unun siyaset 
başlıklı haberlere ait olduğu görülmektedir. 
Türkiye’nin sıklıkla konu olduğu ikinci haber 
başlık kategorisi ise savaş ve karışıklıklardır. 
Tablo 2’de görüldüğü üzere bu konu başlığı 
altında % 15,2 oranında haber yer almaktadır. 
Sosyal konular adlı konu başlığına Türkiye 
ile ilgili tüm haberlerin % 12,6 oranı aittir. 
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Tablo 2. IPTC Konu Başlıklarının Ülkelere Göre Dağılımı

Ekonomi, 
işletme ve 

finans Siyaset

Sanat, 
kültür ve 
magazin Spor

Suç, 
hukuk ve 
yargılama

Savaş ve 
karışıklıklar

Kaza ve 
felaket

Eğitim, 
bilim ve 
teknoloji

Sosyal 
konular Toplam

Kazakistan 8 85 14 2 20 30 4 10 25 198

4,0% 42,9% 7,1% 1,0% 10,1% 15,2% 2,0% 5,1% 12,6% 100,0%

Türkiye 56 44 21 19 13 1 8 10 9 181

30,9% 24,3% 11,6% 10,5% 7,2% ,6% 4,4% 5,5% 5,0% 100,0%

Toplam 64 129 35 21 33 31 12 20 34 379

16,9% 34,0% 9,2% 5,5% 8,7% 8,2% 3,2% 5,3% 9,0% 100,0%

Kazak basınında Türkiye’nin sıklıkla adı geç-
tiği dördüncü en yüksek haberler oranını suç, 
hukuk ve yargılama adlı konu başlığı oluş-
turmaktadır. Bu konu başlığındaki haberlerin 
oranı ise % 10,1’dir.  Sanat, kültür ve magazin 
konu başlığı kategorisine tüm Türkiye ile il-
gili haberlerin % 7,1 oranını oluşturmaktadır. 
Kazak basınında Türkiye’nin temsil edildiği 
diğer bir konu başlığı eğitim, bilim ve tekno-
lojiyi kapsamaktadır. Bu konu başlığı kate-
gorisinde tüm haberlerin % 5,1’ini oluştur-
maktadır. Kazak basılı organında Türkiye’nin 
düşük oranda temsil edildiği konu başlıkları 
olarak kaza ve felaket % 2,0, ekonomi, işlet-
me ve finans % 4,0 ve Spor % 1,0 olarak ele 
alınmaktadır. Ayrıca bu konu başlıklarında 10 
haberden az sayıda haberin yer aldığı ifade 
edilmektedir. 

Türk basınında Kazakistan’ın sıklıkla temsil 
edildiği başlık kategorisi ekonomi, işletme 
ve finanstır. Bu konu başlığına toplam 181 
haberin % 30,9’i aittir. Türk gazetelerinde 

Kazakistan konusunun çoğunlukla ele alındı-
ğı ikinci haber başlığı ise siyaset kategorisidir. 
Bu konu başlığı altında Kazakistan haberleri-
nin % 24,3’ü yer almaktadır. Türk basınındaki 
Kazakistan ismi sanat, kültür ve magazin ka-
tegorisinde %11,6 oranında ele alınmaktadır. 
Spor konu başlığı altında da Kazakistan’ın da 
adı geçtiği %10,5 oranında haber yayımlan-
maktadır. %7,2 oranıyla suç, hukuk ve yar-
gılama konu başlığında Kazakistan haberleri 
verilirken, % 5,5 oranıyla da eğitim, bilim ve 
teknoloji kategorisinde de ülke haberleri yer 
almaktadır. Türk gazetelerindeki Kazakistan 
temsilinin düşük oranda olduğu konu başlık-
ları olarak savaş ve karışıklıklar % 0,6, kaza 
ve felaket % 4,4 ile sosyal konular % 5,0 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu konu başlıkla-
rında sayı olarak 10’un altında haber başlığı 
bulunmaktadır. IPTC konu başlıklarının ülke-
lere göre % 95 güven düzeyinde istatistiksel 
açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit 
edilmiştir. p değeri 0,05’ten küçük olduğun-
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dan (p=0,0001) Kazakistan ile Türkiye gaze-
telerde yayımlanan haberlerin konu başlıkları 
arasında fark olduğu söylenmektedir.   

Gazetelerdeki haber başlıklarında Kazakistan 
ve Türkiye adı hangi varlık ismi tarafından 
temsil edildiği konusu araştırmanın diğer 
bir unsuru olarak tanımlanmaktadır. Türk ve 
Kazak gazetelerinin iki ülke hakkındaki ha-
ber başlıklarını hangi varlık isimleri üzerin-
den aktardığını tespit etme amacıyla içerik 
analizi yapılmıştır. Varlık isimleri görevinin 
amacı, ham bir metinde yer alan ifadelerin 
çeşitlilik sınırlarını otomatik olarak belirle-
mek, sonrasında ise tanımlanmış olan bu ifa-
deleri kategorize etmektir.

Bu çalışmada haber başlıkları dört varlık ismi 
altında toplanarak analize edilmiştir. Kişi, ku-
rum, konum ve bilinmeyen olarak adlandırılan 
varlık isimleri haber başlıklarında Kazakistan 
ile Türkiye haberlerinde ne kadar sıklıkla ele 
alındığını açıklayacaktır. Bu kapsamda, kişi 

adı geçen haber başlıklarında Kişi (person), 
ülke, eyalet, şehir, ilçe adlarının yer aldığı 
haber başlıklarını Konum (location), dev-
let kurumları, üniversiteler, okullar, hastane 
ve ya şirketler Kurum (organization) olarak 
belirlenmiştir. Bilinmeyen (unknown) olarak 
analize edilen varlık isminde ise yukarıda adı 
geçen üç kategorizeye uymayan haber başlık-
ları ele alınmıştır. 

Tablo 3’te görüldüğü üzere Hürriyet 
Gazetesi’nde Kazakistan haberleri çoğunluk-
la % 36,8 (N=43) oranıyla konum varlık isim-
leriyle başlıklar oluşturmaktadır. kişi varlık 
ismi oranı ise % 23,1 (N=27) ve kurum var-
lığı % 19,7 (N=23) olarak ifade edilmekte-
dir. Ayrıca bilinmeyen varlık ismi oranı da % 
20,5’i (N=24) vermektedir. Bu Hürriyet ga-
zetesindeki Kazakistan haberlerinin toplam 
(N=117) % 20,5 haber başlığında herhangi 
bir varlık isminin bulunmadığını göstermek-
tedir.    
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Tablo 3. Haber Başlıklarındaki Varlık İsimlerinin Gazetelere Göre Dağılımı

Analiz Birikimi Gazeteler Varlık İsimleri

ToplamKişi Kurum Konum Bilinmeyen

Hürriyet 27 23 43 24 117

23,1% 19,7% 36,8% 20,5% 100,0%

Yeni Şafak 7 8 43 6 64

10,9% 12,5% 67,2% 9,4% 100,0%

Egemen Kazakistan 17 2 58 43 120

14,2% 1,7% 48,3% 35,8% 100,0%

Aykın 21 1 39 17 78

26,9% 1,3% 50,0% 21,8% 100,0%

                     Toplam 72 34 183 90 379

19,0% 9,0% 48,3% 23,7% 100,0%

Yeni Şafak Gazetesi’nde ise Kazakistan hak-
kındaki haber başlıkları % 67,2 oranıyla en 
çok konum üzerinden ifade edildiğini ortaya 
koymaktadır. Tablo 6’da ifade edildiği gibi 
ikinci sırada ise kurum gelmektedir. Bu varlık 
ismi üzerinden % 12,5 haber verilmektedir. 
Kişi üzerinden verilen haber başlığı oranı % 
10,9 ve bilinmeyen varlık isimli haberler baş-
lığı ise % 9,4 olarak değerlendirilmektedir.  

Egemen Kazakistan Gazetesi’nde Türkiye 
ile ilgili haber başlıkları çoğunlukla % 48,3 
oranıyla konum üzerinden anlatılmaktadır. 
Kişi varlık ismi bulunduran haber başlıkla-
rı oranı ise % 14,2 ve kurum % 1,2 oranını 
göstermektedir. Ayrıca Egemen Kazakistan 
Gazetesi’nde de bilinmeyen varlık ismiy-
le haber başlığı oluşturma oranı % 35,8’dir. 

Aykın gazetesindeki Türkiye haber başlıkları 
sıklıkla % 50,0 konum üzerinden oluşturul-
maktadır. İkinci sırada haber başlıklarının ço-
ğunlukla ifade edildiği varlık ismi ise % 26,9 
oranıyla kişidir. % 1,3 kurum ve % 21,8 bilin-
meyen oranları varlık isimlerine aittir. Tablo 
3’te elde edilen sonuçları göz önünde bulun-
durarak iki ülkenin haber başlığı oluşturma-
daki varlık isimlerinin kullanımının benzer 
boyut taşıdığını vurgulamak gerekir. Kazak 
ve Türk basın organları iki ülke haberlerinin 
başlıklarını çoğunlukla konum üzerinden ver-
diği anlaşılmaktadır.   

Kazak ve Türk basınında ülkeler ile ilgili en-
formasyonun hangi yazı türüyle aktarıldığı 
da araştırma kapsamında ele alınan diğer bir 
unsurlardan biridir. Araştırma esnasında elde 
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edilen sonuçlara göre Yazı Türü çeşitlerini; Haber, Köşe Yazısı ve Röportaj kategorisine 
toplamak öngörülmüştür.

Tablo 4.  Yazı Türlerinin Gazetelere Göre Dağılımı

Gazeteler Haber Köşe Yazısı Röportaj Toplam

Hürriyet 114 2 1 117

97,4% 1,7% ,9% 100,0%

Yeni Şafak 59 4 1 64

92,2% 6,2% 1,6% 100,0%

Egemen Kazakistan 111 6 3 120

92,5% 5,0% 2,5% 100,0%

Aykın 70 5 3 78

89,7% 6,4% 3,8% 100,0%

Toplam 354 17 8 379

93,4% 4,5% 2,1% 100,0%

Tablo 4’te görüldüğü üzere, Hürriyet % 97,4, 
Yeni Şafak % 92,2, Egemen Kazakistan % 
92,5 ve Aykın % 89,7 oranıyla gazetelerde 

Kazakistan ve Türkiye materyallerinin büyük 
çoğunluğunun sıklıkla haber yazı türüyle ve-
rildiğini göstermektedir.

Tablo 5.  Haber İçeriğinin Tematik Kategorilerinin Ülkelere Göre Dağılımı

Haberlerin Tematik Kategorileri

ToplamDiğer Konular Ekonomi Güvenlik
Kültür-
Sanat Siyaset Spor

Kazakistan 13 21 35 12 115 2 198

6,6% 10,6% 17,7% 6,1% 58,1% 1,0% 100,0%

Türkiye 16 69 5 14 58 19 181

8,8% 38,1% 2,8% 7,7% 32,0% 10,5% 100,0%

Toplam 29 90 40 26 173 21 379

7,7% 23,7% 10,6% 6,9% 45,6% 5,5% 100,0%



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 9 Yıl:2015 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 9 Year: 2015 

JEL KODU: Y80-Z12 ID:177 K:206
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)

45

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 

Tablo 5’deki veriler araştırmanın önemli bo-
yutunu ortaya çıkarmaktadır. Bu tabloda iki 
ülke hakkında 2012-2014 yıllar arasında ya-
yımlanan 379 haberin metin içeriği kategori-
ze edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre altı 
kategori başlığı altına saptanmıştır. Ekonomi, 
siyaset, kültür-sanat, spor, güvenlik ve diğer 
konular olarak alınan haberlerin tematik kate-
gorilerinin ülkelere göre dağılımı Kazakistan 
ile Türkiye’nin sıklıkla temsil edildiği alanla-
rı tespit edecektir.   

Kazak basınında Türkiye temsilinin sıklıkla 
ele alındığı alan olarak % 58,1 oranıyla siya-
set içerikli haberler öne çıkmaktadır. Türkiye 
haberlerinin çoğunlukla ifade edildiği ikinci 
tematik kategorisi % 17,7 oranla güvenlik ol-
maktadır. Ekonomi alanına Türkiye ile ilgili 
haberlerin % 10,6’sı aittir. 

Türkiye’nin Kazakistan basınında en düşük 
oranda yer aldığı haberlerin tematik katego-
rileri olarak spor % 1,0 oranıyla, kültür-sanat 
% 6,1 ve diğer konular % 6,6 oranıyla hesap 
edilmiştir. Bu kategoriler yüzde 10’un altında 
bir oranda temsile konu teşkil etmiştir. Türk 
basınında Kazakistan haberlerinin sıklıkla 
yer aldığı haberin tematik kategorisi % 38,1 

oranıyla ekonomi içerikli haberler olduğu 
tespit edilmiştir. % 32,0 oranla siyaset Türk 
basınında Kazakistan haberlerinin sıklıkla adı 
geçtiği ikinci tematik kategori olarak ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca Kazakistan haberlerinin 
spor tematik kategorisinde % 10,5 oranla yer 
alması dikkat çekmektedir. Kazakistan ha-
berlerinin Türk basınında en düşük oranda 
haberlerin tematik kategorisine sahip oldu-
ğu alanlar ise % 2,8 ile güvenlik, % 7,7 ile 
kültür-sanat ve % 8,8 oranıyla diğer konular 
olarak görülmektedir.

Araştırmada haberlerin hangi kimlik kate-
gorisi üzerinden aktarıldığını çözmek ama-
cıyla haberlerin metin içeriğine göre analiz 
uygulanmıştır. İnceleme sonrasında Tablo 
6’daki sonuçlar elde edilmiştir. Araştırmada 
Hürriyet, Yeni Şafak, Egemen Kazakistan ile 
Aykın gazetelerinde yayınlanan Kazakistan 
ile Türkiye haberlerinin karşılaştırmalı ana-
lizi çerçevesinde kimlikler kategorisi oluştu-
rulmuştur. Haberlerin içeriğinde göre çoğun-
luk kimliklerinin temsil edildiği şu kategori-
ler ortaya çıkmıştır: yönetim ve hükümet, sivil 
toplum örgütleri ve vatandaşlar, ekonomik 
kuruluşlar ile diğer konular. 
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Tablo 6. Haberlerindeki Kimlik Kategorilerinin Ülkelere Göre Dağılımı

Kimlik Kategorileri

Toplam 

Ülke

Yönetim ve Hükümet

Sivil toplum 
örgütleri ve 
vatandaşlar

Ekonomik 
kuruluşlar

Diğer 
konular

Kazakistan 131 30 5 32 198

66,2% 15,2% 2,5% 16,2% 100,0%

Türkiye 86 37 33 25 181

47,5% 20,4% 18,2% 13,8% 100,0%

Toplam 217 67 38 57 379

57,3% 17,7% 10,0% 15,0% 100,0%

Kazak yazılı organları (Egemen Kazakistan, 
Aykın) Türkiye haberlerinin kimliğini en sık 
% 66,2 oranıyla yönetim ve hükümetin oluş-
turduğu tespit edilmiştir. Sivil toplum örgüt-
leri ve vatandaşlar % 15,2, diğer konular % 
16,2 ve ekonomik kuruluşlar ise % 2,5 ora-
nıyla Türkiye haberlerine yansıtılmıştır.  

Türk basınında (Hürriyet, Yeni Şafak) 
Kazakistan’ın söz konusu olduğu yazılarda 
daha çok %  47,5 oranıyla Kazakistan yöneti-
mi veya hükümetinin yansıtıldığı saptanmıştır. 
İkinci sırada ise % 20,4 oranıyla Kazakistan 
haberlerinin kimliğini sivil toplum örgütleri 
ve vatandaşların oluşturduğu açıklanmıştır. 
%  18,2 oranında haber başlığının ekonomik 
kuruluşlar ve % 13,8 oranında içeriğin de di-
ğer konulara ait olduğunu ifade edebiliriz. 
Karşılaştırılmalı analiz sonucu olarak Kazak 
basınında Türkiye ile ilgili haberlere Türk 
Hükümeti ve yönetimi başlığı altında, Türk 

basınında Kazakistan’la ilgili haberlere göre 
daha sık yer aldığını vurgulamak gerekir. 
Ekonomik kuruluşların Türkiye basınındaki 
Kazakistan haberlerinde Kazak basınındaki 
Türkiye haberlerine göre daha sık haber içe-
riğini oluşturduğu tespit edilmiştir.  

Ayrıca Kazakistan ve Türkiye’nin ülkele-
rin iktidar liderleri açısından diğer kimlik-
lere göre daha fazla temsil edildiğini be-
lirtmek gerekmektedir. Türkiye basınında 
Kazakistan temsilinin bir unsuru olarak 
Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev öne çıkmaktadır. 
Kazakistan basınında Türkiye temsilinin bir 
diğer örneği olarak Türkiye Cumhuriyeti 12. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kim-
liğinin öne çıktığı görülmektedir. 
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Tablo 7. Haber Metinlerinin İçeriğine Göre Yapılan Ne Sorusunun Gazetelere Göre 
Dağılımı

Gazeteler Ekonomik İşbirliği Siyasal İlişkiler Güvenlik ve 
Güvenlik 
Anlaşması

Diğer 
Konular

Toplam

Hürriyet 28 25 6 58 117

23,9% 21,4% 5,1% 49,6% 100,0%

Yeni Şafak 21 17 3 23 64

32,8% 26,6% 4,7% 35,9% 100,0%

Egemen 
Kazakistan

2 35 36 47 120

1,7% 29,2% 30,0% 39,2% 100,0%

Aykın 5 22 9 42 78

6,4% 28,2% 11,5% 53,8% 100,0%

Toplam 56 99 54 170 379

14,8% 26,1% 14,2% 44,9% 100,0%

Haber kavramının temeli 5 N 1 K kuramının 
en önemli sorusu olan “ne” sorusudur. Bu 
soru genel olayı anlatmaktadır. Bu nedenle 
Kazakistan ile Türkiye basınındaki haberlere 
bu soru üzerinden içerik analizi uygulanmış-
tır.     

Hürriyet gazetesi Kazakistan haberlerinde 
yapılan ne sorusu en fazla % 49,6 oranıyla 
diğer konular hariç % 23,9 oranıyla ekonomi 
işbirliği olarak yanıtlamaktadır. Siyasal iliş-
kiler yanıtı ise % 21,4 oranında verilmekte-
dir. Son olarak güvenlik ve güvenlik anlaşma-
sı  % 5,1 ile haberlerdeki yapılan ne cevabını 
yanıtlamaktadır.  

Yeni Şafak gazetesi Kazakistan konulu ha-
berlerdeki yapılan ne sorusuna genel diğer 
konular % 35,9 kategorisi hariç sıklıkla yanıt 
verdiği alan ekonomi işbirliği olarak % 32,8 
oranıyla belli olmaktadır. Siyasal ilişkiler % 
26,6 ile güvenlik ve güvenlik anlaşması % 4,7 
oranını göstermektedir.

Egemen Kazakistan gazetesi Türkiye haber-
lerinde en sık ele alınan yazılardaki yapılan 
ne sorusuna yanıt diğer konular % 39,2 hariç 
en fazla güvenlik ve güvenlik anlaşması ya-
nıtını % 30,0 oranıyla verilmektedir. % 29,2 
haber oranı siyasal ilişkiler ve % 1,7 oranı da 
ekonomi işbirliği yanıtlı yazılara aittir.
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Aykın gazetesi Türkiye haberlerinde en sık 
adı geçen yapılan ne sorusuna cevap ise di-
ğer konular % 53,8 hariç siyasal ilişkiler % 
28,2 oranıyla cevaplanmaktadır. İkinci sırada 
ise sık cevap verilen yanıt olarak güvenlik ve 
güvenlik anlaşmaları % 11,5 oranıyla gel-
mektedir. Ekonomi işbirliği ise % 6,4 haber 
yanıtına sahiptir.    

Yapılan ne sorusuyla içerik çözümlemesi 
yapılan haberlerin gazetelere göre farklı ya-
nıtlar verdiği tespit edilmiştir. Gazeteler ara-
sında anlamlı farkın olup olmadığını Ki-Kare 
Testi sonrasında p kategorileri arasında x2 = 
76,174, p=0,0001 sebebiyle anlamlı bir fark 
olduğu kanıtına varılmıştır.       

SONUÇ     

21. yüzyılın “enformasyon devri” gibi bir 
ikinci isime sahip olması bu sürecin kitle 
iletişim araçlarının zamanı olduğunu ifade 
etmektedir. Günümüzde de insanlar med-
ya aracılığı yoluyla sadece bilgi almamakta, 
aynı zamanda hayatlarını medyaya göre dü-
zenlemektedirler. Bu nedenle “medya artık 
hayatımızın her anında var” gibi ifadeler or-
taya atılmaktadır. Diğer yandan kitle iletişim 
araçlarının her devletin 4. gücü olarak algı-
lanması, gösterdiği işlevlerin ve onların top-
lum üzerinde yarattıkları etkilerin bir diğer 
yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır.

İletişim alanında temsil kavramı üzerinde du-
ran araştırmacı Stuart Hall, temsil anlamlı bir 

şey söylemek ya da dünyayı anlamlı bir şekil-
de diğerlerine anlatabilmek için dilin kullanı-
mı olarak açıklamaktadır. Temsil kavramının 
iletişim alanında tanımlanmasında dil önemli 
faktör sayılmaktadır. Medya kuruluşların-
da temsilin yapıldığı dilin haberler üzerinde 
etkili olduğunu göz önünde bulundurursak, 
kitle İletişim araçları içerisinde yazılı basın 
organı olarak gazetelerin bu konuda ön plana 
çıktığını ifade etmek gerekir. 

“Basında ülke temsillerinin mukayeseli bir 
çalışması: Türk basınında Kazakistan, Kazak 
basınında Türkiye temsili” adlı araştırma 
makalesinde İletişim bilimlerinin sıklıkla 
başvurduğu içerik çözümlemesi yöntemi ile 
sonuçları elde etmeyi hedeflemiş, Hürriyet, 
Yeni Şafak, Egemen Kazakistan, Aykın ga-
zeteleri örneklem olarak seçilmiş ve temel 
bulgular bu gazetelerin içerikleri ile sağlan-
mıştır. 

Hürriyet ve Yeni Şafak Gazetesi’nde yayım-
lanan haber başlıklarında Kazakistan’ın daha 
çok ekonomi alanında temsil edildiği ortaya 
çıkmaktadır. Hürriyet gazetesi Kazakistan 
konulu haber başlıklarında ülkenin ekonomi 
alandaki adımları veya faaliyetlerine daha 
sık yer verirken, Yeni Şafak gazetesi ise 
Kazakistan ile Türkiye arasındaki ekonomi, 
yatırım, ticaret ve uzay alanlarındaki işbirli-
ğini haber başlıklarına daha sık yansıtmıştır. 
Ayrıca iki gazetede de Kazakistan’da faaliyet 
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gösteren Türk işadamları veya şirketleri de 
konu başlıklarını sıklıkla oluşturmaktadır. 

Haber başlıkları IPTC konu başlıkları ka-
tegorilerine göre analize edilmiştir. Analiz 
neticesinde Türkiye basınında yayınlanan 
Kazakistan haber başlıklarının çoğunluğu 
ekonomi, işletme ve finans kategorisine ait ol-
duğu tespit edilmiştir. Kazakistan’ın Türkiye 
basınında en düşük oranda haber başlığı oluş-
turduğu kategori ise savaş ve karışıklıklar-
dır.  

Haber başlıkları üzerinde yapılan diğer bir 
içerik analizi çözümlemesi ise iki ülke bası-
nında haber başlıklarının hangi varlık isimleri 
ile okuyucu kitlesine sunulduğudur. Elde edi-
len sonuca göre kişi, kurum, konum ve bilin-
meyen gibi varlık isimleri arasında Türk ve 
Kazak basınında hemen hemen aynı oranda 
sıklıkla konum varlık ismi üzerinden haber 
başlıklarının oluşturulduğu ortaya çıkmıştır. 

Kazakistan ve Türkiye ile ilgili yazıların 
büyük çoğunluğunun iki ülke basınında ha-
ber yazı türüyle sunulduğu tespit edilmiş-
tir. Ayrıca iki ülke basınında Türkiye ve 
Kazakistan ile ilgili konuların köşe yazısı ve 
röportaj gibi yazı türleriyle de ifade edildiği 
anlaşılmıştır. Kazak basınında Türkiye ko-
nulu köşe yazılarının teması ise çoğunlukla 
Türkiye Turizmi olmaktadır. Türk basının-
da Kazakistan konulu köşe yazıları ise sık-
lıkla Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 

Nazarbayev kimliğini ele almaktadır. Ayrıca 
bu unsur Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın 
Bayer tarafından sıkça söz konusu edilmek-
tedir.  

Kazakistan ve Türkiye haberlerinin içeriğinin 
analize edildiği haberlerin “genel tematik ka-
tegorisi” analizi sonucunda Kazak basınında-
ki Türkiye haberlerinin büyük çoğunluğunu 
siyaset içerikli haberler oluşturmuştur. Türk 
basınındaki Kazakistan konulu haberlerin 
sıklıkla ekonomi tematik kategorili haber içe-
riklerinde olduğu tespit edilmiştir.   

Türk ve Kazak basınında iki ülkenin daha sık 
hangi kimlik kategorileri ile ön plana çıktı-
ğı incelenmiştir. İnceleme sonucunda varılan 
nokta, Türkiye ile Kazakistan’ı basında sık-
lıkla temsil eden kimlik yönetim ve hükümet 
kategorisinde yer alan ülke liderleri ve hükü-
met üyeleri olduğu ortaya çıkmıştır. 

İki ülke basınında Kazakistan ile Türkiye 
temsilinin yapıldığı haberlerde yapılan ne 
sorusunun cevabı yanıtlanmak istenmiştir. 
Analiz bulgularına göre Hürriyet, Yeni Şafak 
gazetelerinde yayınlanan Kazakistan haberle-
rinde yapılan ne sorusuna sıklıkla ekonomik 
işbirliği ve siyasal ilişkiler yanıtı alınmıştır. 
Egemen Kazakistan, Aykın gazetelerinde 
Türkiye içerikli haberlerde yapılan ne soru-
suna çoğunlukla güvenlik ve güvenlik anlaş-
ması ile siyasal ilişkiler yanıtı verilmiştir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Society was first confronted with a new face of mass media, which initial purpo-
se it was to inform the public, in the 21st century. The French Leader Napoleon Bonaparte said: 
“I fear three newspapers more than a hundred thousand bayonets.’’ This quote of Bonaparte 
from the 1800s, who dominated Europe once, shows that the function of the press of that time 
was a strong “weapon” in affecting society. It can be seen, that the commonly used radio chan-
nels during the Soviet Union were a very effective tool in making propaganda. Also after the 
Cold War, it is very well known that the entering of the Television has played an important role 
to promote a new world order and mass media became the focus of all people around the world. 
The impact of mass media organizations in each country has led to its recognition as the 4th 
power. Together with the fact, that mass media became an active part of social life, it also be-
came inevitable that it began to set the political and cultural agenda and started to dictate daily 
life. One of the researches that explains the concept of the word representation is Stuart Hall. 
According to him representation is to say something meaningful or explain the world to others 
in a meaningful language. Language and objects exists as elements of themselves in the world. 
But there is no meaning. People create meaning through language and objects. It has been fo-
und out that people mostly read newspapers to be informed. The fact that information is passed 
over to the public by news, shows that it has the power to affect the reader’s definition of the 
world to a certain extent. People identify the subject, people, incidents or countries presented 
in the news, recognize the positive or negative image and strengthen their own set values with 
the help of the media. Development: Turkey and Kazakhstan are Turkish communities with the 
same culture and language. After the fall of the Soviet Union in 1990, Kazakhstan’s reestab-
lishment as an independent state in the Central Asian Turkish Republics went down in history 
on December, 16 1991. Turkey was the first to recognize Kazakhstan’s independence after their 
official announcement to the world. The relationship between Kazakhstan and Turkey is con-
tinuing ever since. How is the long relationship between the two countries represented in the 
Kazakh and Turkish media? This question is discussed as main issue in the study and it is aimed 
to reveal the findings at the end of it. The content analysis method has been used in this study, 
which analyzes contemporary newspapers in Kazakhstan and Turkey. A total of 379 articles 
about Kazakhstan and Turkey from the newspapers Hürriyet, Yeni Şafak, Egemen Kazakistan 
and Aykın between the years of 2012-2014 are forming the basic data of the study and were 
included in the content analysis.  It has been identified that the common thread of articles about 
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Kazakhstan in Turkey is mostly economics. While the Hürriyet newspaper mostly writes about 
the steps and activities in the country’s economy, the Yeni Şafak newspaper lies more attention 
on the cooperation between Turkey and Kazakhstan in the fields of economy, investment, trade 
and the space sector. The Kazakh Media, Egemen Kazakistan and Aykın newspapers, mostly 
inform about Turkey in the fields of Politics and External Affairs. While headlines about Turkey 
in the Egemen Kazakistan newspaper mostly contain news about Turkey’s relationships with 
foreign countries, the Aykın newspaper informs more about the internal affairs policy of Turkey. 
News headlines have been analyzed according to the IPTC topics. Analysis showed that news 
about Kazakhstan in Turkey mostly belong to the categories economy, business and finance. 
The categories with the lowest rate of headlines in Turkish media about Kazakhstan however 
are war and disorder. According to the analysis, carried out under the IPTC headline-catego-
ries, headlines of news about Turkey in Kazakhstan mostly belong to the category politics. 
The category in which Turkey is represented the lowest in Kazakh newspapers is sports. It has 
been identified, that most of the articles about Kazakhstan and Turkey are presented in form 
of news. It could also be seen, that topics about Turkey and Kazakhstan are presented in form 
of columns and interviews in the media of both countries. The mostly used theme for columns 
in the Kazakh media about Turkey is Turkish tourism. Columns about Kazakhstan in Turkey 
however are mostly written about the Kazakh President Nursultan Nazarbayev. Results: It has 
been found out that the Republic of Kazakhstan is represented with the following keywords 
in Turkish newspapers: Kazakh gas, Kazakh oil, Kazakhstan Baikonur Space Station, Kazakh 
President Nursultan Nazarbayev, Kazakhstan- the rich of Central Asia, Kazakh Steppe, Astana, 
and Eurasian Customs Union. Keywords with which Turkey is represented in the Kazakh Media 
have been found out to be: Turkish tourism, Turkish business men, Turkish army, Government 
of Turkey, President of Turkey Recep Tayyip Erdoğan, Turkey National Football Team, and 
Mustafa Kemal Atatürk. As a result we can say, that while Kazakhstan is represented as a com-
petent country in terms of economics in Central Asia, Turkey is represented as a country which 
comes forth with its foreign policy in its own region and on an international platform in the 
Kazakh Media.
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Öz: Araştırma kapsamında özel ve kamuya ait sağlık kurumlarından hizmet alan bi-
reylerin yaşadığı iletişim ile diğer faktörlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz 
bu araştırma çalışması beş ay sürmüştür. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Dekanlığından alınan izin ile Türkiye evreni 5 bölgeden toplam 10 farklı ilde bulunan 
yine toplam 10 sağlık kurumundan hizmet alan bireyler basit rassal yöntem ile belirlen-
miştir. Katılımcıların tamamına ölçekli bir anket uygulanmıştır. Kullanılan ölçme aleti 
daha önce kullanılmadığından bir ön teste tabi tutulmuştur. Bu ön test için toplam 250 
katılımcıdan elde edilen veriler güvenirlilik geçerlilik testine tabi tutulmuş ve Cronbach’s 
Alpha kat sayısı olarak 0,728 elde edilmiştir. Bu değer beklenen değerin altında 
olduğundan değerin düşmesine etki eden bazı ölçekli sorular anket dışında bırakılarak 
yeniden analiz gerçekleştirilmiştir. Yapılan yeni analiz sonrasında Cronbach’s Alpha kat 
sayısı olarak 0,851 kat sayısı elde edilmiştir. Bu değer beklenen değerdir. Daha sonar 
asıl araştırmaya geçilmiş ve toplam 2598 katılımcıdan elde edilen veriler analize tabi 
tutulmuştur. Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0,921 değeri elde edilmiştir. Bu değer 
araştırmada kullanılan ölçme aletinin geçerlilik ve güvenirlilik değerinin oldukça yüksek 
olduğunu göstermektedir. Araştırmada ileri istatistik teknikleri kullanılmış istatistik spss 
18 programı ile eviews programı kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir. Farklı analiz 
teknikleri gerçekleştirilerek yapılan çalışma sonunda katılımcıların büyük çoğunluğu 
sağlık kurum çalışanlarıyla etkili ve kalıcı bir iletişim sağlayamadıklarını, kendilerini 
ifade edemediklerini, sorunlarına çözüm üretilmediğini ifade etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hasta, Yakın, Kurum, Hizmet, İletişim, Hekim, Personel, Sağlık, Kamu 

Abstract: This research study was conducted to determine communication and other 
factors related to individuals receiving service at private and public health institutions. 
The study was completed in five months. Official permission was obtained from the 
Deanery of the Faculty of Letters of Cumhuriyet University. The target population of 
the study is Turkey, and the sample is made up of individuals receiving service from 
a total of 10 health institutions located in 10 different provinces in 5 regions, who 
were selected through simple random method. A scaled questionnaire was applied to 
all respondents. Since the measuring tool had never been used, a preliminary test was 
applied to it. The data, which were obtained from 250 respondents for the purpose of 
this preliminary test, were tested for reliability and validity, and the Cronbach’s Alpha 
coefficient was calculated to be 0.728. Since this value was below the desired value, 
some scaled questions contributing to the decrease in the value were excluded, and an 
analysis was conducted again. The later analysis yielded a Cronbach’s Alpha coefficient 
of 0.851. This was the desired value. Then the main research was started, and the data 
acquired from a total of 2598 respondents were analyzed. Cronbach’s Alpha coefficient 
was calculated to be 0.921. This value shows that the measuring tool employed in the 
study has a very high level of validity and reliability. Advanced statistical techniques 
were used in the study; the analysis was carried out though the use of SPSS 18 software 
and Eviews software. In consequence of the study which was carried out through various 
analysis techniques, a vast majority of the respondents stated that they could not have 
effective and permanent communication with the workers of health institutions, that they 
could not express themselves, and that no solutions were produced for their problems.
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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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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 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

İnsan popülasyonunun ve iş yükünün artma-
sı hem hasta ve yakınlarını hem de sağlık 
çalışanlarını olumsuz yönde etkilemektedir 
(Keser ve Bilgin, 2011: 56). Oluşan iş yükü 
çalışanların stres ve anksiyete düzeyini artır-
makta korku ve öfke düzeyini yükseltmek-
tedir (Parlar, 2008: 547-554). İş yükü sağ-
lık çalışanları başta olmak üzere tüm kurum 
çalışanlarının performans başta olmak üzere 
kızgınlık, uyku bozukluğu, aile ile ilişkilerin 
bozulması, depresyon, fiziksel aktivitenin 
azalmasına ve suçluluk duygusunun artması-
na neden olmaktadır (Nau ve diğ., 2009: 64). 
Günümüz iş koşulları ile ortam farklılıkları-
nın yarattığı olumsuzluk, hizmet alanlar üze-
rinde de farklı problemlerin oluşmasına neden 
olur (Lipscomb ve diğ., 2012: 47-56). İstediği 
hizmeti alamayan hasta ve hasta yakınları 
şiddete başvurmakta ve sağlık çalışanlarının 
işini yapmasına engel olmaktadır (Öztürk 
ve diğ., 2012: 68). Sağlık kurumları ve di-
ğer farklı sektörlerde çalışanlar bulundukları 
ortam ve duruma göre farkı davranış ile tu-
tum geliştirebilmektedir (Uysal ve Aydemir, 
2014: 1558). Gelişmiş ve modern işletmeler 
çalışanların yaptığı işe bağlı olarak farklı hiz-
met kalitesi isteyebilir. Ortaya çıkacak hizmet 
kalitesi hizmet alanlar üzerinde olumlu ya da 
olumsuz etki yaratabilir. Bu durum her iki ta-
raf açısından da olumsuzluk meydana getirir 
(Bakker, Albrectht ve Leiter, 2011: 5). Talep 

edilen hizmet türü ve kalitesi, hizmet sunanlar 
üzerinde psikolojik olumsuzluk yaratabilece-
ği gibi sunulması gereken hizmetin aksama-
sına ya da tam ve eksiksiz verilmesine imkan 
vermeyebilir (Logn ve diğ., 2012: 575-581). 
Sağlık kurumlarında sunulan hizmet, hizmet 
alanlar açısından önemlidir. Çünkü sağlanan 
hizmet hızlı, nitelikli ve kişiden kişiye deği-
şiklik göstermektedir. Bu nedenle ortaya çı-
kacak sonuç her hizmet alan açısından farklı 
yorumlanabilir (Ahmad ve Riaz, 2011: 59). 
İş yükü, yapılan işe karşı alınan ücret, kulla-
nılan ortam ve işin yapıldığı mevcut sahanın 
yetersizliği sağlık çalışanlarının olumsuzlaş-
masına, performans ile verimliliğinin düş-
mesine neden olur (Willems ve diğ., 2005: 
139-146). Sağlık sektör çalışanları içerisinde 
en yoğun çalışan grup içerisinde kadın çalı-
şanlar yer almakta ve iş yükü çalışanların 
sosyo-demografik hayatını da olumsuz yönde 
etkilemektedir. Grup içerisinde hemşireler ile 
diğer sağlık personeli yer almaktadır (Allen 
ve diğ., 1990: 1-18). Yapılan bazı araştırma-
larda teknolojinin yoğun kullanılması, talep 
ve önerilerin iyileştirilmesi üzerinde etkili, 
daha hızlı müdahale ile etkili tedavi yöntem-
lerini arttırmaktadır (Kaplan ve diğ., 1995: 
87). Hasta memnuniyetinin sağlanmasında 
teknolojinin etkin kullanımı oldukça önemli-
dir. Daha hızlı ve etkili tedavi yöntemlerinin 
uygulanmasında teknolojinin katkısı göz ardı 
edilemez (Yağcı ve Duman, 2006:  218-238). 
Günümüzde sağlık sektöründe en yoğun ya-
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şanan sorunların en önemlisi sağlık çalışanla-
rına yönelik uygulanan psikolojik ve fiziksel 
şiddettir. Oluşan şiddet sağlık çalışanlarının 
iş ve görevlerini etkili yapmalarına imkan ve 
olanak vermemektedir (Sarcan, 2013: 1-122).  
Her bireyin ya da hastanın beklentisi farklı-
lık göstermekle birlikte memnuniyet düzeyi 
de değişiklik göstermektedir. Bunun nedeni 
kültürel ve en önemlisi ekonomik farklılıklar-
dır (Papatya ve diğ., 2012: 87-108). Hasta ile 
sağlık personeli arasındaki sorunların azaltıl-
masında en önemli yol iletişimin güçlü kılın-
masındır (Arslan, 2004: 203-228). İletişim ki-
şiler arasındaki ilişkiyi güçlendirir ve birbiri-
ni anlama konusunda olumlu sonuçlar sağlar. 
İletişim bireyin psikolojik sorunlarını azaltır 
ve karşı tarafa olan güven duygusunu güç-
lendirir (Allen ve diğ., 1990: 1-18). İletişim 
memnuniyet düzeyini arttırır sorunların çö-
zülmesinde de etkili ve kalıcı sonuçlar ortaya 
çıkartır (Aswegen ve diğ., 2008). 

Amaç: Uygulamalı olarak sağlık çalışanları-
nın ve hastalarla hasta yakınlarının arasındaki 
iletişimi ölçmek amacıyla gerçekleştirilen bu 
araştırmaya 2598 kişi katılım sağlamıştır. Bu 
çalışmada uygulamalı bir anket kullanılmış 
olup, anket içerisinde demografik ve likert 
ölçekli sorular kullanılmıştır. Anketten elde 
edilen veriler SPSS İstatistik 18 ve Eviews 
5.0 programları kullanılarak analiz edilmiş, 
analizden elde edilen sonuç ve bulgular çalış-
manın sonunda verilmiştir. 

Yöntem: Bu çalışma uygulamalı olarak ger-
çekleştirilmiş ve ölçek geliştirmek amacıyla 
hazırlanmıştır. Araştırmanın amacına yönelik 
olarak hazırlanan ölçme aleti anket hazırla-
nırken farklı alandan ve disiplinden bilim in-
sanları katkı sağlamıştır. Araştırmanın daha 
nitelikli olması ve kullanılan ölçme aletinin 
anketin uygulanabilirliğini sağlaması ama-
cıyla araştırmanın amacına yönelik bir ön 
araştırma gerçekleştirilmiştir. Ön araştırmada 
daha önce konuya uygun yapılan araştırma-
lar, literatür taraması, uygulama ve yapılan 
araştırmalarda üzerinde durulan konular ir-
delenmiştir. Bu yapılan incelemeler sonrasın-
da anket sorularına yönelik çalışma başlatıl-
mıştır. Anket soruları hazırlanırken yönetim 
organizasyon, sağlık işletmeciliği yönetimi, 
eğitim, psikoloji, iletişim, ölçme değerlendir-
me, istatistik, dil uzmanı, sosyal hizmet uz-
manı ve hukuk alanından bilim insanlarının 
görüşlerine başvurulmuştur. Çalışmada kulla-
nılan ölçme aleti anket daha önce kullanılma-
dığından araştırma öncesinde bir ön teste tabi 
tutulmuştur. Ön test için toplam 250 katılım-
cıdan sağlanan anket verileri farklı istatistik 
testlerine tabi tutulmuş ve 55 ölçekli sorudan 
oluşan anket verilerinin güvenirlilik ve ge-
çerliliğinin sağlanması amacıyla güvenirlilik 
testine tabi tutulmuştur. Yapılan güvenirlilik 
analizi sonucunda Cronbach’s Alpha kat sa-
yısı olarak 0,728 değeri elde edilmiştir. Bu 
değer beklenilen değerin altında olduğundan 
değerin düşmesine neden olan 7 soru analiz 
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dışında bırakılmış ve yeniden analiz edilmiş-
tir. Yapılan yeni analiz sonrasında Cronbach’s 
Alpha kat sayısı olarak 0,851 değeri elde 
edilmiştir. Bu değer kullanılan ölçme aleti 
anketin güvenilir olduğunu göstermektedir. 
Araştırmanın evrenini Türkiye örneklemini 
ise beş bölgeden toplam 10 sağlık kurumu 
oluşturmaktadır. Bu sağlık kurumlarının 5 
tanesi özel işletme diğerleri ise kamuya yö-
nelik sağlık kurumlarıdır. Araştırma öncesin-
de asıl araştırmaya geçmeden Cumhuriyet 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden “Sayı: 
81011618/044/146 Tarih: 16.02.2015” araş-
tırma için resmi izin alınmıştır. Araştırmanın 
örneklemini İstanbul, Ankara, Van, Samsun, 
İzmir, Diyarbakır, Artvin, Giresun, Bitlis ve 
Sivas illeri oluşturmaktadır. Katılımcıların 
tamamı basit rassal yöntem ile belirlenmiştir. 
Hiçbir katılımcıdan kendini resmi olarak be-
lirten ya da kimliğini ortaya çıkartacak bilgi 
istenmemiştir. Hiçbir katılımcının resmi bil-
gisi anket formlarına yansıtılmamıştır. Anket 
formları katılımcılara elden dağıtılmış ve 
katılımcıların kendi görüş ve düşüncelerini 
objektif olarak yansıtmaları talep edilmiştir. 
Örneklem ilgili sağlık kurumlarının günlük 
hastane giriş ve çıkışları yatan hasta ile ayak-
tan hizmet alan hasta sayısı hesaplanarak be-
lirlenmiştir. Hasta sayısında günlük katılım 
yani sağlık kurumlarından hizmet alan kişi 
“birey” sayısı üzerinden hareket edilmiştir. 
Ayrıca belirlenen hizmet alanların ortalama-
ları ve yüzde hesapları üzerinden bir hesapla-

ma gerçekleştirilmiş olup analizde bu durum 
ileri analiz teknikleri ile analiz edilmiştir. 
Hiçbir katılımcının görüş ve beklentileri ile 
düşüncelerine müdahale edilmemiştir. Asıl 
araştırmamız yaklaşık olarak beş ay sürmüş-
tür. Bu sure içerisinde anket formlarının da-
ğıtılması ve toplanması konusunda yirmi ki-
şilik profesyonel bir ekip desteği sağlanmış-
tır. Dağıtılan anket form sayısı toplam 4872 
adettir. Fakat geri dönen ve analize uygun 
olan anket form sayısı ise 2598 adettir. 

Analiz: Analiz kapsamında, betimleyici ista-
tistikler, güvenilirlik analizi, Faktör Analizi, 
Man Whitney U, Kruskal Wallis, ANOVA, 
t-test ve Regresyon analizlerinden yararla-
nılmıştır. Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 
0,921 değeri elde edilmiştir. 

Araştırmanın Hipotezleri

H1: Sağlık iletişim faktörleri yaşa göre fark-
lılaşmamaktadır.

H2: Sağlık iletişim faktörleri cinsiyete göre 
farklılaşmamaktadır.

H3: Sağlık iletişim faktörleri çalışma duru-
muna göre farklılaşmamaktadır.

H4: Sağlık iletişim faktörleri gelire göre fark-
lılaşmamaktadır.

H5: Sağlık iletişim faktörleri sosyal güvence-
ye göre farklılaşmamaktadır.
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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 

H6: Özel sigortanın psikolojik faktör üzerin-
de pozitif bir etkisi vardır.

H7: Sağlık Kurumu tipinin psikolojik faktör 
üzerinde pozitif bir etkisi vardır.

H8: Özel sigortanın hasta haklarına yönelik 
faktör üzerinde pozitif bir etkisi vardır.

H9: Sağlık Kurumu tipinin hasta haklarına 
yönelik faktör üzerinde pozitif bir etkisi var-
dır.

H10: Özel sigortanın hasta yakını ve sağlık 
kurumu çalışanları arasındaki iletişim faktörü 
üzerinde pozitif bir etkisi vardır.

H11: Sağlık Kurumu tipinin hasta yakını ve 
sağlık kurumu çalışanları arasındaki iletişim 
faktörü üzerinde pozitif bir etkisi vardır.

Uygulama ve Analizler

Güvenilirlik Analizi

Tablo 1. Güvenirlik 
Analizi

Cronbach’s 
Alpha

Madde 
Sayısı

,921 60

Güvenirlik analizi sonuçlarına bakıldığında 
analize dâhil edilen 60 maddenin çok yüksek 
güven düzeyinde olduğu bulunmuştur.

Demografik ve Betimleyici İstatistikler

Katılımcılara ait demografik ve betimleyici 
istatistikler aşağıda sunulmuştur;

Tablo 2. Demografik ve Betimleyici İstatistikler Frekans Sütun N %

1.       YAŞINIZ 18-22 180 7%

23-25 581 22%

26-35 983 38%

35-45 655 25%

46-65 199 8%

2.       MEDENİ DURUMUNUZ Evli 235 13%

Bekar 579 32%

Diğer 1015 55%

3.       ÇALIŞMA DURUMUNUZ Kamu 284 12%

Özel sektör 640 27%

Emekli 888 37%

Çalışmıyor 603 25%
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şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
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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 

4.       GELİRİNİZ 800-1250 208 9%

1251-1500 661 28%

1501-2000 832 35%

2001-3500 683 29%

5.       SOSYAL GÜVENCENİZ VAR MI Evet 216 26%

Hayır 625 74%

6.       ÖZEL SİGORTANIZ VAR MI Evet 286 29%

Hayır 706 71%

7. SİGARA ALKOL VE DİĞER ZARARLI 
MADDELERDEN BİRİNİ YA DA BİR KAÇINI 
KULLANIYOR MUSUNUZ

Evet 2219 85%

Hayır 379 15%

8.  KRONİK BİR RAHATSIZLIĞINIZ VAR MI Evet 961 37%

Hayır 1637 63%

9.       GENELLİKLE HANGİ SAĞLIK 
KURUMUNDA HİZMET ALIYORSUNUZ

Kamu 1348 52%

Özel 1250 48%

10.   YAŞADIĞINIZ BÖLGE “YER” Büyükşehir 652 25%

Şehir 287 11%

İlçe 534 21%

Köy 1125 43%

11.   SAĞLIK HİZMETİ ALDIĞINIZ 
KURUMLA İLGİLİ HİÇ SORUN YAŞADINIZ 
MI

Evet 2219 85%

Hayır 379 15%

12.   SAĞLIK KURUMUNA YÖNELİK 
HUKUKİ BİR SÜREÇ İÇERİSİNDE 
BULUNDUNUZ MU

Evet 961 37%

Hayır 1637 63%

13.   SAĞLIK KURUMUYLA İLGİLİ 
YAŞADIĞINIZ SORUNLARA İLİŞKİN 
İLGİLİ ŞİKAYET ETTİĞİNİZ KURUMLAR 
ŞİKAYETİNİZE HIZLI VE ETKİLİ BİR 
ÇÖZÜM ÜRETTİ Mİ

Evet 1348 52%

Hayır 1250 48%

14.   HİZMET ALDIĞINIZ SAĞLIK 
KURUMLARINA İLİŞKİN 
DÜZENLEMELERİ VE UYGULAMALARI 
YETERLİ BULUYOR MUSUNUZ

Evet 600 23%

Hayır 1998 77%
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15.   EĞİTİMİZ İlköğretim 159 6%

Lise 529 20%

Üniversite 977 38%

Yüksek lisans Doktora 695 27%

Okur yazar 238 9%

16.   İNTERNET VE BİLGİSAYAR 
TEKNOLOJİSİ KULLANIYOR MUSUNUZ

Evet 961 37%

Hayır 1637 63%

17.   CİNSİYETİNİZ Bay 1348 52%

Bayan 1250 48%

18.   ÇOCUĞUNUZ VAR MI Evet 600 23%

Hayır 1998 77%

FAKTÖR ANALİZİ

Katılımcılara ait cevaplar değerlendirilerek 
araştırma amacıyla uygun olarak iletişim ile 
ilgili soruların anlamlı kümeler oluşturup 
oluşturmadığı belirlenmek istenmiştir. Bu 
amaçla yapılan faktör analizi araştırmacının 
temel hipotezlerine uygun olarak 3 adet fak-
tör ortaya çıkarmış ve araştırmacının soru for-
mu ile gruplandırdığı sorular doğrulanmıştır. 

Faktör analizinin sonucunda 3 adet faktörün 
toplam açıklama seviyesi %85 ile yüksek bir 
düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu faktörler 
sırasıyla şu şekildedir;

1. Psikolojik faktörler

2. Hasta haklarına yönelik faktörler

3. Hasta yakını ve sağlık kurumu çalışanları-
na yönelik iletişim faktörleri
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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 
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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 
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techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 3. Faktör Analizi
Bileşenler

1 2 3

Psikolojik faktörler ,729   

Psikolojik faktörler ,725   

Psikolojik faktörler ,722   

Psikolojik faktörler ,703   

Psikolojik faktörler ,695   

Psikolojik faktörler ,666   

Psikolojik faktörler ,665   

Psikolojik faktörler ,662   

Psikolojik faktörler ,656   

Psikolojik faktörler ,646   

Psikolojik faktörler ,641   

Psikolojik faktörler ,625   

Psikolojik faktörler ,605   

Psikolojik faktörler ,598   

Psikolojik faktörler ,570   

Psikolojik faktörler ,558   

Psikolojik faktörler -,309   

Psikolojik faktörler ,300   

Psikolojik faktörler -,203   

Psikolojik faktörler ,199   

Psikolojik faktörler -,118   

Psikolojik faktörler -,080   

Hasta haklarına yönelik faktörler  ,613  

Hasta haklarına yönelik faktörler  ,533  

Hasta haklarına yönelik faktörler  ,487  

Hasta haklarına yönelik faktörler  ,480  

Hasta haklarına yönelik faktörler  ,475  

Hasta haklarına yönelik faktörler  ,457  

Hasta haklarına yönelik faktörler  ,445  

Hasta haklarına yönelik faktörler  -,398  

Hasta haklarına yönelik faktörler  -,320  
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Hasta haklarına yönelik faktörler  -,309  

Hasta haklarına yönelik faktörler  -,300  

Hasta haklarına yönelik faktörler  ,297  

Hasta haklarına yönelik faktörler  -,203  

Hasta haklarına yönelik faktörler  -,193  

Hasta haklarına yönelik faktörler  ,188  

Hasta haklarına yönelik faktörler  -,140  

Hasta haklarına yönelik faktörler  ,132  

Hasta haklarına yönelik faktörler  ,103  

Hasta yakını ve sağlık kurumu çalışanlarına yönelik iletişim faktörleri   ,559

Hasta yakını ve sağlık kurumu çalışanlarına yönelik iletişim faktörleri   ,559

Hasta yakını ve sağlık kurumu çalışanlarına yönelik iletişim faktörleri   ,470

Hasta yakını ve sağlık kurumu çalışanlarına yönelik iletişim faktörleri   -,427
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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.
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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 

ANALİZLER

 Tablo 4. Analizler Psikolojik faktörler
Hasta haklarına yönelik 

faktörler

Hasta yakını ve sağlık 
kurumu çalışanlarına 

yönelik iletişim faktörleri

Yaş N % Anova SD p Anova SD p Anova SD p

18-22 180 7%

3,421 4 0,008 10,741 4 0 13,088 4 0

23-25 581 22%

26-35 983 38%

35-45 655 25%

46-65 199 8%

Cinsiyet N % t-test SD P t-test SD P t-test SD P

Bay 1348 52%

4,084 1 0 -2,023 1 0,043 -3,182 1 0,001Bayan 1250 48%

Çalışma 
durumu N % Anova SD P Anova SD P Anova SD P

Kamu 284 12%

4,063 4 0,003 35,296 4 0 7,061 4 0

Özel sektör 640 27%

Emekli 888 37%

Çalışmıyor 603 25%

Gelir N %
Kruskal 
Wallis SD P Kruskal Wallis SD P

Kruskal 
Wallis SD P

800-1250 208 9%

4,092 3 0,008 31,438 3 0 10,5 3 0,015

1251-1500 661 28%

1501-2000 832 35%

2001-3500 683 29%

Sosyal 
güvence N %

Man 
Whitney U SD P

Man Whitney 
U SD P

Man 
Whitney 
U SD P

Evet 216 26%

-2,976 1 0,003 -2,673 1 0,008 -2,17 1 0,006Hayır 625 74%

H1: Sağlık iletişim faktörleri yaşa göre 
farklılaşmamaktadır.

Yaşa göre sağlık iletişim faktörlerine bakıldı-
ğında, bütün faktörlerin Sig değerleri 0,05’ten 
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küçük bulunmuştur dolayısıyla bu faktörlere 
ait hipotezler reddedilecektir. Buna göre,

•	 Psikolojik faktörler yaşa göre farklılaş-
maktadır. En yüksek ortalama 26-35 yaş 
grubuna aittir. 

•	 Hasta haklarına yönelik faktörler yaşa 
göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortala-
ma 23-25 yaş grubuna aittir.

•	 Hasta yakını ve sağlık kurumu çalışanla-
rına yönelik iletişim faktörleri yaşa göre 
farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama 26-
35 yaş grubuna aittir.

H2: Sağlık iletişim faktörleri cinsiyete göre 
farklılaşmamaktadır.

Cinsiyete göre sağlık iletişim faktörlerine 
bakıldığında, bütün faktörlerin Sig değerleri 
0,05’ten küçük bulunmuştur dolayısıyla bu 
faktörlere ait hipotezler reddedilecektir. Buna 
göre,

•	 Psikolojik faktörler cinsiyete göre farklı-
laşmaktadır. En yüksek ortalama Erkek 
grubuna aittir. 

•	 Hasta haklarına yönelik faktörler cinsiyete 
göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortala-
ma Erkek grubuna aittir.

•	 Hasta yakını ve sağlık kurumu çalışanla-
rına yönelik iletişim faktörleri cinsiyete 
göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortala-
ma Kadın grubuna aittir.

H3: Sağlık iletişim faktörleri çalışma du-
rumuna göre farklılaşmamaktadır.

Çalışma durumuna göre sağlık iletişim fak-
törlerine bakıldığında, bütün faktörlerin Sig 
değerleri 0,05’ten küçük bulunmuştur dola-
yısıyla bu faktörlere ait hipotezler reddedile-
cektir. Buna göre,

•	 Psikolojik faktörler çalışma durumuna 
göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortala-
ma Özel sektör grubuna aittir. 

•	 Hasta haklarına yönelik faktörler çalışma 
durumuna göre farklılaşmaktadır. En yük-
sek ortalama Özel sektör grubuna aittir.

•	 Hasta yakını ve sağlık kurumu çalışanları-
na yönelik iletişim faktörleri çalışma du-
rumuna göre farklılaşmaktadır. En yüksek 
ortalama Kamu grubuna aittir.

H4: Sağlık iletişim faktörleri gelire göre 
farklılaşmamaktadır.

Gelire göre sağlık iletişim faktörlerine ba-
kıldığında, bütün faktörlerin Sig değerleri 
0,05’ten küçük bulunmuştur dolayısıyla 
bu faktörlere ait hipotezler reddedilecek-
tir. Buna göre,

•	 Psikolojik faktörler gelire göre farklılaş-
maktadır. En yüksek ortalama 1501-2000 
grubuna aittir. 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 9 Yıl:2015 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 9 Year: 2015 

JEL KODU: J23-J81-M14-M19 ID:198 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)

65

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 

•	 Hasta haklarına yönelik faktörler gelire 
göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortala-
ma 1501-2000 grubuna aittir.

•	 Hasta yakını ve sağlık kurumu çalışanla-
rına yönelik iletişim faktörleri gelire göre 
farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama 
2001-3500 grubuna aittir.

H5: Sağlık iletişim faktörleri sosyal güven-
ceye göre farklılaşmamaktadır.

Sosyal güvenceye göre sağlık iletişim fak-
törlerine bakıldığında, bütün faktörlerin Sig 
değerleri 0,05’ten küçük bulunmuştur dola-
yısıyla bu faktörlere ait hipotezler reddedile-
cektir. Buna göre,

•	 Psikolojik faktörler sosyal güvenceye göre 
farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama sos-
yal güvencesi olmayan gruba aittir. 

•	 Hasta haklarına yönelik faktörler sosyal 
güvenceye göre farklılaşmaktadır. En yük-
sek ortalama sosyal güvencesi olmayan 
gruba aittir.

•	 Hasta yakını ve sağlık kurumu çalışanla-
rına yönelik iletişim faktörleri sosyal gü-
venceye göre farklılaşmaktadır. En yüksek 
ortalama sosyal güvencesi olan gruba ait-
tir.

H6: Özel sigortanın psikolojik faktör üze-
rinde pozitif bir etkisi vardır.

Yapılan regresyon analizine göre katsayının 
negatif olması sebebiyle özel sigortanın psi-
kolojik faktörler üzerindeki etkisinin negatif 
olduğu belirlenmiştir. 
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Dependent Variable: Psikolojik Faktörler

Method: Least Squares

Date: 12/31/15   Time: 01:04

Sample: 1 2598

Included observations: 2571

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

Özel sigortanız var 
mı? -0.004243 0.006466 -0.656161 0.5118

R-squared 0.000167     Mean dependent var
-1.05E-

07

Adjusted R-squared 0.000167     S.D. dependent var 1.000000

S.E. of regression 0.999916     Akaike info criterion 2.838098

Sum squared resid 2569.568     Schwarz criterion 2.840374

Log likelihood -3647.375     Hannan-Quinn criter. 2.838923

Durbin-Watson stat 0.470045

H7: Sağlık Kurumu tipinin psikolojik fak-
tör üzerinde pozitif bir etkisi vardır.

Yapılan regresyon analizine göre katsayının 
negatif olması sebebiyle sağlık kurumu tipi-
nin psikolojik faktörler üzerindeki etkisinin 
negatif olduğu belirlenmiştir. 
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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 

Dependent Variable: Psikolojik Faktörler

Method: Least Squares

Date: 12/31/15   Time: 01:06

Sample: 1 2598

Included observations: 2571

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

Sağlık kurumu tipi -0.016456 0.012628 -1.303139 0.1926

R-squared 0.000660     Mean dependent var
-1.05E-

07

Adjusted R-squared 0.000660     S.D. dependent var 1.000000

S.E. of regression 0.999670     Akaike info criterion 2.837605

Sum squared resid 2568.302     Schwarz criterion 2.839881

Log likelihood -3646.741     Hannan-Quinn criter. 2.838430

Durbin-Watson stat 0.469252

H8: Özel sigortanın hasta haklarına yöne-
lik faktör üzerinde pozitif bir etkisi vardır.

Yapılan regresyon analizine göre katsayının 
negatif olması sebebiyle özel sigortanın hasta 
haklarına yönelik faktörler üzerindeki etkisi-
nin negatif olduğu belirlenmiştir. 
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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 

Dependent Variable: Hasta Haklarına Yönelik 
Faktörler

Method: Least Squares

Date: 12/31/15   Time: 01:04

Sample: 1 2598

Included observations: 2571

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

Özel sigortanız var 
mı? -0.005502 0.006465 -0.851043 0.3948

R-squared 0.000282     Mean dependent var 1.98E-07

Adjusted R-squared 0.000282     S.D. dependent var 1.000000

S.E. of regression 0.999859     Akaike info criterion 2.837984

Sum squared resid 2569.277     Schwarz criterion 2.840261

Log likelihood -3647.229     Hannan-Quinn criter. 2.838810

Durbin-Watson stat 1.567229

H9: Sağlık Kurumu tipinin hasta hakları-
na yönelik faktör üzerinde pozitif bir etkisi 
vardır.

Yapılan regresyon analizine göre katsayının 
pozitif olması sebebiyle sağlık kurumu tipi-
nin hasta haklarına yönelik faktörler üzerin-
deki etkisinin pozitif olduğu belirlenmiştir. 
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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 

Dependent Variable: Hasta Haklarına Yönelik Faktörler

Method: Least Squares

Date: 12/31/15   Time: 01:07

Sample: 1 2598

Included observations: 2571

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

Sağlık kurumu tipi 0.008172 0.012631 0.646947 0.5177

R-squared 0.000163     Mean dependent var 1.98E-07

Adjusted R-squared 0.000163     S.D. dependent var 1.000000

S.E. of regression 0.999919     Akaike info criterion 2.838103

Sum squared resid 2569.582     Schwarz criterion 2.840380

Log likelihood -3647.382     Hannan-Quinn criter. 2.838929

Durbin-Watson stat 1.567897

H10: Özel sigortanın hasta yakını ve sağ-
lık kurumu çalışanları arasındaki iletişim 
faktörü üzerinde pozitif bir etkisi vardır.

Yapılan regresyon analizine göre katsayının 
negatif olması sebebiyle özel sigortanın hasta 
yakını ve sağlık çalışanları arasındaki iletişi-
me yönelik faktörler üzerindeki etkisinin ne-
gatif olduğu belirlenmiştir.
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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 

Dependent Variable: Hasta Yakını ve Sağlık Kurumu 
çalışanlarına yönelik iletişim faktörleri

Method: Least Squares

Date: 12/31/15   Time: 01:05

Sample: 1 2598

Included observations: 2571

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

Özel sigortanız var 
mı? -0.011467 0.006462 -1.774505 0.0761

R-squared 0.001224     Mean dependent var 4.78E-07

Adjusted R-squared 0.001224     S.D. dependent var 1.000000

S.E. of regression 0.999388     Akaike info criterion 2.837041

Sum squared resid 2566.855     Schwarz criterion 2.839317

Log likelihood -3646.017     Hannan-Quinn criter. 2.837866

Durbin-Watson stat 1.376251

H11: Sağlık Kurumu tipinin hasta yakını 
ve sağlık kurumu çalışanları arasındaki 
iletişim faktörü üzerinde pozitif bir etkisi 
vardır.

Yapılan regresyon analizine göre katsayının 
pozitif olması sebebiyle sağlık kurumu tipi-
nin hasta yakını ve sağlık çalışanları arasın-
daki iletişime yönelik faktörler üzerindeki 
etkisinin negatif olduğu belirlenmiştir.
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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 

Dependent Variable: Hasta Yakını ve Sağlık Kurumu 
çalışanlarına yönelik iletişim faktörleri

Method: Least Squares

Date: 12/31/15   Time: 01:09

Sample: 1 2598

Included observations: 2571

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

Sağlık kurumu tipi 0.012837 0.012629 1.016430 0.3095

R-squared 0.000402     Mean dependent var 4.78E-07

Adjusted R-squared 0.000402     S.D. dependent var 1.000000

S.E. of regression 0.999799     Akaike info criterion 2.837864

Sum squared resid 2568.967     Schwarz criterion 2.840140

Log likelihood -3647.074     Hannan-Quinn criter. 2.838689

Durbin-Watson stat 1.378181

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

•	 Yapılan faktör analizi araştırmacının te-
mel hipotezlerine uygun olarak 3 adet fak-
tör ortaya çıkarmış ve araştırmacının soru 
formu ile gruplandırdığı sorular doğrulan-
mıştır. Bu faktörler sırasıyla şu şekildedir;

1. Psikolojik faktörler

2. Hasta haklarına yönelik faktörler

3. Hasta yakını ve sağlık kurumu çalışan-
larına yönelik iletişim faktörleri

•	 Psikolojik faktörler yaşa göre farklılaş-
maktadır. En yüksek ortalama 26-35 yaş 

grubuna aittir. Hasta haklarına yönelik 
faktörler yaşa göre farklılaşmaktadır. En 
yüksek ortalama 23-25 yaş grubuna aittir. 
Hasta yakını ve sağlık kurumu çalışanla-
rına yönelik iletişim faktörleri yaşa göre 
farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama 26-
35 yaş grubuna aittir.

•	 Psikolojik faktörler cinsiyete göre farklı-
laşmaktadır. En yüksek ortalama Erkek 
grubuna aittir. Hasta haklarına yönelik 
faktörler cinsiyete göre farklılaşmaktadır. 
En yüksek ortalama Erkek grubuna aittir. 
Hasta yakını ve sağlık kurumu çalışanla-
rına yönelik iletişim faktörleri cinsiyete 
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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 
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göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortala-
ma Kadın grubuna aittir.

•	 Psikolojik faktörler çalışma durumuna 
göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortala-
ma Özel sektör grubuna aittir. Hasta hak-
larına yönelik faktörler çalışma durumuna 
göre farklılaşmaktadır. En yüksek ortala-
ma Özel sektör grubuna aittir. Hasta yakı-
nı ve sağlık kurumu çalışanlarına yönelik 
iletişim faktörleri çalışma durumuna göre 
farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama 
Kamu grubuna aittir.

•	 Psikolojik faktörler gelire göre farklılaş-
maktadır. En yüksek ortalama 1501-2000 
grubuna aittir. Hasta haklarına yönelik 
faktörler gelire göre farklılaşmaktadır. En 
yüksek ortalama 1501-2000 grubuna aittir. 
Hasta yakını ve sağlık kurumu çalışanla-
rına yönelik iletişim faktörleri gelire göre 
farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama 
2001-3500 grubuna aittir.

•	 Psikolojik faktörler sosyal güvenceye göre 
farklılaşmaktadır. En yüksek ortalama sos-
yal güvencesi olmayan gruba aittir. Hasta 
haklarına yönelik faktörler sosyal güven-
ceye göre farklılaşmaktadır. En yüksek 
ortalama sosyal güvencesi olmayan gruba 
aittir. Hasta yakını ve sağlık kurumu çalı-
şanlarına yönelik iletişim faktörleri sosyal 
güvenceye göre farklılaşmaktadır. En yük-

sek ortalama sosyal güvencesi olan gruba 
aittir.

•	 Özel sigortanın psikolojik faktörler üze-
rindeki etkisinin negatif olduğu belirlen-
miştir. 

•	 Sağlık kurumu tipinin psikolojik faktörler 
üzerindeki etkisinin negatif olduğu belir-
lenmiştir. 

•	 Özel sigortanın hasta haklarına yönelik 
faktörler üzerindeki etkisinin negatif oldu-
ğu belirlenmiştir. 

•	 Sağlık kurumu tipinin hasta haklarına yö-
nelik faktörler üzerindeki etkisinin pozitif 
olduğu belirlenmiştir. 

•	 Özel sigortanın hasta yakını ve sağlık ça-
lışanları arasındaki iletişime yönelik fak-
törler üzerindeki etkisinin negatif olduğu 
belirlenmiştir.

•	 Sağlık kurumu tipinin hasta yakını ve sağ-
lık çalışanları arasındaki iletişime yönelik 
faktörler üzerindeki etkisinin negatif oldu-
ğu belirlenmiştir.

Araştırma çerçevesinde katılımcıların eği-
tim seviyesi ve yaşadığı bölge farklılaştık-
ça sağlık kurum tercihleri değişmektedir. 
Katılımcıların gelir durumu da sağlık kurum 
tercihini farklılaştırmaktadır. Gelir durumu 
yüksek katılımcıların özel sağlık hizmeti 
alma talepleri gelir durumu düşük olan katı-
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lımcılara göre daha yüksektir. Ayrıca eğitim 
ve gelir durumu yüksek katılımcıların oluşan 
olumsuzluklara yönelik şikâyetleri artmak-
tayken, gelir ve eğitim durumu düşük katı-
lımcıların şikayet ve memnuniyetsizlikleri 
daha azdır. Gelir ve eğitim durumu düşük 
katılımcıların farklı olumsuzlukları kabullen-
me düzeyleri gelir ve eğitim durumu yüksek 
katılımcılara göre daha yüksektir. Yaşanılan 
bölgeye göre alınan sağlık hizmet çeşidi de 
farklılık göstermektedir. Kırsal ve köy gibi 
küçük yerleşim bölgelerinden gelen bireyle-
rin sağlık hizmet tercileri daha fazla komp-
leks “tedavi” gerektiren sağlık sorunu oluş-
tururken, büyükşehir ve daha fazla bireyin 
yaşadığı bölgeden gelen katılımcıların sağ-
lık sorunlarına ilişkin durum arasında fark-
lılık bulunmaktadır. Geniş katılımcı kitlesi 
büyükşehir ve eğitim gelir durumu yüksek 
katılımcılardan oluşmaktadır. Köy ve kırsal 
bölgelerden gelen katılımcıların katılım ora-
nı bireysel olarak yüksek olsa da araştırma-
ya katılım tercihleri diğer katılımcılara göre 
daha azdır. Kırsal ve köy bölgelerinden gelen 
katılımcıların talep ve şikâyetlerine yönelik 
bilgilerine ulaşma imkanı kısıtlıdır. Kırsal ve 
köy bölgesinden gelen katılımcıların en fazla 
şikâyet ettikleri konuların başında hekim ve 
sağlık personelinin kendilerine samimi ve il-
gili davranmadıkları, küçümser yaklaşım ser-
giledikleri, ötekileştirildikleri ve dışlandıkları 
ifade edilmektedir. Büyükşehir ve daha fazla 
bireyin yaşadığı bölgelerden gelen katılımcı-

lar ise istedikleri kalitede hizmeti sağlayama-
dıklarını, beklentilerini karşılayamadıklarını, 
yoğun hasta nedeniyle kısıtlı bir sağlık hiz-
metinden yararlandıklarını, tetkik ile sonuç-
ların oldukça geç sürede çıktığını ifade et-
mişlerdir. Özel sağlık kurumlarından hizmet 
alanlarda ise daha çok fiyat yüksekliğinin ol-
ması, gereksiz olarak gördükleri farklı tetkik 
ve laboratuvar gibi taleplerin hekim ile sağlık 
personeli tarafından istenmesi yönündedir. 
Gelir ve eğitim durumu yüksek katılımcılarda 
özel sağlık sigorta oranı yüksek ve bu sigorta 
türüne sahip bireylerin daha çok özel sağlık 
kurumlarından hizmet aldığı gözlenmiştir. 
Tüm katılımcıların %80 ve üzeri özel ya da 
kamu fark etmeksizin sağlık personelinin iki-
li ilişki konusunda itici, iletişim konusunda 
yetersiz oldukları, dinleyici olmadıkları, ka-
lıplaşmış bir takım sağlık hizmeti sunulduğu, 
gereksiz birçok tetkik ve araştırma yapılarak 
hastaların yorulmasına ve bıkmasına neden 
olduğu ifade edilmiştir. Bir başka önemli 
husus ise hasta yoğunluğunun fazla olması 
nedeniyle özellikle radyoloji, laboratuvar ve 
internet üzerinden ilgili hekimden alınmak is-
tenen randevuların alınamadığı, bu nedenle 
oluşmuş olan sağlık sorununa etkili ve kalı-
cı çözüm üretilemediği ifade edilmiştir. Yine 
katılımcıların büyük çoğunluğu tarafından, 
hekimlerin hasta iletişiminde yetersiz olduğu, 
hastanın mevcut sorununa ve rahatsızlığına 
ilişkin sorunlarını hekimine rahatlıkla anla-
tamadığı, bu nedenle sorununa çözüm ürete-
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mediği, yapılan tedavi ile uygulanan tedavi 
yönteminin hasta ve yakını tarafından doğru 
kabul edilmediği belirtilmektedir.  Genel ola-
rak tüm katılımcıların büyük çoğunluğunun 
ifade ettiği gibi, doğru ve etkili iletişim sağ-
lanamadığı, yeterli tetkik ve araştırmanın ya-
pılmadığı, kamu hastaneleri ile sağlık kurum-
larında yoğun hasta sirkülasyonu nedeniyle 
sorunlar yaşandığı, internet ya da telefon yolu 
ile randevu almakta zorlanıldığı, özel hastane 
ile sağlık kurumlarından uygulanan katılım 
ücreti ile sağlık hizmeti ücretlerinin çok yük-
sek olduğu, kamu sağlık kurumlarında hijyen 
ve temizlik düzeyinin yetersiz hatta hasta ile 
yakınlarının sağlığını tehdit edecek boyutta 
olduğu belirlenen sorunlar arasında yer al-
maktadır. Araştırma sonunda özel hastane ile 
sağlık kurumlarının sunduğu hizmet kalitesi 
ile kamuya ait sağlık kurumlarında sunulan 
sağlık hizmet kalitesi arasında yüksek oranda 
farklılık olduğu, fakat oluşan fiyat farklılıkla-
rın hasta ve yakınlarını kamu sağlık kurum-
larına zorunlu olarak yönelttiği gözlenmiştir. 
Sağlık personelinin tamamına yakını hakkın-
da iletişim sorunu olduğu hasta ve yakınlarıy-
la doğru, etkili ve istenilen düzeyde iletişim 
sağlanamadığı saptanmıştır. 
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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 

EXTENDED ABSTRACT 

Abstract: Communication is one of the most important tools of today. It is the most important 
factor that enables the strengthening of interpersonal relations, solution of problems, inter-insti-
tutional relations, and most importantly, social integrity. When it is inappropriately used, com-
munication causes deterioration of interpersonal relations and an increase in problems. 
Therefore, communication should be strengthened and used properly. Aim: 2598 persons took 
part in this study, which aimed to measure the communication between patients, patients’ rela-
tives and health workers in a practical manner. A questionnaire, which included demographic 
and Likert-scaled questions, was employed in the study. The data acquired through the questi-
onnaire were analyzed by using the SPSS Statistics 18 and Eviews 5.0 software, and the results 
and findings obtained from the analysis are provided in the final part of the study. Method: This 
study was conducted in a practical manner for the purpose of developing a scale. Scientists from 
different areas and disciplines contributed to the preparation of the measuring tool designed for 
this research. A preliminary study was carried out for the purposes of this research in order to 
ensure a quality study and a practicable measuring tool. The preliminary study investigated the 
topics addressed in the related research and reviewed the literature. Following these investiga-
tions, the questionnaire questions were started to be developed. Experts and scientists of mana-
gement organization, health management, education, psychology, communication, assessment 
and evaluation, statistics, language expert, statistics, linguistics, social work and law were asked 
for their opinions in the preparation of the questionnaire questions. Since the measuring tool, 
the questionnaire, had not been used before this study, a preliminary test was applied to it. For 
the purposes of the preliminary test, various statistical tests were applied to the questionnaire 
data from a total of 250 respondents, and a reliability test was conducted to ensure the reliability 
and validity of the questionnaire which was made up of 55 questions. The reliability analysis 
yielded a Cronbach’s Alpha coefficient of 0.728. Since this value was below the desired value, 
7 questions causing a decrease in the value were excluded from the analysis, and then another 
analysis was made. This later analysis yielded a Cronbach’s Alpha coefficient of 0.851. This 
value demonstrates that the measuring tool, the questionnaire, is reliable. The population of the 
study is made up of Turkey, and the sample is composed of 10 health institutions from five dif-
ferent regions of Turkey. Among these health institutions, 5 are private establishments, and the 
remaining 5 are public institutions. Prior to the start of the main research, official permission 
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“No.: 81011618/044/146 Date: 16.02.2015” was obtained from the Faculty of Letters of 
Cumhuriyet University. The sample of the study includes the provinces of Istanbul, Ankara, 
Van, Samsun, İzmir, Diyarbakır, Artvin, Giresun, Bitlis, and Sivas. All of the respondents were 
selected through simple random sampling method. The respondents were not asked to provide 
any official or other information that would reveal their identity. No official information related 
to the respondents was included in the questionnaire forms. The questionnaire forms were dist-
ributed to the respondents by hand, and they were asked to objectively express their views and 
ideas. The sample was created on the basis of a calculation of the daily number of incoming and 
leaving patients and the number of inpatients and outpatients in the mentioned health instituti-
ons. The number of patients was determined through the calculation of daily participation, i.e. 
“individuals” receiving service from these health institutions. The average numbers and percen-
tages of the service-receivers were calculated, and they were analyzed through advanced analy-
sis techniques. No intervention was made in the respondents’ expression their views, expectati-
ons and ideas. The main research took approximately five months. Within this period of time, a 
professional team of twenty people supported the process of distributing and collecting the 
questionnaire forms. The total number of questionnaire forms distributed was 4872. But only 
2598 of them were received back and found suitable for analysis. Analysis: Descriptive statis-
tics, reliability analysis, Factor Analysis, Man Whitney U, Kruskal Wallis, ANOVA, t-test and 
Regression analyses were used within the scope of the analysis. Cronbach’s Alpha coefficient 
was found to be 0.921. Conclusion: The study shows that the respondents’ preference of health 
institution differs as their educational level and the area of residence differ. Preference of health 
institution also varies by the income status of the respondents. Respondents with higher income 
levels have higher demands for private healthcare services, in comparison with those with lo-
wer income levels. Moreover, respondents with higher educational and income level make more 
complaints about the negative occurrences while respondents with lower educational and inco-
me level have less complaints and dissatisfaction. Respondents with lower income and educa-
tion are more likely to accept various negative situations than the respondents with higher inco-
me and education are. The type of healthcare service differs by the area of residence. While the 
healthcare service demanded by individuals from smaller areas of residence such as villages 
and other rural areas tend to be related to health problems requiring complex “treatment”, indi-
viduals from metropolitan cities or other more densely populated areas tend to have different 
health problems. A large portion of the respondents are from metropolitan cities and have hig-
her educational status. While the number of patients from villages and other rural areas is rela-
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tively high, they were less likely to prefer taking part in the research. There is a bigger constra-
int in reaching information on the demands and complaints of individuals from villages and 
other rural areas. The most common complaint among individuals coming from villages and 
other rural areas is that the physicians and the health personnel do not behave sincerely and 
attentively towards them, that they exhibit a contemptuous attitude, and that they alienate and 
exclude them. The common complaints of those from metropolitan cities and more densely 
populated areas are that they cannot get the desired quality of service, that their expectations are 
not met, that their benefit from the healthcare service is limited due to high number of patients, 
and that it takes too long time to get the results of examinations. Those who receive healthcare 
service from private health institutions are more likely to complain that the prices are too high, 
and that the physicians and the health personnel demand various examinations and laboratory 
investigations which they deem unnecessary. The respondents with higher income and educati-
onal level are more likely to have a private health insurance, and those who have this type of 
insurance tend to receive healthcare services from private health institutions. More than 80% of 
all respondents believe that in both public and private health institutions, the health personnel 
is repellent in bilateral relations and insufficient in communication, that they are not good liste-
ners, that some kind of clichéd healthcare services are provided, that many unnecessary exami-
nations and investigations are made, and that the patients thus get tired and fed up. Another 
important point is the common opinion that it is difficult to get the desired appointments espe-
cially from the departments of radiology and laboratory and from physicians through the inter-
net especially due to the high number of patients, and that effective and permanent solutions 
thus cannot be produced for the health problems. A vast majority of the respondents state that 
the physicians are insufficient in their communication with the patients, that the patients cannot 
comfortably explain their problems and diseases to the physicians, that their problems cannot 
be thus solved, and that the treatments and the treatment methods are not accepted as appropri-
ate by the patients and their relatives. Furthermore, a vast majority of all respondents have ge-
nerally expressed the problems that there is no proper and effective communication, that adequ-
ate examinations and investigations are not made, that there occur problems due to high circu-
lation of patients in public hospitals and health institutions, that it is difficult to get an appoint-
ment through phone or the Internet, that the registration and healthcare prices are too high in 
private hospitals and health institutions, and that the level of hygiene and cleanness in public 
health institutions is inadequate and may even threaten the health of patients’ relatives. In con-
sequence of the study, it has been found that there is a high difference between private and 
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public hospitals and health institutions in terms of the quality of healthcare services provided, 
and that the price difference however obliges patients and their relatives to choose public health 
institutions. It has been also shown that almost all the health staffs are considered to have prob-
lems in communication, and that the desired levels of proper and effective communication with 
patients and their relatives are not achieved. 
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EK TABLOLAR

Katılıyorum Biraz 
Katılıyorum

Kararsızım Biraz Katılmıyorum

Row N % Row N % Row N % Row N % Row N %

1-   Aldığım sağlık hizmeti nede-
niyle psikolojik sorunlar yaşadım.  

16,1 % 40,2 % 21,1 % 10,4 % 1.2 %

2- Hizmet veren sağlık personeli 
oldukça sinirli ve tepkiliydi.

54,9 % 35,8 % 9,2 % ,0% ,0%

3- Sağlık hizmeti sunan sağlık 
personelinin davranış ile tutumla-
rı nedeniyle sorunlarımı dile geti-
remedim.

33,9% 41,7% 10,5% 13,9% ,0%

4-       Hekimin psikolojik yön-
den yaklaşımı benim kendimi 
güvende hissetmeme kendisine 
karşı güvensizliğimin artmasına 
neden oldu.  

31,4% 39,8% 20,6% 8,2% ,0%

5-       Sağlık kurumunda yaşadı-
ğım psikolojik sorunlar nedeniyle 
kendimi tam olarak ifade edeme-
dim.  

85,4% 14,6% ,0% ,0% ,0%

6-       Sağlık sorunum nedeniyle 
aldığım muayene hizmetinde 
fiziksel şiddete uğradım.  

37,0% 63,0% ,0% ,0% ,0%

7-       Hizmet aldığım sağlık 
kurumunda yaşadığım sorunlar 
güven ve inançlarımı çok derin-
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8-       Sağlık kurumundan aldı-
ğım hizmet nedeniyle yaşadığım 
sorunlar, sosyal hayatımı olum-
suz yönde etkiledi.  

23,1% 76,9% ,0% ,0% ,0%

9-       Sağlanan sağlık hizmetleri 
mevcut rahatsızlıklarımın artma-
sına ve sosyolojik açıdan sorun 
yaşamama neden oldu.  

25,1% 11,0% 20,6% 43,3% ,0%
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10-   Sağlık hizmeti aldığım 
kurumun bana yaşattığı olumsuz-
luklar nedeniyle diğer aile birey-
lerimde de olumsuzlar meydana 
geldi.  

56,8% 33,2% 5,1% 4,8% ,0%

11-   Sağlık kurumunda bulundu-
ğu süre içerisinde aşağılandığımı, 
dışlandığımı, küçük ve hor görül-
düğümü hissettim.  

47,7% 52,3% ,0% ,0% ,0%

12.    Aldığım sağlık hizmetine 
yönelik her türlü hakların ilgili 
sağlık kurumu personeli tarafın-
dan tarafıma bildirildi.  

3,7% 96,3% ,0% ,0% ,0%

1-       Her türlü koruyucu sağlık 
tedbirleri tarafıma sağlandı.  

4,3% 95,7% ,0% ,0% ,0%

2-       Faydalanacağım sağlık 
hizmetlerine yönelik bilgiler 
tarafıma verildi.  

8,3% 91,7% ,0% ,0% ,0%

3-       Alacağım sağlık hizmeti-
ne yönelik bilgiler anlayacağım 
şekilde tarafıma iletildi ve bilgi-
lendirildim. 

23,9% 43,9% 11,4% 8,0% 12,8%

4-       Hasta kayıt, yatış ve diğer 
sağlık hizmetleri konusunda her 
türlü kolaylık sağlandı. 

33,1% 66,9% ,0% ,0% ,0%

5-       Muayene, laboratuvar, rad-
yoloji ve diğer sağlık poliklinik-
lerdeki hizmetler tam, eksiksiz ve 
hızlı olarak tarafıma sağlandı. 

64,7% 35,3% ,0% ,0% ,0%

6-       Tarafıma veya yakınıma 
verilecek olan sağlık hizmetle-
ri konusunda tarafımdan onay 
alındı. 

47,7% 52,3% ,0% ,0% ,0%

7-       Yapılacak her türlü sağlık 
hizmetine yönelik genel bilgiler 
tarafıma sağlandı. 

42,4% 19,7% 13,1% 16,4% 8,4%
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8-       Hukuki ve oluşabilecek 
riskler konusunda bilgilendiril-
dim. 

43,6% 15,3% 16,9% 16,9% 7,3%

9-       Sunulacak olan tedaviyi 
red edebileceğim konusunda 
bilgilendirildim. 

39,8% 17,0% 18,6% 15,9% 8,8%

10-   İstediğim hekimi ve sağlık 
personelini seçebileceğim konu-
sunda gerekli bilgiler tarafıma 
sağlandı. 

40,9% 16,5% 20,0% 17,5% 5,1%

11-   Kişisel ve yakınıma yönelik 
mahremiyet “gizlilik” konusun-
daki hassasiyet fazlasıyla sağ-
landı. 

41,4% 16,1% 20,6% 15,1% 6,7%

12-   Zamanında ve hızlı şekilde 
istediğim sağlık hizmetine ulaş-
tım.  

43,8% 18,2% 16,6% 14,0% 7,5%

13-   Duyduğum inançlarıma ve 
dini konulardaki hassasiyetime 
yönelik saygı gördüm anlayışla 
karşılandım.  

41,7% 17,8% 18,4% 15,2% 6,9%

14-   Sağlanan sağlık hizmeti 
konusunda kalite ve güvenliğin 
yüksek olduğuna inanıyorum.  

48,7% 18,2% 16,4% 10,5% 6,2%

15-   Sağlık hizmeti aldığım 
kurumun teknoloji, hızlılık, 
güvenirlilik, kalite, sağlık çalı-
şanlarının donanımlı ve eğitimli 
olmasından dolayı son derece 
memnun kaldım. 

43,6% 22,9% 17,7% 12,0% 3,8%

16-   Yaşadığım sorunlarıma 
karşın şikayet haklarımı kullan-
dım ve oluşan sorunlara yönelik 
sağlık kurumu yöneticileri hızla 
soruna çözüm üretti. 

43,6% 24,8% 17,2% 9,7% 4,6%
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17-   Hastalığıma yönelik öykü, 
mevcut şikayetlerim, uygulanan 
tedaviler, kullanılan ilaçlar ve 
vitaminler ile diğer konularda 
şahsıma ve yakınıma gerekli 
bilgiler verildi. 

38,9% 25,0% 19,4% 11,4% 5,3%

18-   Aldığım sağlık hizmetine 
yönelik ödeme konusunda ve 
katılım payı ile ilgili oluşan yü-
kümlülüklerde her türlü kolaylık 
sağlandı. 

40,3% 20,4% 19,1% 13,0% 7,2%

19-   Sağlık hizmeti aldığım ku-
rumdan her türlü saygı ve sevgiyi 
sağladım. Hizmet sonrasında 
ayrılırken mutlu ve memnuniyet 
ile ayrıldım. 

44,8% 19,5% 15,8% 16,8% 3,1%

20-   Çocuğunuzun tükettiği aşırı 
yağlı yiyecekleri ne kadar takip 
edersiniz. 

44,1% 16,4% 18,2% 15,3% 6,0%

21-   Çocuğumun sağlık kontro-
lünde sağlanan hijyen kuralları 
ile ona gösterilen iletişim konusu 
oldukça memnuniyet veriyci. 

43,1% 16,8% 12,2% 15,9% 11,9%

22.    Oluşan sağlık sorunlarıma 
ilişkin bilgileri tam olarak sağlık 
personeline anlatamadım.  

43,9% 24,1% 16,6% 12,2% 3,3%

23.    Hekim anlattığım sorunları-
ma tam olarak dinlemedi benimle 
ilgilenmedi.  

7,0% 20,3% 39,3% 25,6% 7,7%

24. Kendimi ifade ederken çok 
zorlandım. Çünkü hizmet sağla-
yanların beni anladığını düşün-
müyorum.  

10,5% 15,7% 36,3% 29,4% 8,1%

25. Hizmet aldığım sağlık kuru-
munda bana bir birey olarak dav-
ranılmadı. Çünkü kendimi ifade 
etmeme izin verilmedi. 

7,4% 20,9% 35,6% 22,1% 14,0%



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 9 Yıl:2015 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 9 Year: 2015 

JEL KODU: J23-J81-M14-M19 ID:198 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)

84

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 

26. Sağlık aldığım kurumunda 
iletişim sorunlarını çok fazla 
yaşadım. 

9,9% 20,3% 33,9% 26,7% 9,2%

27. Yapılması gereken işlerin 
yetişme konusunda kaygılandım. 
Çünkü istediğim bilgilere cevap 
bulamadım. 

8,5% 26,6% 32,8% 24,7% 7,4%

28. Karşımdaki sağlık personeli-
nin sürekli meşgul olduğunu, bu 
nedenle bana vakit ayrılmadığını 
düşünüyorum. 

8,7% 25,1% 34,9% 22,9% 8,4%

29. Sağlık hizmeti aldığım ku-
rumun iş yükünün fazla olması, 
sağlık hizmeti alan bireylerin 
fazla ve yoğun olması nedeniyle 
bir iletişim ve düzensizlik sorunu 
yaşandığını düşünüyorum. 

10,9% 20,5% 39,2% 23,7% 5,7%

30. Yaşadığım iletişim sorunu 
alacağım sağlık hizmeti konusun-
da beni karamsarlığı itti.

10,1% 26,4% 32,3% 23,5% 7,7%

31. Beni bir hasta olmaktan çok 
farklı bir olguymuşum gibi algı-
lamalarından oldukça fazla rahat-
sızlık duydum. 

9,4% 23,6% 34,8% 25,6% 6,7%

32. Benimle duygusal bir ilişki 
yaşamak yerine bilişsel bir dü-
zeyde ilişki kurulması kırılmama 
ve kendimi ifade etmemde sorun 
yaşamama neden oldu. 

7,1% 27,2% 36,2% 25,1% 4,4%

33. Mevcut sorunlarıma ve rahat-
sızlığıma ilişkin uygun bir üslup 
ve dilde açıklama yapılmadı. Bu 
durum sağlık hizmeti aldığım 
kurumun ciddi bir iletişim sorunu 
olduğunu göstermektedir. 

12,1% 24,7% 38,3% 14,8% 10,0%

34. Yaşadığım sorunlara ilişkin 
sağlık kurum yöneticileri ile 
doğru ve etkili bir iletişim sağla-
yamadım. 

9,3% 25,6% 37,2% 21,2% 6,7%
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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 

35. Sağlık hizmeti aldığım ku-
rumun internet, telefon ve diğer 
iletişim araçlarına yönelik ver-
diği hizmet oldukça yetersiz ve 
ihtiyaçları karşılayacak düzeyde 
değil. 

6,1% 20,4% 37,6% 26,8% 9,2%

36. Kullanılan teknolojinin ye-
tersizliği, hasta ve yakınlarının 
sağlık personeli ile sağlayacağı 
iletişimi olumsuz yönde etkile-
mektedir. 

4,4% 22,9% 35,1% 27,8% 9,8%

37. Almak istediğim sağlık hiz-
metini alamadığım için susmayı 
tercih ettim. 

9,9% 18,1% 37,5% 29,1% 5,4%

38. Sözel iletişim yerine teknolo-
jik iletişim kullanılması, kendimi 
ifade edememe neden oldu. 

4,0% 26,0% 38,6% 22,4% 9,0%

39. Sağlanan cerrahi operasyon 
sürecine ilişkin bilgilerin hasta 
yakınlarına sürekli olarak veril-
mesi nedeniyle son derece mutlu 
oldum. Bu durum kaygılarımı 
azaltıp güven düzeyimi yükseltti. 

11,9% 18,7% 42,4% 23,9% 3,0%

40. Hekimin mevcut sağlık so-
runuma yönelik verdiği bilgiler 
tamamen teknik ve tıbbı içerik-
liydi. Bu nedenle ne anlatmak 
istediğini ya da ne anlamam ge-
rektiğini anlayamadım. 

6,3% 21,7% 31,2% 24,6% 16,2%

41. Aldığım sağlık hizmeti sonra-
sında nasıl hareket etmem gerek-
tiğini, rahatsızlığım sürecinde ne-
ler yapmam konusundaki verilen 
bilgiler yetersiz ve gereksizdi. 

7,5% 17,2% 41,3% 27,9% 6,1%

42. Sağlık personeli tarafından 
verilen bilgiler açık ve doğru 
mesaj içermiyordu. 

5,8% 28,4% 38,1% 22,3% 5,4%
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
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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 
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43. Sağlık hizmeti sunan per-
sonelin hasta ve yakınıyla göz 
teması sağlaması iletişimin daha 
güçlü olmasına neden olacaktır. 

12,4% 21,1% 38,5% 22,1% 6,1%

44. Sağlık personeli hasta ve 
yakınının söylem ile şikayetlerini 
dinlemesi hasta ile yakının karşı 
tarafa yönelik güven duygularını 
arttıracak ve iletişimi daha güçlü 
kılacaktır. 

6,8% 22,6% 38,6% 24,6% 7,4%

45. Sağlık çalışanları hasta ve 
yakınlarını dinlemek zorundadır. 
Çünkü doğru anlaşılmayan bir 
şikayetin çözümü de doğru çö-
zümlenmeyecektir. 

12,5% 17,9% 34,7% 25,7% 9,2%

46. Tüm sağlık çalışanlarının 
empati kurma yeteneğini güçlü 
kılması ve doğru iletişim ile has-
ta adına düşünebilmesini gerek-
tirmektedir. 

7,4% 22,0% 33,8% 23,0% 13,7%

47. Her hasta ve yakını için 
uygun dil seçilmeli, anlaşılır ve 
uygulanabilir yönde hasta ile 
yakını yönlendirilmelidir. 

10,2% 23,4% 34,6% 22,5% 9,3%

48. Sağlanamayan iletişim ne-
deniyle ortaya çıkacak sorunlar 
çözümlenmesi oldukça güç 
problemlerin yaşanmasına neden 
olacaktır. Bu durumda hasta ile 
sağlık çalışanları arasında ciddi 
çatışmalar meydana gelecektir. 

9,2% 22,4% 36,0% 25,8% 6,6%
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SOSYAL MEDYADA İZLENİMİ YÖNETME: SELFIE (ÖZÇEKİM)1

IMPRESSION MANAGEMENT IN SOCIAL MEDIA: SELFIE 

Ayşe Gül SONCU1, Mehmet Sinan TAM2

1 Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, İstanbul/Türkiye
2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Vakfıkebir MYO Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Trabzon/Türkiye 

Öz: Özçekim; bireyin kendini yer edindirme arzusuyla 
sosyal medya araçlarında izlenimini yönetme şeklinde 
ifade edilebilir. Çalışma bu eksen çerçevesinde hareket 
ederek, kişinin sosyal medyadaki ne şekilde bir izlenim 
yönetimi gerçekleştirdiğini amaçlamaktadır.  Çalışma 
amaçlı örneklem yoluyla seçilen 10 kişi üzerinden 
hareketle, Bozeman ve Kacmar’ın Sibernetik İzlenim 
Modeli perspektifiyle yapılmıştır. Bu çalışma iletişim 
bilimleri bağlamında selfieleri çözümleyen ilk çalışma 
niteliğine sahiptir. Bu anlamıyla özçekime ilişkin yeni 
araştırmalara ve iletişim bilimleri disiplinine katkıda 
bulunması bağlamında çalışma önem arz etmektedir. 
İncelenen çalışma sibernetik modelde geçen ‘arzula-
nan sosyal kimlik, işleme ve uygulama’ bağlamında 
altı tabloyla ortaya konulan sayısal veriler ışığında 
yorumlamalar getirmektedir. Söz konusu verileri 
İnstagram’daki selfieler (12.180 gönderi, 4057 selfie 
-%33.30-) oluşturmaktadır. Özçekimler içerik analizi 
yöntemiyle kategorileştirilerek tablolaştırılmıştır. 
Burada ortaya çıkan en temel sonuç ise; bireylerin 
selfieler aracılığıyla da sosyal medyada izlenimlerini 
planlayarak paylaştığı tezidir.

Anahtar Kelimeler: Selfie (Özçekim), İzlenim Yö-
netimi, Sosyal Medya, İnstagram, İletişim Bilimleri

Abstract: Selfie can be explained as a way of im-
pression management in order to realize oneself in 
social media tools. In this context, this study aims at 
examining how a person manages his/her impression 
in social media. This study was carried out with 10 
participants selected with purposeful sampling method 
in accordance with Bozeman and Kocmar’s Cybernetic 
Impression Management. This study can be said to be 
the first analyzing the Selfie in terms of Communica-
tion Sciences. Therefore, this study will make great 
contributions to further studies. The study includes 
six tables related with the terms of cybernetic model 
like desired social identity, processing and applying 
and interpretations of these statistical data. The data 
mentioned above consists of Selfies (12.180 Share, 
4057 Selfie-%33.30-) shared on Instagram. The Selfies 
are categorized by using content analysis method. The 
most important conclusion reached with the study is 
that individuals manage their impressions planning 
and sharing selfies in social media. 

Key Words: Selfie (Özçekim), Impression Management, 
Social Media, Instagram, Communication Sciences
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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. GİRİŞ

Günümüz yeni iletişim teknolojileri; bireyle-
rin sadece gerçek hayatta varlık göstermesini 
değil, aynı zamanda bu yeni iletişim tekno-
lojileriyle birlikte ortaya çıkan sanal mecra-
larda da temsil edilmesini sağlamaktadır. Yeni 
medya ortamları içerisinde yer alan sosyal 
paylaşım ağları; gerek Türkiye’den gerekse 
de diğer ülkelerde milyonlarca insan aktif bir 
biçimde yer edinmektedir. Çeşitli akivitelere 
olanak tanıyan bu ağlar, bireyin bu ortamlarda 
kendi benliğini sunmasına da aracılık edebil-
mektedir.

İletişim sürecinde benliği belirleyen çoğu şey 
sosyal tecrübelerle vuku bulur. Bu tecrübeler 
benliğin tüm oluşumunu içermez lakin bunun 
etkisi de yadsınamaz bir gerçektir. Nitekim 
farklı fertlerden öğrendiğimiz enformasyon 
bize farklı benlik konumlarını öğretir ve bu, 
bizi son tahlilde benliğe götürmektedir. Ben-
liğin bir bütün olarak gelişiminde ise iki unsur 
etkin rol oynamaktadır. Bu unsurlardan ilki; 
bireyin benlik oluşumunda belirli sosyal rol-
ler kendisinin başka bireylerle gerçekleştirdi-
ği organizasyonlarla ortaya çıkar. İkincisiyse; 
ait olduğu sosyal grubun ortaya koyduğu tu-
tum ve tecrübeler, kişinin benliğin oluşmasın-
da ve yapılanmasını sağlar. Bu yüzden ferdin 
içerisinde bulunduğu sosyal hayat veya grup 
içerisindeki bireysel tutumlar, benliğin orta-
ya çıkmasına aracılık etmektedir (Kauzlarich, 
2005: 89-94). 

Benlik sunumu Goffman tarafından ortaya 
konulan ve sosyal bilimler alanında sıkça kul-
lanılan önemli bir kavramdır. Goffman “Gün-
lük Yaşamda Benliğin Sunumu” adlı çalışma-
sında; bireylerin aslında etkileşimde bulunur-
ken benliklerini çeşitli yollarla sunduklarını 
ortaya koymakta. Benliğin günlük yaşama su-
nuluşunu tiyatro kavramıyla ilişkilendirerek 
bunu somutlaştırmaktadır. Nasıl ki bir tiyatro 
oyuncusu oynadığı rol için hazırlık yapar, ona 
göre makyaj ve kostüm seçimini yapıp sahne 
önüne çıkarsa, aynı biçimde birey de günde-
lik yaşamda çeşitli rollere bürünerek rolünü 
oynar ve bunu rutinleştirir (Goffman, 2009). 
Goffman’ın benlik sunumuna ilişkin kaleme 
aldığı kitabın temel tezini bu oluşturmaktadır.

Goffman’ın baktığı pencereyle birey; kişisel 
gelişimin temeli olarak toplumla arasındaki 
ilişkinin uyumuna önem veren bir yapıdadır 
(Thio, 1991: 106). Bu minvalde düşünüldü-
ğünde sembolik etkileşim teorisyenlerin-
den Goffman; birey etkileşiminin serbest bir 
tarzda gerçekleştiğini, başkalarıyla yapılan 
yorumlamaların etkileşimlere tesir ettiğini 
ifade etmektedir. Birey, seyirci için sahne-
de aktör gibi performans sergilemekte ve bu 
da benliğin sunumunu dolayısıylada izlenim 
yönetimi olarak kendini gösterebilmektedir. 
Goffman’dan sonra benlik sunumuna yö-
nelik önemli çalışmalar gerçekleştirilmiş-
tir. Konuyla ilgili ortaya konulan; Leary ve 
Kowalski’nin İki Bileşen Modeli (1990), Ro-
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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. 
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senfeld, Giacalone ve Riordin İzlenim Yöneti-
mi Modeli (1995), Martinko’nun İzlenim Yö-
netimi Süreci Modeli (1991), Sampson’un İz-
lenim Yönetimi Modeli (2000), Rao, Schmidt 
ve Muray’ın İzlenim Yönetimi Modeli (1995), 
Gardner ve Martinko’nun Anahtar Değişken-
ler ve Başlıca İlişkiler (1988) ve Bozeman ve 
Kacmar’ın Sibernetik Modeli (1997) ön pla-
na çıkan çalışmalardır. Burada öne sürülen 
izlenim modelleri şekil anlamında farklılık 
arz etsede temel çıkış noktaları ve savunduğu 
tezler aynı doğrultudadır. Sosyal medya ve 
selfie paylaşımlarıyla ortaya konulan benlik 
sunumları bağlamında bakıldığında ‘Boze-
man ve Kacmar’ın Sibernetik Modeli’ ger-
çekleştirilen çalışmaya uygun görülmüştür. 
Sibernetik modelin siber boyutunun modelin 
isimlendirilmesinde de kullanılması bu yön-
deki tercihi desteklediği söylenebilir. 

2. İZLENİM YÖNETİMİ

Sembolik etkileşimin önemli isimlerinden 
olan Goffman’a göre sosyal yaşantı içindeki 
her fiil, sahnede sergilenen bir dizi tiyatro-
sal özellik taşımakta. Bu süreçte bireyin he-
deflediği amaca götüren başkalarınca nasıl 
göründüğü önem arz etmektedir. Kişinin bu 
süreçte kontrol altına alıp yönetmeye çalış-
tığı faaliyet dizini, izlenim yönetimi ismiyle 
ifade edilmekte. İzlenimlerin yönetilmesi ve 
diğerlerine karşı nasıl davranılacağı kişinin 
karşısında yer alan her bireyin gözünden ha-
reketle belirli izlenimler inşaa edilmesini za-

ruri kılmaktadır. (Leary ve Kowalski, 1990: 
34). Bireyin izlenim yönetimi yapmasında 
ise üç temel amacın olduğunu Holoien ve 
Fiske yaptığı araştırmada ortaya koymuştur. 
Onlara göre birey izlenim yönetimini; sıcak 
görünmek, sosyal çevreye uyumlu olduğunu 
göstermek ve pozitif bir izlenim bırakarak 
kontrol gücünü elinde tutmak amacıyla ger-
çekleştirmektedir (Holoien ve Fiske, 2013: 
37). İzlenim yönetimi; bireyin var olan somut 
çevrenin dışında sanal ortamlarda da kont-
rollü bir biçimde gerçekleştirdiği eylemlerle, 
algıları veya zihinleri yönetme olarak tanım-
lanabilir. 

Günümüz hayatının içinde yer alan her birey, 
başkalarının bakış açısından nasıl göründüğü 
sorunsalına ilişkin olarak eylemlerini ifa eder-
ken oldukça dikkatli davranmaktadır. Nitekim 
bu problem bireyin başkalarına karşı kendi 
istediği şekilde tepki vermesini sağlayacak 
planlı bir formatta izlenim yönetimini hayata 
geçirmektedir. Planlı yapılan bu davranışların 
yanı sıra önceden kurgulanmayan etkenler de 
izlenim yönetimi içerisinde söylenilmektedir. 
Örneğin; takım elbise ve kravatıyla herhangi 
bir iş toplantısına katılan kişi; burada en iyi 
davranışı sergiler, aynı günün akşamında ise 
futbol karşılaşmasını izlerken giymeyi tercih 
ettiği kot pantolon ve tişörtle anlattığı fıkra-
larda yine bir izlenim yönetimi ortaya koyar 
(Giddens, 2005: 94). Sahne, dekor, kostüm ve 
başkalarına yönelik sergilediğimiz davranış-
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larımızda birer izlenim yönetimi tarzında kar-
şımızda belirmektedir. Nitekim Goffman’ın 
ifade ettiği özellikler içerisinde bunların yer 
aldığı görülmekte (Stark, 1996: 170). Bunla-
rın sergilenmesindeki asıl etken ise kusursuz 
olma, harika bir imaja bürünme ve olanın de-
ğil olması gerekenin –ideal olanın- rolünün 
yapılma gereğinin etkili olduğu söylenebilir. 

İzlenim yönetimine ilişkin yapılan bir çalış-
mada duygusal ilişkilerde ve sık sık görüşü-
len kişiler arasında izlenim yönetiminin do-
layısıyla da benlik sunumunun yok derecede 
olduğu Hadden ve arkadaşları tarafından or-
taya konulmuştur.  Böyle olmasında bireyin 
duygusal anlamda bağ kurduğu arkadaş veya 
aşk ilişkilerinde duygusallığın daha ağır bas-
tığı bu nedenle benlik sunumunun daha arka-
da planda kaldığı belirtilmektedir. Ayrıca dış 
çevrede sergilenen eylemlere nazaran daha 
fazla doğal etkileşimlerde de bulunulması 
etkin rol oynamaktadır (Hadden vd., 2013: 
288). Bu durum bireylerin izlenim yönetimi 
davranışını dar çevrede daha az uyguladığı-
nı, geniş sosyal çevrelerde ise sadece uygu-
lamakla kalmayıp bunu planlı bir biçimde 
yürüterek benlik sunumunu gerçekleştirdiği 
tezini ortaya koymaktadır. 

İnsanlar diğer bireylere yönelik izlenim yö-
netimini aktif olarak gerçek ve sanal hayatta 
gerçekleştirmektedir ve ağ temelli araçlar-
la sıklıkla gerçekleşmektedir. Ağ üzerinde; 
kendini açma, benliği sunma ve izlenim yö-

netimi amaçlarıyla toplanılarak bu üç amaç 
fiili bir şekilde gerçekleşebilmektedir (Rui 
ve Stefanone, 2013: 1286). İzlenim yönetimi, 
ağ üzerinden gerçekleşen bu şekliyle birlikte 
günlük yaşam içerisinde farklı diğer medya 
araçlarında da görülebilmektedir. Nitekim 
billboardlardaki resimleri inceleyen Mcdon-
nell burada sıklıkla seksualizmi yansıtan ve 
bu yönde bir izlenimin hedef kitle oluşturma-
ya çalışıldığını yaptığı çalışmada belirtmek-
tedir. Görünüş, durum tanımlaması ve yanlış 
sunum üçgeni eksenli ele alınan bu çalışma; 
izlenimin sadece bireyler bazında değil şir-
ketler tarafından da bilinçli olarak bilhassa 
kitlelere belli bir eylemi hayata geçirmek 
amacıyla gerçekleştirildiği sonucunu ortaya 
koymuştur (Mcdonnell, 2008: 322-323). Sos-
yal medyada Selfie paylaşımlarını ele alan bu 
çalışmada bireyler üzerine odaklandığı için 
kurumsal izlenim yönetimi davranışları ince-
lenmesi saf dışı bırakılmıştır. Sosyal medya 
araçları üzerinden kurumların veya bizatihi o 
aracın gerçekleştirdiği izlenim yönetimi sü-
reçlerini irdeleyen bir çalışma yapılarak, ağ 
üzerinde kurumların ortaya koyduğu izlenim 
yönetimi eylemi belirlenebilir. 

Goffman tarafında ortaya konulan ve son-
rasında farklı düşünürlerce modelleştirilen 
Benliğin Sunumu diğer adıyla izlenim yö-
netimi modellerinin birbirine eklemlenerek 
ilerlediği görülmektedir. İlk başta sadece kü-
çük çaplı yorumlamalar getirilirken zaman-
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la bu yorumlamalar artarak farklı görüşleri 
içerisinde barındırarak genişlemiştir. İzlenim 
yönetimi modellerinin süreç içerisinde kay-
dettiği farklı modellemelerin ortaya konul-
masındaki temel etkenin toplum içerisindeki 
bireylerin benlik sunumunun giderek önemli 
bir hale bürünmesiyle yorumlama isteğinin 
ortaya çıkması ve bu benlik sunumunun her 
yaşça uygulanmasının etkili olduğu söylene-
bilir.

İzlenim yönetimi alanında yapılan çalışmalar, 
söz konusu kavramın bir süreç olarak ilerledi-
ğini ve aşamalarıyla bütüncül bir şekilde yol 
aldığını göstermektedir (Tatar, 2013: 54). Söz 
konusu birikim ve uyum izlenim yönetimi 
modellerinde de göze çarpmaktadır. Burada 
konuya olan uygunluğu perspektifiyle bakı-
larak Bozeman ve Kacmar’ın Sibernetik Mo-
deli temel dayanak noktası olarak alınmıştır.

2.1. Bozeman ve Kacmar’ın Sibernetik 
Modeli

Kişinin kullandığı kelimeler, beden özellikle-
ri, hoşlandığı veya hoşlanmadığı şeyler, ho-
biler, başarıları ya da başarısızlıkları benliği 
tanıtımada aracılık etmede önemli işlevler 
görmektedir. Bu işlevlerin yekûnuyla elde 
edilen çıktı, izlenim yönetimi şekline bürü-
nerek başkalarına karşı strateji olarak ger-
çekleştirilir. Benliğin tanıtımında rol alan bu 
ögeler öz benliği izlemede de etkin bir rol 
üstlenmektedir. Günlük yaşamda bu unsurlar 

önemle lime lime örülürken, sosyal ağlarda 
bu daha da artmaktadır ve hatta birey dışarda 
sergilediği izlenim yönetiminin daha ifrat bir 
boyutunu burada deneyimleyebilmektedir. 
Kişi zayıf yönlerini elden geldiğince örtbas 
ederken güçlü yönlerini ise sıklıkla ön planda 
tutmaya çalışır (Stanculescu, 2011: 2). Bu tür 
mecralarda daha dikkatli davranılmasının se-
bebi; hem bireyin ulaşabileceği hedef kitlenin 
fazla olması hem de bireye gerçek yaşantıya 
nazaran daha fazla ve sık bu yöntemle ula-
şılabilir olmasıdır. İnternetin günlük yaşama 
girmesiyle insanlar bu alanda daha fazla za-
man harcamaya meyilli olmuştur. Bununla 
birlikte sosyal paylaşım ağlarına bireyler her 
geçen gün daha fazla vakit ayırmakta ve bu 
belli bir bilgi paylaşımını doğurmakta. Birey 
hem etkileşimde bulunduğu çevre hem de et-
kileşim olasılığı bulunabilecek kitlelere yö-
nelik düzenli veya düzensiz enformasyonlar 
paylaşma ihtiyacı duymaktadır. Burada stra-
tejik öneme sahip olan bilgiler tek kalemden 
çıkacak şekilde boyanmaktadır. Boyanılan 
her şeyin alt tabanında bir izlenim diğer bir 
deyişle benlik sunumu yatmaktadır. Benlik 
sunumu yapılırken yukarda ifade edilen güç-
lü yönlerin daha ağır bir tonda boyanması 
ise bireyin gerek psikolojik açıdan doyuma 
ulaşması gerekse de toplumsal hayatın var 
olanına uyum sağlamaya çalışmayla ilişki-
lendirilebilir. Daha açık renklerle boyanılan 
şeyler ise yapılacak geri bildirimler ışığında 
ya tamamen silinip yenisi tasarlanacaktır ve-
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yahut daha koyu fırça darbeleriyle hafızalara 
yer edindirmek için repertuarda beklemeye 
alınacaktır. 

İzlenim yönetimi motivasyonunun öncelikli 
olarak asıl amaç ve hedeflerden alınan geri-
bildirimler arasındaki farklılıkların bir fonk-
siyonudur. Burada aktörün amacı sosyal bir 
kimlik kazanmaktır. Bu ayrımlama süreci 
karşılaştırma aşamalarıyla gerçekleştirilir. 
Burada aktör mevcutla arzu ettiği kimlik ara-
sındaki uyuşmazlıkları belirler. Şayet yapılan 
karşılaştırma neticesinde herhangi bir muha-
lefet yok ise o zaman ortaya konulan izlenim 
rolü başarıyla gerçekleşmiştir, lakin burada 
çelişkiler mevcut ise o zaman aktör alternatif 
taktikler kullanmanın yollarını arayacaktır. 
Bir sonraki aşama; birey yeni senaryo veya 
planlarla sonuçlandıracaktır. Herhangi bir va-
kada rol oynayan; belirlediği hedefe ulaştıra-
bilecek reaksiyonlar için davranış kalıplarını 
biçimlendirerek sahneleyecektir. Bu eylemler 
geri bildirim aracılığıyla süzülecektir. Bu-
radaki temel yargı ise kıyaslamanın aynı mı 
yoksa lehte bir farklılık teşkil ettiğiyle ilişkisi 
olacaktır. Ortaya çıkan sonuçlar öteki adım-
ları ve etkileşimlerin yönünü önemli ölçüde 
belirleyecektir. Bozeman ve Kacmar izlenim 
yönetiminin sadece organizasyonların statik 
bir etkinliği olarak görülmesi sonucunun çı-
kartılmanın yanlış olduğunu belirtir. İzleni-
min yönetilmesi aktör açısından son derece 
kaygı verici bir durumdur. Nitekim başarısız-

ca gerçekleştirilen bir izlenim, bireyin sosyal 
hayattaki etkileşimlerini etkileyebilir. İzlenim 
yönetimi sadece belirli şartlar altında meyda-
na gelir. Her iki düşünür modelin zayıf yönü-
nün bireysel farklıklardan kaynaklanan amaç 
ve hedef arasındaki ayrılıklardan oluştuğunu 
savunmaktadır (Bozeman ve Kacmar, 1997: 
12-13). Bozeman ve Kacmar’ın ortaya koy-
duğu modelde aktörün (birey) en temel amacı 
arzu ettiği dairede bir sosyal kimliğe sahip ol-
maktır. Bu kişinin izlenim yönetimini gerçek-
leştirmesindeki ilk aşamayı karşılamaktadır. 
Burada ferd var olanla istediği kimlik çerçe-
vesinde bir karşılaştırma yaparak izlenimini 
ya varolan şekliyle devam ettirmekte veyahut 
bunu işleme mekanizmasıyla çeşitli seneryo-
lar tasarlayarak uygulamaya koymaktadır. Bu 
ikinci aşamadan sonraki bir diğer adım ise 
üçüncü aşama olan uygulama ve hedefteki et-
kidir. Uygulamada farklı yöntemlere başvu-
rur. Nitekim selfie burada sözlü olmayan dav-
ranışlar ve mesajlar şeklinde bir uygulamaya 
karşılık geldiği dile getirilebilir. Hedefteki 
etki, bilişsel anlamda gerçekleşmekte. Burada 
hedefin ortaya koyduğu geri dönütler bireyin 
algısınca süzülmektedir. Süzgeçten geçilen 
bu dördüncü aşamada izlenimini ortayan ko-
yan kişi ilk adımda arzuladığı amaca ulaştığı 
takdirde bu sözsüz mesajlarına devam eder. 
Herhangi bir olumsuz geribildirim olması 
halinde ise tekrar bunu ilk adıma götürerek 
yeni bir plan (senaryo), uygulama (oyun) 
ve hedefi etkileyip etkilemediği (izlenimini 
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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
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gerçekleştirmedeki başarısı) döngüde bu si-
bernetik izlenimi gerçekleştirir. Özellikle öz-
çekim bağlamında düşünüldüğünde, kişilerin 
İnstagram hesaplarına yükledikleri selfielerin 
bu döngüyle uyumlu olduğu örneklem nez-
dinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Nitekim 
ilk zamanlarlarda paylaşılan selfielerle sonra-
ki süreçlerde yayınlanan özçekimler arasında 
istenilen izlenim bağlamında bir değişikliğe 
gidildiği gözlemlenmiştir. Bu model dışında 

diğer izlenim modelleride kullanılarak söz ko-
nusu izlenimin selfieler aracılığyla ne düzeyde 
gerçekleştirildiği ölçümlenebilir. Fakat burada 
dikkat edilmesi gereken temel nokta; izlenim 
yönetimi modellerinin ilkleri daha çok sözlü 
mesajlar çerçevesinde şekillendirildiği, bu ne-
denle burada sonradan sözsüz olmayan mesaj-
larıda kapsayan modellerin referans alınarak 
selfie araştırmalarında gerçekleştirilmesi öne-
rilmektedir.
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AKTÖRÜN AMACI: 
ARZU EDİLEN SOSYAL KİMLİK 

 Durumsal Faktörler 
 Hedefin Bireysel Özellikleri 
 Sonucun Değeri, Önceliği ve 

Beklentileri 
 Olanaklar/Tehdit /Yansızlık 

                

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞLEME 
 Kontrollü İşleme 
 Planlar 
 Senaryo 

Geliştirme 
 Otomotik İşleme 
 Kalıcı 

Senaryolar 
 Seneryoyu 

İzleme 

KARŞILAŞTIRMA 
Kişinin varolan ve arzu 
ettiği kimliklerin 
karşılaştırılması 

AKTÖR ALGISI 
 Hedeften alınan 

dönütler aktörün 
algısınca süzülür. 

UYGULAMA 
 Sözlü Taktikler 
 İçerik Taktikleri  
 İlişki Taktikleri 

 Sözlü Olmayan 
Davranışlar ve 
Mesajlar 

HEDEFTEN ALINAN 
GERİBİLDİRİM 

 Hedefin davranışsal 
cevapları 

 Sözlü Mesajlar 
 Sözlü Olmayan 

Mesajlar 
 Geri Bildirimlerin 

Özellikleri 
 Olumlu ya da olumsuz 
 Zamanlama HEDEFTEKİ ETKİ 

Hedefin aktörün izlenim 
yönetimi davranışlarının 
hedefteki bilişsel işlemi 

Bilişsel Değerlendirme / Amaç Belirleme 

Kimlik Fonksiyonları 

 Çoğalltma 
 Koruma 
 Uyum 

Büyük veya sürekli 
küçük uyuşmazlıklar 

Uyuşmazlık Olmaması 
ya da Çok Az Olması 

Kimlik 
Fonksiyonu 

 Sürdürme 
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Benliğin pozitif anlamda sunumu ve kişiler 
üzerinden bunun sürdürülmesi dolayısıyla iz-
lenimin yönetilmesi hemen hemen her türlü 
iletişim 

Kaynak: (Bozeman ve Kacmar, 1997: 12)

sürecinde önemli bir kaygı olarak bireyin 
karşısında durmaktadır (Feaster, 2010: 131). 
Ortaya konulan tanımlamalar ve modeller 
perspektifinden bakıldığında; izlenimin/ben-
liğin sunumunun birey için farklı bir önem 
atfettiği karşımıza çıkmaktadır. Nitekim mo-
delin geniş yelpazede farklı ilişkileri barın-
dırma çabası bunun en somut örneği olarak 
iddia edilebilir.

3. SELFIE (ÖZÇEKİM)

Dış dünyada olduğu gibi dijital evrende de 
bireyler başkalarıyla bağlantıya geçer ve as-
lında her bir bağlantı beraberinde bir benlik 
sunumunu doğurmaktadır (Vandebona, 2014: 
7). Selfie dilimizdeki ifadesiyle özçekim, 
teknolojik altyapıyla birlikte hızla yaygınla-
şan bir akıma dönüşmekte. Bu akım sadece 
fotoğrafik açıdan değil, kişinin her portresini 
paylaşmasıyla yeniden bir benlik sunumunu 
veya izlenim yönetimini gerçekleştirmesi an-
lamını da kendi içinde barındırmaktadır. 

Sanal mecralarda birey var olan gerçek ima-
jını yani benliğini sunarken; kullandığı jest, 
mimik, ses tonunun yerini simge, sembol ve 
göstergelere dayanan bir takım argümana bı-

rakmaktadır (Armağan, 2013b: 82). Bu süreç 
gündelik hayatta var olanın sanal ortamlarda 
da tezahür edebileceğini göstermektedir. Ni-
tekim orada daima iyi görünme, en iyi olma 
düşüncesi, paylaşılan selfielerde rahatlık-
la görülebilir. Özçekim artık hayat içerinde 
düzenli bir eyleme dönüşerek sabit bir ritü-
el halini almaktadır ki bu durum beraberin-
de performans sunumlarını da getirmektedir. 
Benliğin sunumu çekilen selfielerle birlikte 
ortak bir değeri doğurmakta. Selfienin varlığı 
benlik performanslarının ağ üzerinde yürü-
tülmesinin bir başka şekli olarak karşımıza 
çıkmakta. Çünkü burada sergilenen portreler 
maskelendirilmiş bir yapıya sahip olup bu 
bağlamda birey maskelerle benliğini resim 
aracılığıyla gerçekleştirebilmektedir.  Çeki-
len selfielerde sadece bireyin kendisi değil, 
resmin içinde yer alan mekânın özellikleri de 
onun performansını sunmasına olumlu katkı 
yapmakta ve bu benliğin yeniden inşa edile-
rek devam edilmesine de aracılık etmektedir. 

Ertürk’e göre (2013: 107) izlenimin oluştu-
rulması sosyal ilişkiyle ortaya çıkmaktadır. 
Bireyin toplumsal hayat içerisindeki etkileşi-
mi bunu ortaya çıkardığı ifade edilebilir.

Çok sayıda kullanımıyla beraber selfie kav-
ramı, Büyük Oxford Sözlüğü’ne eklenerek 
2013’te yılın kelimesi olarak seçilmiştir. Söz-
lükte yer alan anlamıyla Selfie; bir kişinin 
cep telefonu veya fotoğraf makinesiyle ken-
dini o portre içerisine dahil ederek fotoğrafını 
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çekip sosyal medya aracılığıyla paylaşması 
olarak tanımlanmaktadır (www.oxforddictio-
naries.com). Bir başka tanımda ise özçekim 
olarak ifade edilen selfie; beden ile görüntü 
arasındaki döngüde benliği oluşturan kimliği 
ve bu kimliğin yeniden üretilerek sunulması-
nı etkileyen obje ile nesnenin bileşimini ifa-
de etmektedir (Senft ve Baym, 2015: 1595). 
Selfie; kişinin kendi resmini veya yanında 
bulunduğu bireyleri de dahil ederek, mevcut 
ruh halinin gerektirdiği mimik ifadeleriyle 
kendisini ortaya koyduğu, diğer bir ifadeyle 
merkezi bir konumda kendisini konuşlandır-
dığı, fotoğraf çekimi şeklinde tanımlanabilir.

Özçekimin en fazla kullanıldığı İnstag-
ram’daki ilk selfie, 16 Ocak 2011 tarihinde 
Jennifer Lee adlı kullanıcı tarafından orada 
etiketlenerek yayınlanmıştır. Kelimenin mi-
marı sayılmasa bile Lee’nin bu akımın başla-
masındaki temel dokunuşu gerçekleştirenler 
arasında yer aldığı söylenebilir. Kısa bir sü-
rede bu olayın kitlesel bir hale bürünmesinde 
ise hiç kuşkusuz sosyal medyanın etkileşim-
sel yönü önemli düzeyde etkili olmuş ve ha-
len olmayada devam etmektedir. 

Şekil 2. İnstagramdaki İlk Selfie  
Hasthagli Resim

Kaynak:instagram.com/jennlee

Yaşadığımız çağda son derece yaygın kulla-
nılan teknolojiyle beraber bireyin kendi sure-
tini sunma şekli de değişkenlik göstermiştir. 
Akıllı telefon araçlarının sosyal medyayla en-
tegreli çalışılabilir olması ile fotoğraf çekme 
özelliğinin bulunması, fotoğrafın mecrasının 
sanal uzama taşınmasına sebep olmuştur. 
Böylelikle bireyin kendi imajını sosyal med-
ya araçları üzerinde paylaşmasına dolayısıyla 
da bir benlik sunumu ortaya koymasına yol 
açmıştır (Özdemir, 2015: 119). Özçekimin 
paylaşılmasının yanı sıra bunun başkalarınca 
önemsenmesi ve incelenmesi de yine üzerin-
de düşünülmesi gereken bir durum. Nitekim 
sosyal medya mecralarında yer alan profil fo-
toğrafları veya paylaşılan fotoğraflar başka-
larının kişi hakkında bilgi edinmesinde yar-
dımcı olabilmektedir (Vatamanescu ve Ma-
nuc, 2013: 244). Bu nedenle selfielerin yeni 
medya araçlarında hızla yaygınlaşması hem 
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bireyin istediği formatta bir benlik sunumu 
oluşturmak hem de amaçladığı izlenimi edin-
dirmek gayesiyle gerçekleştiği söz edilebilir.  

3.1. Dünya’da ve Türkiye’de Selfie

Selfie hiç kuşkusuz küresel anlamda oldukça 
popüler bir hareket olarak karşımıza çıkmak-
tadır onun tüm dünyadaki popülerliği -Her ne 
kadar her devlet veya şehir için yapılan bir 
uygulama araştırması bulunmasa da- yapılan 
araştırmalar bunun oldukça yaygın olduğu 
ve giderek bir kitlesel harekete dönüştüğünü 
göstermekte. Selfiecity adlı internet sitesinin 
Bangkok, Berlin, Moskova, New York ve 
Sao Paulo şehirlerinden elde ettiği 120.000 
fotoğraf havuzu içerisinden rastgele olarak 
seçtikleri 3200 selfie üzerinde yaptığı araştır-
ma bulguları bu olayın popülaritesini ortaya 
koymakla birlikte, özçekimin dünya çapında-
ki istatiksel verilerini okuma adına da önemli 
bir veri taşımaktadır. Yapılan araştırma bul-
gularına ilişkin veriler aşağıda sunulmakta 
(selfiecity.net/):

Beş şehrin örneklem alındığı selfie araştırma-
sında, cinsiyete göre veriler incelendiğinde, 
Rusya’nın başkenti Moskova’nın diğer ülke 
başkentlerine oranla daha fazla kadınların 
özçekim paylaşımlarında bulunduğu tablo-
da görülmektedir. Tüm şehirlerde ortaya çı-
kan verilerde kadınların erkeklere göre daha 
fazla selfie paylaştıkları tespit edilmiştir. Beş 
başkentin kadın ve erkek ortalama oranlarına 

bakıldığında ise kadınların %64; erkeklerin 
ise %36 oranında özçekim gerçekleştirdikleri 
ortaya çıkmakta. Özçekim yapan kişilerin yaş 
ortalamasına bakıldığında ise; Bangkok’ta 
yaş ortalaması 20, Berlin’de 25, Moskova’da 
25, New York’ta 25 ve Sao Paulo’da 20’dir. 
Erkek ve kadınların en çok paylaşılan sel-
fielere göre ortalamalarına bakıldığında; 
Bangkok’ta kadın ortalaması 20.3, erkek 
22.7, Berlin’de bayanların 23.7 bayların 26.3, 
Moskova’da kadınların 23.3 erkeklerin 26.7, 
New York’ta kadınların 23.3 erkeklerin 26.7, 
Sao Paoulo’da kadınların 22.3 iken, erkek-
lerin 25.0 yaş ortalamasına sahip (selfiecity.
net/). Gelişmiş ülkelerin yaş ortalamasının 
gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksek 
olduğu sonucu çıkartılabilir. Ayrıca genç nü-
fus oranınında burada belirleyici bir etken ta-
şıdığı ortaya konulabilir. 

Türkiye’de selfie araştırması Somera’nın 
yaptığı araştırmayla ortaya konulmuştur. Ça-
lışma “Türkiye’nin Selfie Haritası” adıyla 
kamuoyuna sunulmuştur. Söz konusu araştır-
manın bulguları şe şekildedir (www.somera.
com.tr):

Cinsiyete göre yapılan değerlendirmede er-
keklerin kadınlara oranla daha fazla selfie 
çektiği sonucunu çıkarmıştır. Erkek ve ka-
dının aynı karede yer aldığı karelerin diğer 
her iki oranın yarısına bile tekabül etme-
mekte. Bu selfienin gerçekten de daha çok 
bireyin sadece kendisini çeken pozları pay-
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laştığı şeklinde yorumlanabilir. Paylaşılan 
selfie içeriklerinin özellikleri incelendiğinde; 
özellikle doğa manzarasının (%94) yer aldı-
ğı özçekimlerin daha sık rastlanıldığı görül-
mekte. İç mekân çekimlerinin dış mekâna 
göre daha ağırlıklı tercih edilmekte. Bunda 
kişinin selfie çekerken herhangi bir mekâna 
bağlı kalmadan çekim yapmasının yanı sıra, 
kişinin her an selfie çektiği sonucu da çıka-
rılabilir. Çünkü insan yaşamı daha çok kapalı 
mekânlarda (iş, okul, ev vb.) geçmektedir. Bu 
nedenle özçekim eyleminin günün her anında 
dışardaki bir mekâna bağlı olmadanda vuku 
bulduğu (%71) sonucu rahatlıkla ifade edile-
bilir. Resmin doğasında daha çok gülümseme 
davranışı yatmaktadır. Yapılan araştırmada 
bunu destekler  (%55) niteliğe sahip olmuş-
tur. Özçekimin daha çok yüz veya bele ka-
dar olması kişinin kendisini en fazla bu kadar 
kare içerisinde yer edindirebildiğiyle ilgili 
olduğu belirtilebilir. Fakat Selfie’nin yaygın-
laşmasıyla birlikte ortaya çıkan “Selfie Çubu-
ğu” bu sorunu ortadan kaldırarak daha fazla 
şeyi bir kare içerisine sığdırmayı sağlamıştır 
ki tüm vücudun göründüğü resimlerin oranı 
(%41) bunu desteklemektedir. Selfie davranı-
şındaki bir diğer bulgu ise tek başına çekilen 
fotoğraflardan çok, grup olarak özçekimlerin 
yapıldığıdır. Burada bireyin sosyal çevresinin 
etkili bir unsur olmasının yanı sıra bunun bir 
eğlence kaynağı olarak hep birlikte yapma 
düşüncesiylede ilgili olduğu şeklinde açıkla-
nabilir. 

4. YÖNTEM

Ele alınan çalışmada; bireylerin sadece gün-
lük yaşamda değil, sosyal medya mecraların-
da da benlik sunumlarını gerçekleştirdiği var-
sayılmaktadır. Gündelik hayat içerisinde yer 
alan birey nasıl ki kendi izlenimini yönetme 
kaygısı taşıyorsa aynı durumun sanal âlemde 
selfieler düzeyinde de sürdüğü tezi savunul-
maktadır.

Bireylerin gerçek yaşamda olduğu gibi sanal 
ortamlarda da benlik sunumları gerçekleş-
tirip gerçekleştirmediği araştırmanın temel 
problemini ifade etmektedir. Sosyal medya 
alanıyla ilgili yapılmış çalışmalara bakıldığı 
bu mecranın daha çok kanallarına yönelik 
çözümlemelerin yapıldığı görülmekte. En sık 
araştırma yapılan alan ise Facebook sosyal 
paylaşım ağı oluşturmaktadır. Bu bağlamda 
düşünüldüğünde; sosyal medyanın tek bir 
mecrasının yanı sıra bu ortamlara konu edi-
nen yapıtların da incelenmesi gerekli olduğu 
düşünülmekte. Özellikle selfie ile ilgili sade-
ce psikolojik açıdan yaklaşımlarla yetinilme-
yip iletişim bilimleri perspektifinden de buna 
değinilmesi savunulmaktadır. Bu nedenlerle 
çalışmanın konusu olan selfie paylaşımla-
rının ele alınması gereği görülerek bu konu 
üstünde çalışılmıştır. 

İnstagram aracılığıyla paylaşılan selfielerde 
benlik sunumunun ne düzeyde gerçekleştiği, 
ne tür faktörlerin onda etkin rol oynadığı, bi-
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reylerin benlik sunumlarını yaparken en çok 
hangi yardımcı araçlara başvurduğu, kimlerle 
ve ne şekilde bir poz vererek bunu kendi he-
saplarında paylaştığı Bozeman ve Kacmar’ın 
Goffman’dan beslendiği tezler ışığında orta-
ya konulması, araştırmanın genel amaçlarını 
teşkil etmektedir. 

Benlik sunumunun kişilerarası iletişimde ol-
duğu gibi her yaş grubunda farklı da olsa yine 
yönetilmesi açısından konu; iletişim bilimle-
ri alanı açısından yorumlamalar getirmesiyle 
önem taşımaktadır. Özçekimin iletişim bilim-
leri perpektifiyle incelendiği bu çalışma; ala-
nında ilk olması, bu tür çalışmalara öncülük 
etmesi ve farklı tezleri ortaya çıkarması bakı-
mından da önem taşımaktadır. 

Çalışmada içerik çözümlemesi yöntemi kul-
lanılarak 10 Instagram kullanıcısının çeşitli 
zaman aralıklarıyla gönderdikleri 12.180 pay-
laşımı incelenerek bu paylaşımlar içerisinde-
ki 4057 selfie kategorileştirilerek ölçümlen-
mektedir. Benlik sunumuna ilişkin yaş grubu 
için 10 birim ve 19 kategori sayısal veriler 
ışığında yorumlanmaktadır. Elde edilen özçe-
kim resimlerine ilişkin bir zaman aralığı sını-
rı tutmak yerine paylaşılan selfie sayısı sınırlı 
tutularak veriler elde edilmiştir. Her örnekle-
min  en az 100 selfie paylaşmış olma sınırı 
getirilerek bu yapılmıştır. Örneklem olarak 
belirlenen 10 kişi, amaçlı örneklem yöntemi 
kullanılarak belirlenmiştir. 18-34 yaş arası 
kitle örneklem olarak seçilmiştir. Bunda en 

çok selfie paylaşımının bu yaş aralığında ger-
çekleştirilmesi etkin rol oynamıştır.

5. BULGULAR

Uygulama kısmını sosyal medya araçları 
içinde önemli bir oranda kullanıcı kitlesine 
sahip instagram.com adresindeki kullanıcılar 
oluşturmaktadır. İnstagram’ın  seçilmesinde; 
sosyal medya araçlarının çok sayıda kişi ta-
rafından kullanılmasının nedenleri olarak be-
lirtlilen maddeler etkili olmuştur. Söz konu-
su maddeler aşağıda sıralanmakta (Çakır ve 
Tam, 2014: 33):  

•	 Üyelik için ücret talep etmemesi,

•	 İnternetin gün geçtikçe ucuzlaması,

•	 İnternete erişimin farklı araçlarla gerçek-
leştirilebilir olması, 

•	 Kullanımın kolay olmasından ötürü her 
yaşa hitap etmesi, 

•	 Bireyin iletişim ve diğer bazı gereksinim-
lerine cevap vermesi, 

•	 Kurulumunun kolay olması, 

•	 Yayın akışının kolaylıkla takip edilebilme-
si, 

•	 Bireyin kendini daha özgür ve rahat his-
setmesi, 

•	 Tüm dünyada yaygın kullanımı, 
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yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
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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 

•	Çok fazla bireyin burada varlık göstermesi 
gibi sebepler etkili rol oynamıştır. 

•	Bunun yanı sıra bu platformun sadece resim 
ve kısa video tabanlı bir mecra olması-
da söz konusu çalışmanın uygulamasının 

burada yapılmasını kolaylaştırdığı gibi, 
fotoğrafın ana malzeme olduğu selfienin 
daha çok burada paylaşılmasından ötürü 
Instagram’ın uygulama alanı olarak seçil-
mesinde etkin rol oynamıştır. 

Tablo 1. 18-34 Yaş Temel Özellikleri

K i ş i 
Sayısı

Gönderi 
Sayısı

Paylaşılan Selfie 
Gönderileri (Sayı / %)

Takipçi 
Sayısı

Takip Ettiği 
Kişi

Cinsiyet

1 1248 462 / %37.01 532 1128 Erkek

2 946 382 / %40.39 845 975 Erkek

3 980 310 / %31.63 620 1030 Erkek

4 1460 407 / %27.87 715 1325 Erkek

5 1071 453 / %42.29 475 1268 Erkek

6 989 360 / %36.40 795 1025 Kadın

7 1015 493 / %48.57 485 1200 Kadın

8 1734 438 / %25.25 950 1132 Kadın

9 1659 341 / %20.55 794 1141 Kadın

10 1078 411 / %38.12 490 1402 Kadın

Toplam 12.180 4057 / %33.30 6701 11.626 Erkek / Kadın

Genç yaş grubuna ait gönderi, selfie paylaşı-
mı ve takipçi sayılarının verildiği yukarıdaki 
tabloda; gençlerin önemli oranda fotoğraf ve 
selfie paylaştıkları görülmektedir. 18-34 yaş 
grubunun, özçekim çekip bunu Instagram he-
saplarında paylaşma oranının %33.30 olduğu 
haliyle de önemli bir kitlenin burada var ol-
duğu ve izlenimlerini yönettiği tezi öne sürü-
lebilir. Paylaşılan her 10 gönderinin üçünün 

selfie içerikli fotoğraf olduğu söylenebilir. 
Erkeklerin selfie paylaşma sayısı 2014 iken 
kadınların 2043’tür. Her iki cinsiyetin orta-
lama aynı oranlarda özçekim paylaşımında 
bulunduğu haliyle de cinsiyetler arasında bir 
fark olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Her 
iki cinsiyet grubu burada “Var olma” ve “Yer 
edinme” ideasına önem verdiği söylenebilir.
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Tablo 2. Bedenin Konumlandırılışı

Kişi İfadeler Sayı % Kişi İfadeler Sayı %

1 Rastgele 234 50.64 6 Rastgele 140 38.88

Planlı 228 49.35 Planlı 220 61.11

2 Rastgele 189 49.47 7 Rastgele 250 50.70

Planlı 193 50.52 Planlı 243 49.29

3 Rastgele 190 61.29 8 Rastgele 287 65.52

Planlı 120 38.70 Planlı 151 34.47

4 Rastgele 200 49.14 9 Rastgele 150 43.98

Planlı 207 50.85 Planlı 191 56.01

5 Rastgele 207 45.69 10 Rastgele 267 64.96

Planlı 246 54.30 Planlı 144 35.03

Toplam 2014 100 Toplam 2043 100

Bozeman ve Kacmar’ın uygulama aşamasın-
da ifade ettiği izlenim yönetiminin kontrollü 
işleme bakış açısıyla bakıldığında; 18-34 yaş 
arasındaki gençlerin selfie çekilirken sergile-
nen pozun planlı bir biçimde gerçekleşmesi 
cinsiyet nezdinde bakıldığında; erkek denek-
lerde %50.64, kadın deneklerde ise %53.54 
oranına sahiptir. Kadınların erkeklere göre 
daha dikkatli davrandıkları yorumu getirile-
bilir. Her iki cinsiyetin çoğunun selfie çeker-
ken verdikleri poza dikkat etmeleri, gençlerin 
izlenim yönetiminin planlı gerçekleştirmek 
istediği şeklinde ifade edilebilir. Bu yaş gru-

bunun kontrollü işleme yoluyla bedenlerini 
yönetmesi Bozeman ve Kacmar’ın ortaya 
koyduğu modelle uyuşmaktadır. Bunun yanı 
sıra izlenim yönetimi modelleri içerisinde 
yer alan Martinko da bu minvalde bir tezi sa-
vunmaktadır. Ortaya koyduğu modele göre 
bireyler; izlenimlerini ortaya koyarken planlı 
bir biçimde hareket eder, sergilenen davranış-
lar neticesinde bir değerlendirme yaparak ona 
göre taktikler değiştirir veyahut aynı şekliyle 
varolan stratejiyle devam edilir (Martinko, 
1991: 32).
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Tablo 3. İzlenimi Yönetilen Benlik

Kişi İfadeler Sayı % Kişi İfadeler Sayı %

1 Çevreci 41 8.87 6 Çevreci 61 16.94

Rol model 106 22.94 Rol model 43 11.94

Aileye düşkün 45 9.74 Aileye düşkün 58 16.11

Sosyal 127 27.48 Sosyal 37 10.27

Güzel/yakışıklı 51 11.03 Güzel/yakışıklı 81 22.50

Dinamik 49 10.60 Dinamik 15 4.16

Gezen 13 2.81 Gezen 26 7.22

Sevgili 33 7.14 Sevgili 39 10.83

2 Çevreci 35 9.16 7 Çevreci 81 16.43

Rol model 60 15.70 Rol model 73 14.80

Aileye düşkün 40 10.47 Aileye düşkün 61 12.37

Sosyal 94 24.60 Sosyal 54 10.95

Güzel/yakışıklı 56 14.65 Güzel/yakışıklı 121 24.54

Dinamik 37 9.68 Dinamik 11 2.23

Gezen 15 3.92 Gezen 42 8.51

Sevgili 45 11.78 Sevgili 50 10.14

3 Çevreci 15 4.83 8 Çevreci 11 2.51

Rol model 61 19.67 Rol model 76 17.35

Aileye düşkün 28 9.03 Aileye düşkün 61 13.92

Sosyal 76 24.51 Sosyal 51 11.64

Güzel/yakışıklı 49 15.80 Güzel/yakışıklı 79 18.03

Dinamik 31 10.00 Dinamik 31 7.07

Gezen 50 16.12 Gezen 38 8.67

Sevgili 0 0 Sevgili 91 20.77
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4G Çevreci 11 2.70 9 Çevreci 17 4.98

Rol model 38 9.33 Rol model 28 8.21

Aileye düşkün 19 4.66 Aileye düşkün 39 11.43

Sosyal 85 20.88 Sosyal 49 14.36

Güzel/yakışıklı 70 17.19 Güzel/yakışıklı 70 20.52

Dinamik 19 4.66 Dinamik 9 2.63

Gezen 61 14.98 Gezen 47 13.78

Sevgili 104 25.55 Sevgili 82 24.04

5 Çevreci 17 3.75 10 Çevreci 14 3.40

Rol model 89 19.64 Rol model 21 5.10

Aileye düşkün 46 10.15 Aileye düşkün 54 13.13

Sosyal 79 17.43 Sosyal 47 11.43

Güzel/yakışıklı 29 6.40 Güzel/yakışıklı 97 23.60

Dinamik 18 3.97 Dinamik 34 8.27

Gezen 91 20.08 Gezen 37 9.00

Sevgili 101 22.29 Sevgili 107 26.03

Toplam 2014 100 Toplam 2043 100

18-34 yaş grubunda yer alan bireylerin benlik 
sunumlarında öne çıkan değişkenlerin neler 
olduğunu ortaya koyan üst tabloda gençlerin 
çeşitli benlik sunumlarında bulunduğu tespit 
edilmiştir. Erkeklerin ortaya koydukları ben-
lik sunumu; Çevreci %5.90 (119), Rol Model 
%17.57 (354), Aileye Düşkün %8.83 (178), 
Sosyal %22.88 (461), Yakışıklı %12.66 (255), 
Dinamik %7.64 (154), Gezen %11.40 (230) 
ve Sevgili %14.05 (283) şeklindedir. Bayan-
ların sergiledikleri benlik sunumu davranışı; 
Çevreci %9.00 (184), Rol Model %11.79 
(241), Aileye Düşkün %13.36 (273), Sosyal 

%11.64 (238), Güzel %21.92 (448), Dinamik 
%4.89 (100), Gezen %9.30 (190) ve Sevgili 
%18.06 (369)’tir. 

Bozeman ve Kacmar’ın (1997: 13) siberne-
tik izlenim yönetim modelinde bireyin çeşitli 
sosyal kimliklere ulaşmaya çalışırken bunu 
planlı bir formatta ortaya koyduğunu belirt-
mektedir. Buna göre özçekim paylaşımında 
bulunan kişilerin arzu ettiği kimliklerin cin-
siyet bağlamında bir farklılık olduğu görül-
mektedir. Buna göre erkekler daha çok sosyal 
olduklarını ön planda tutan selfie paylaşım-
larında bulunurak ‘sosyal birey’ bayanlar ise 
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kendilerini güzel gösteren özçekimler payla- şarak ‘güzellik’ arzusuna yönelik izlenimleri-
ni gerçekleştirmektedir.

Tablo 4. Selfiede Yer Alan Kişi veya Kişiler 

Kişi İfadeler Sayı % Kişi İfadeler Sayı %

1 Yalnız 99 21.42 6 Yalnız 83 23.05

Bir kişiyle birlikte 169 36.58 Bir kişiyle birlikte 140 38.88

Grup fotoğrafı 194 41.99 Grup fotoğrafı 137 38.05

2 Yalnız 129 33.76 7 Yalnız 158 32.04

Bir kişiyle birlikte 132 34.55 Bir kişiyle birlikte 183 37.11

Grup fotoğrafı 121 31.67 Grup fotoğrafı 152 30.83

3 Yalnız 79 25.48 8 Yalnız 56 12.78

Bir kişiyle birlikte 95 30.64 Bir kişiyle birlikte 191 43.60

Grup fotoğrafı 136 43.87 Grup fotoğrafı 191 43.60

4 Yalnız 81 19.90 9 Yalnız 136 39.88

Bir kişiyle birlikte 193 47.42 Bir kişiyle birlikte 146 42.81

Grup fotoğrafı 133 32.67 Grup fotoğrafı 59 17.30

5 Yalnız 134 29.58 10 Yalnız 52 12.65

Bir kişiyle birlikte 171 37.74 Bir kişiyle birlikte 219 53.28

Grup fotoğrafı 148 32.67 Grup fotoğrafı 140 34.06

Toplam 2014 100 Toplam 2043 100

Selfie sözcüğünün kökü self’ten gelmekte-
dir. Self, benlik anlamına gelmektedir. Bunun 
yanı sıra kişinin kendisi olarak da ifade edil-
mektedir. Birey selfie çekerken kendisi dışın-
daki kişilere de yer vermektedir. Söz konusu 
verilere bakıldığında gençlerin özçekimleri 
içerisinde sadece kendisinin yer aldığı selfie-
lerin %24.83, bir başka kişinin de var olduğu 
özçekimin ise %75.17 oranlarına sahiptir. Bu 
veriler ışığında gençlerin selfie çekme alış-
kanlıkları arasında birden fazla kişinin yer 
aldığı resimleri daha çok paylaştığı düşüncesi 

dile getirilebilir. Her ne kadar selfie kişinin 
sadece kendi odaklı olsa da bunun genç yetiş-
kinlerce çok fazla benimsenmediği ileri sürü-
lebilir. Sibernetik model bakış açısıyla; 18-34 
yaş arasının ilişki taktiklerine de başvurarak 
izlenimlerini uyguladığını doğrulamaktadır. 
Ayrıca genel toplum yapımızın bünyesinde 
‘ben’ değil ‘biz’ düşüncesinin ağırlıkta olma-
sı da bunda etkin rol oynayabilir. 
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Tablo 5. İzlenimin Yönetildiği Selfienin Niteliği

Kişi İfadeler Sayı % Kişi İfadeler Sayı %

1 Kişinin kendisi 85 18.39 6 Kişinin kendisi 85 23.61

Kişi ve arkadaşları 138 29.87 Kişi ve arkadaşları 67 18.61

Manzara 65 14.06 Manzara 90 25.00

Yemek Selfiesi 0 0 Yemek Selfiesi 15 4.16

Artistik 95 20.56 Artistik 63 17.50

Ünlü yer 77 16.66 Ünlü yer 40 11.11

2 Kişinin kendisi 49 12.82 7 Kişinin kendisi 119 24.13

Kişi ve arkadaşları 128 33.50 Kişi ve arkadaşları 97 19.67

Manzara 95 24.86 Manzara 81 16.43

Yemek Selfiesi 19 4.97 Yemek Selfiesi 27 5.47

Artistik 47 12.30 Artistik 86 17.64

Ünlü yer 44 11.51 Ünlü yer 83 16.83

3 Kişinin kendisi 56 18.06 8 Kişinin kendisi 67 15.29

Kişi ve arkadaşları 97 31.29 Kişi ve arkadaşları 95 21.68

Manzara 37 11.93 Manzara 124 28.31

Yemek Selfiesi 0 0 Yemek Selfiesi 35 7.99

Artistik 85 27.41 Artistik 40 9.13

Ünlü yer 35 11.29 Ünlü yer 77 17.57

4 Kişinin kendisi 109 26.78 9 Kişinin kendisi 109 31.96

Kişi ve arkadaşları 125 30.71 Kişi ve arkadaşları 80 23.46

Manzara 84 20.63 Manzara 46 13.48

Yemek Selfiesi 0 0 Yemek Selfiesi 7 2.05

Artistik 120 29.48 Artistik 81 23.75

Ünlü yer 31 7.61 Ünlü yer 18 5.27
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5 Kişinin kendisi 68 15.01 10 Kişinin kendisi 145 35.27

Kişi ve arkadaşları 95 20.97 Kişi ve arkadaşları 89 21.65

Manzara 113 24.94 Manzara 70 17.03

Yemek Selfiesi 8 1.76 Yemek Selfiesi 0 0

Artistik 68 15.01 Artistik 95 23.11

Ünlü yer 101 22.29 Ünlü yer 12 2.91

Toplam 2014 100 Toplam 2043 100

Çekilen özçekimlerde farklı durumların bi-
rey tarafından daha çok ön planda tutulmak 
istendiği belirlenmiştir. Nitekim sibernetik 
modelde bu hedefte oluşturulmak istenen etki 
bağlamında düşünülebilir. Hedefe yönelik 
gerçekleştirilmek istenen asıl etkiye sırasıyla 
bakıldığında; kişinin kendisi %21.98 (892), 
kişi ve arkadaşları %24.91 (1011), manzara 
%19.85 (805), yemek selfiesi %2.73 (111), 
artistik duruş %19.22 (780) ve ünlü bir yer 
%12.76 (518) şeklindedir. Bireylerin sosyal 
çevresiyle birlikte daha çok selfie çekerek 
hedefe yönelik olarak bu şekilde bir etki bı-
raktırılmaya çalışıldığı söylenebilir.

Toplumun karmakarışık yapısı bireyi yeni 
çevrelerle iletişim kurmasına yol açmaktadır. 
Bu çevrelerin yanı sıra bu etkileşimin gerçek-
leştiği yerde de değişikliğe uğramıştır. Yeni 
medya araçları bu değişimin bir çıktısı olarak 
karşımıza çıkmakta. Söz konusu selfie eyle-
mide hiç kuşkusuz bir çıktıyı teşkil etmekte. 
Sosyal medya araçlarında birey; yeni sosyal 
ilişki alanları kurmakta, bundan da öte asl 
olan varlığını gerçekten hayale uzama taşı-
makta ve bu gerçeklikle yaşamaktadır (Göker 
ve Göker; 2014: 154). İzlenim yönetimiyle 
hedefe yönelik gerçekleştirmeye çalışılan asıl 
etkinin yeni bir sanal çevre olan selfieler nez-
dinde de ortaya çıkmaktadır.
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Tablo 6. İzlenim yönetiminde Tercih Edilen Kostüm

Kişi İfadeler Sayı % Kişi İfadeler Sayı %

1 Sportif 138 29.87 6 Sportif 108 30.00

Resmi 54 11.68 Resmi 35 9.72

Smart Casual 86 18.61 Smart Casual 59 16.38

Günlük 164 35.49 Günlük 158 43.88

2 Sportif 105 27.48 7 Sportif 145 29.41

Resmi 99 25.91 Resmi 50 10.14

Smart Casual 106 27.74 Smart Casual 95 19.26

Günlük 72 18.84 Günlük 203 41.17

3 Sportif 67 21.61 8 Sportif 165 37.67

Resmi 158 50.96 Resmi 25 5.70

Smart Casual 19 6.12 Smart Casual 46 10.50

Günlük 66 21.29 Günlük 202 46.11

4 Sportif 126 30.95 9 Sportif 145 42.52

Resmi 145 35.62 Resmi 60 17.59

Smart Casual 95 23.34 Smart Casual 53 15.54

Günlük 41 10.07 Günlük 83 24.34

5 Sportif 184 40.61 10 Sportif 101 24.57

Resmi 125 27.59 Resmi 57 13.86

Smart Casual 54 11.92 Smart Casual 85 20.68

Günlük 90 19.86 Günlük 168 40.87

Toplam 2014 100 Toplam 2043 100

Performansın sergilendiği mekânın dolayı-
sıyla da sahnenin nasıl kendine ait bir dekoru 
bulunuyorsa, kişinin de benlik sunumu sıra-
sında bir dekoru haliyle kostümü bulunabilir. 
18-34 yaş grubunda yer alan bireyin benlik 
sunumu sırasında giydiği kostüm genel olarak 
şu şekildedir: Sportif kıyafet %24.97 (1013), 

resmi kostüm %19.91 (808), smart casu-
al %17.20 (698) ve günlük giysiler %30.73 
(1247) oranında tercih edilmiştir. 

Bozeman ve Kacmar izlenimi ortaya koyar-
ken sözlü olmayan davranışlar ve mesajları 
uygulamada ayrı bir başlıkla değerlendir-
mektedir. Burada sözlü olmayan mesajlar 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 9 Yıl:2015 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 9 Year: 2015 

JEL KODU: Y90-Z19 ID:201 K:243
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)

108

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 

her ne kadar vücud dilinin o anki görünümü 
olarak düşünülsede, kıyafet tercihide bu min-
valde değerlendirilebilir. Burada erkeklerin 
resmi kıyafet seçiminin daha fazla olmasının 
sebebinin yaptığı işle ilgili olabileceği tezini 
doğurmaktadır.

6. SONUÇ

Erving Goffman bireyden hareketle toplumu 
analiz etmektedir. Buna ilişkin varsayımlarını 
yıllarca toplum içerisindeki bireyleri gözetle-
yerek deneyimlediği düşünceler oluşturmak-
tadır. Bireylerin toplumsal hayat sürecinde 
çeşitli rollere bürünerek performans olarak 
tabir ettiği oyununu oynadığını belirtmekte-
dir. Bu role maruz kalan kişileri ise izleyici 
olarak tanımlamaktadır. Goffman’ın ifade et-
tiği Dramaturjik Yaklaşım, beraberinde başka 
düşüncelere de kapı aralamıştır. Bunlardan 
en önemlisi “İzlenim Yönetimi” kavramıdır 
ki bununla ilgili farklı modeller Goffman’ın 
ölümünden sonra literatüre kazandırılmıştır. 
Bozeman ve Kacmar’ın Sibernetik İzlenim 
Yönetimi Modeli Goffman’dan çok daha 
sonra literatüre geçmiştir. 

Selfie kelimesi son dönemlerde sıklıkla top-
lumda kullanılan bir kavram haline gelmiştir. 
Kavramı karşılayan Türkçe kelime özçekim 
hernekadar selfie kadar terih edilmesede 
Türkiye’de bu isimle adlandırılmaktadır. 

18-34 yaş arası genç kitlenin İnstagram he-
saplarında paylaştığı selfieler Bozeman ve 

Kacmar’ın Sibernetik İzlenim Yönetimi Mo-
deliyle değerlendirilmiştir. Burada özellikle 
selfielerin sosyal medyadaki paylaşımı, mo-
delde belirtilen; ‘İşleme ve Uygulama’ baş-
lığıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır. Buna 
göre 18-34 yaş kitlesinin arzuladığı amaçlar 
çerçevesinde çekildikleri selfieler aracılığıyla 
izlenimlerini sanal mecralarda da gerçekleş-
tirdiği belirlenmiştir. Burada bireylerin özçe-
kimle amaçladığı üç temel izlenimin olduğu 
belirlenmiştir. Bunlar; sosyal kişilik, güzellik 
ideası ve yakın ilişkileri duyurma biçimin-
dedir. Bu üç izlenim yönetiminin gençler 
tarafından amaçlandığı gerek sayısal veriler 
gerekse çözümlemeler süresince gözlemlen-
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Bireyler benlik sunumlarında bulunurken 
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nimseyen Türkiye nezdinde daha çok grup 
selfie şeklinde belirginleşmiştir. 

Özetle; bireylerin sosyal medyadaki selfie 
(özçekim) paylaşımları arzulanan kimlik ve 
benlik bağlamında bir izlenimi yönetmekte-
dir. Bu izlenim süreci varolan gerçek dünya-
da olduğu gibi uzamda yer alan sosyal medya 
ağları içerisinde zikredilen İnstagram hesap-
ları üzerinde de planlı bir şekilde yürütül-
mektedir.  
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YAZAR NOTU: Bu çalışma; Marmara Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk-
la İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda 2015 yı-
lında tamamlanan “Erving Goffman’ın 
Dramaturjik Kuramı Çerçevesinde Sos-

yal Medyada Selfie (Özçekim) Paylaşım-
ları” başlıklı yüksek lisans tezinin bir 
bölümünün yenide gözden geçirilmesi ve 
geliştirilmesiyle hazırlanmış bir çalışma-
dır.
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EXTENDED ABSTRACT

Erving Goofman’s Dramaturgy Theory puts forth how individuals demonstrate their self-
presentations in social life.According to Goofmann’s approach in his book Presentation of  in 
Everyday Life, individual comes before the society.  He supports the theory that it is more app-
ropriate to examine the society individually rather than evaluating it in a holistic way which is 
the starting point of symbolic interaction. Therefore, rather than making interpretations from 
the holistic perspective, in this study Impression management has been put forth by making 
interpretations on individuals. In this study, it is suggested that individuals not only present 
their self in everyday life but also in social media channels. It is supported that like in everyday 
life, individuals are concerned about presenting their self in virtual world.  In this study, the 
very beginning problem is whether individuals manage their impressions in virtual worlds like 
social media or not. According to literature reviews about social media that have been done so 
far, most studies were carried out about the channels of this medium. The most studied one is 
one of the social media channels, Facebook. In this context, except from Facebook, other social 
media channels are thought to be studied . Especially, it is aimed to study the concept “Selfie” 
not from the physchological perspectives, but from the perspectives of communication scien-
ces. The main purposes of this study are how impression management takes place in Instagram 
with the help of Selfie, what factors are important for the individuals and which channels do 
they resort to while managing impression. All these factors have been tried to explain from the 
perspectives of Bozeman and Kocmar’s Sybernatic Impression Model. Furthermore, it is aimed 
to put forth the differences in  impresion management according to users’ sex. In today’s world, 
social media is a popular place, especially as it provides independence to the users in terms of 
interpersonal communication. This study claims that individuals manage their impression by 
sharing their Selfies via various tools. As to the Selfies belonging to the participants aged 18-34, 
they show difference in the way they are taken and shared. This study is crucial as it is the first 
study approaching the subject from the perspective of communication sciences and it will lead 
and help further studies.  This study was carried out with 10 Instagram user by using content 
analysis method. 4057 Selfie photos in 12.180 shares of these participants were categorized 
and measured. Instead of restricting the time period, the number of the shared selfies was limi-
ted. Each participant is required tos hare at least 100 selfies.  While determining the sample, 
purposeful sampling method was used. Since the demographic features of the participants are  
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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 

not shared on their Instagram accounts, they are not demonstrated in tables. The number of 
the follower and the followed was taken into consideration as well.  The scholars of symbolic 
interactionalism take the individual into consideration while studying the society. Theoretici-
ans analyze the society by evaluating individuals from a micro perspective instead of a macro 
perspective. George Herbert Mead, Herbert Blumer and Erving Goffman were the prominent 
scholars of this theoretical approach. Put forth by Erving Goffman and enhanced by many the-
oreticians Dramaturgic Approach mainly cares the individual. The main thesis of the models 
of this approach is the various impressions created by the individual as s/he takes action. Even 
if Goffman meant his theory in face to face communication, today’s social media tools remove 
the boundaries of this theory. Goffman’s Dramaturgic approach help bring out many other app-
roaches. The most important one of these approaches is  Impression Management which has 
been studied tremendously ever since Goffman died. The Cybernetic Impression Management 
(1997) put forth by Bozeman and Kocmar was modelledd in accordance with Goffman’s theory 
of Self-Presentation. While Goffman relates his theory with  theatre, Bozeman and Kocmar re-
lates their theory with social identity which the individual desires. The maim models emerging 
in the field after GoffmanS model are stated as below:

•	 Two Component Model of Leary And Kowalski

•	 The Impression Management Model of Rosenfeld, Giocalone And Riordin

•	 Impression Management Process Model of Martinko

•	 Impression Management Model of Sampson

•	 Impression Management Model of Rao, Schmidt And Murray.

•	 Cybernetic Model of Bozeman And Kocmar

•	 Key Variables And Main Relations İn Impression Management Process of Gardner And 
Martinko,

Selfie, translated into Turkish as Özçekim, is a term which we often come across and use in our 
everyday life nowadays. The first use of this term was on a Internet site in Austarlia in 2002. It 
was seen as a Hashtag on flicker.com in 2004. The first share on Instagram was happened by a 
user named Jennifer Lee in 2011. She was the first person to tag her photo and share it online.  
Since then, selfie has been a phenomenon and used by millions on Instagram. As sample, par-
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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 

ticipants aged between 18-34 were chosen. The reason why this age range was studied is that 
participants in these ages share mch more photos than the other age groups. Also, the partici-
pants between these ages are sel-confident and able to use technology. Sharing moments with 
friends or acquaintances play a crucial role in the nature of photography. Within the frame of 
this context, it is found out that the participants are seen with someone else (%75) in the photos. 
In the shared photos, women (%21.92) care about their self-identity rather than social statues 
and manage their impression of femininity. On the other hand, Men just care about being soci-
al. As a common behaviour both shared by Men and Women, it can be sait that both of the sex 
(Men % 14.05, Women % 18.06) care about demonstrating their relations, marital status etc.  It 
is concluded that at these ages, individuals show much more care and interest in their relations-
hips, try to be social and communicate with others. In this study, three basic impressions were 
said to be aimed by the individuals. These are: personality, idea of beauty and announcing close 
relationships. All of these dimensions are seen both statistically and verbally. No matter how 
much the term Selfie, refers to the individuality, as a country of the East, it refers to collectivity 
for us. It is because most of the selfie photos of the participants consist more than two people. 
As a summary, the participants tend to manage their self presentation with their current identity 
not a new one. The participants were observed tos hare their photos of wedding  ceremonies, 
college and Professional life. Not only in the real world but also in the virtual world, the indivi-
dual manages his/her impression conciously and tries to reach the idea of social identity.
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“ŞEYTAN DÜĞÜMÜ” FİLMİNDE KÖTÜLÜĞÜN ÖTEKİLEŞTİRİLMESİ1

THE EVIL’S MARGINALIZED IN THE “DEVIL’S KNOT” MOVIE

Gökşen YILDIRIM
Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Elazığ/ Türkiye

Öz: Film, üç çocuğun öldürülmesini ve akabinde 
suçlu olarak öne sürülen –medyada Batı Memphis 
Üçlüsü olarak anılan- üç zanlının yargılama sürecini 
anlatır. Anlatıda üç zanlı aleyhine yapılan araştırma 
ve yargılama süreci cadı avına benzetilir ve kötü-
lüğün forma girmiş şekli olarak değerlendirilen bu 
üç genç ile de kötülüğün ötekileştirilmesinin temsili 
verilir. Gerçek bir olaydan yola çıkılarak kurgulanan 
film, dönemin toplum, ahlak, din ve adalet sistemine 
yönelik yoğun eleştiriler getirir. Özellikle toplumsal 
endişenin dava sürecini nasıl yönlendirdiğini ve dinin 
bu dava sürecini nasıl provoke ettiğini ortaya koyan 
film, toplumsal bir eleştiriye dayanması bakımından 
da önemlidir. Bu noktada suçun oluşumunda koşulların 
dikkate alınmayışı üzerine de yönelen film evrensel 
bir reddediş olan kötülüğün ötekileştirilmesini şeytan, 
şeytana tapma ve cadı avı başlıklarında tarihsel bir 
olgu ile ilişkilendirerek verir.     

Anahtar Kelimeler: Kötülük, Ötekileştirme, Şeytan, 
Din, Ahlak, Toplum

Abstract: The film is as guilty in the killing of three 
children and then put forward to explain the proceed-
ings of the -known as the West Memphis Three- three 
suspects. The process of research and trial against the 
three suspects in the narrative is likened to a witch 
hunt, and evil with evil in the shape of the shape is 
considered to be representative of these three young 
people whose marginalized. The film, which is edited 
based on a real incident, brings intense criticism for 
the society, morality, religion the justice system of the 
period. Especially the case of social anxiety religion 
had provoked this lawsuit showed how the process of 
driving and how to process the film, which is based on 
a social criticism as important. At this point, Ignoring 
the circumstances of the crime in the formation of 
the orientation film on the marginalized is a universal 
rejection of the devil’s evil, devil worship and as-
sociating it with data in a historical phenomenon of 
witch hunts title.

Key Words: Evil, Marginalization, Devil, Religion, 
Morality, Society
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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 

GİRİŞ

Gerçek bir olaydan yola çıkarılarak kurgula-
nan “Şeytan Düğümü”, 2013 Amerikan yapımı 
bir filmdir ve Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Arkansas Eyaleti’nin dindar ve tutucu Batı 
Memhis şehrinde 5 Mayıs 1993’te Michael 
Moore, Steve Branch ve Christopher Byers 
adında sekiz yaşındaki üç çocuğun “şeytani 
bir eylemle” öldürülmesi iddiasına dayanan 
yargılama sürecini konu edinir. Film, öldürül-
me sürecinden çok cinayetin soruşturma ve 
zanlı olarak tutuklanan ve daha sonradan Batı 
Memhis Üçlüsü olarak adlandırılan Damien 
Echols, Jason Baldwin ve Jessie Misskelley 
Jr’ın yargılanma sürecine odaklanır, yani olay 
merkezli olmaktan çok durum merkezli bir 
film olma özelliği gösterir. 

Üç çocuğun öldürülmesi, film için kısa bir 
süreyi kapsarken film, genel olarak öldürül-
menin akabinde gelişen soruşturma ve yargı-
lama sürecine yönelir. Bu açıdan filmin yer 
yer maktul çocukların acılarını pas geçtiği 
söylenebilir. Ancak çocukların cesetlerine 
ulaşılana dek geçen sürenin uzun tutulması-
nın sebebi, böylesi hassas bir konuda farklı 
düşünme biçimi geliştirmeye çalışan filmin, 
olayın trajik boyutunu ihmal etmekten kaçın-
masıdır. Yine yer yer Steve’ye dair görüntüle-
rin araya sıkıştırılması da böylesi acı bir olay 
karşısında hassasiyet eşiği geliştirebilmek ve 
yeni bir cadı avı ile yeniden bir kurban ya-
ratma endişesinden kaçınmak içindir. Tüm 

bunlarla birlikte filmin amacı, olayı (cinayeti) 
dramatize etmek değil konuya farklı bir açı-
dan bakabilmek, bahsi geçen soruşturma/yar-
gılama sürecinin yanlılığını ortaya koymak, 
nihayetinde de suç ve ceza ilişkisinde güveni-
len değerleri sorgulamak ve buna bağlı olarak 
ahlakın, dinin, toplumun ve adalet sisteminin 
çelişkilerini sunabilmektir. 

Bu cinayet olayı, yalnızca Arkansas ya da 
Amerika’da değil birçok dünya ülkesinde 
de insanların ilgisini çekmiş, soruşturma ve 
yargılama süreci, tüm dünyada merakla takip 
edilmiştir. Konuyla ilgili olarak belgeseller 
bulunmasına rağmen “Şeytan Düğümü” bu 
olayı merkeze alan ilk filmdir. Belgesel ger-
çeğin peşine düşerken film, kurguya yaslanır 
ve her ne kadar gerçek bir olaydan yola çık-
sa da ihtimal olmaktan öteye gitmez. Ancak 
bu, filmin belgeselden daha az değerli bir tür 
olduğu anlamına gelmez. Çünkü belgeselin 
tür şartları altında açıklanamayacak pek çok 
olay ve duygusal yaklaşım, film aracılığıyla 
gerçekleştirilebilir ve film, olayı birçok fark-
lı açıdan ele alabilir. Ve filmin özellikle üç 
zanlının 2011 yılında salıverilmesinden sonra 
çekilmiş olması da anlatının geliştirdiği bakış 
açısını daha dikkat çekici kılmakta ve izlenir-
liği daha da arttırmaktadır.

GELİŞME   

Filmin adı olan “Şeytan Düğümü” (Devil’s 
Knot) çarpıcı olmakla birlikte filmin içeriği 
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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 
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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 
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ile de doğrudan ilişkilidir. Yargılama sürecin-
de anlatının konusu olan cinayet, “şeytani bir 
eylem” olarak tanımlanmakta ve cinayet sebe-
bi de kurban etme ayini olarak gösterilmekte-
dir. Ancak anlatı, ironik bir şekilde cinayetin 
değil soruşturma ve yargılama sürecinin bir 
kurban etme ayinine dönüşüşünü konu edinir. 
Zanlı avukatlarının da dediği gibi aslında bu 
durum bir “cadı avı”dır. “Şeytan” kelimesi 
filmde birçok kez tekrar edilmekte ve cina-
yetlerle şeytan arasındaki bağın kuvvetlendi-
rilmesine yönelik sözde girişimlere de dikkat 
çekilmektedir. Bununla birlikte şeytanın dinî 
bir figür olarak öne çıkması, dinî bir sorgula-
mayı da beraberinde getirmektedir. “Düğüm” 
ise olayın içindeki çıkmaza ve karmaşaya işa-
ret etmesi bakımından önemlidir.          

Film, sekiz yaşındaki üç çocuğun “vahşice” 
öldürülmesini ve bu cinayetlerin akabindeki 
soruşturma ve yargılamayı konu alıyorsa da 
genel olarak ahlakın, toplumun (toplumsal 
ahlakın), dinin ve adaletin toplu sorgulama-
sını içermekte ve görünenin bir yanılsama 
olabileceği ihtimalinden yola çıkmaktadır. 
M. Mukadder Yakupoğlu toplumun üyeleri-
ni sahte ve ikiyüzlü kurallarla bir arada tutan, 
kökeni şiddeti ve ölümü önlemeye dayanan 
toplumsal ahlakı bu ikiyüzlülük sebebi ile 
“yalancı ahlak” (Yakupoğlu, 1997: 14) olarak 
tanımlar. Bahsi geçen anlatı da bu yalancı top-
lumsal ahlakın yanılsamları önemli yer tutar. 
Bu sebeple film, esas anlamda kendisi de bir 

çocuk olan ve cinayete tanık olduğunu iddia 
eden Aaron Hutcheson’ın ifadeleri ile (ço-
cukların son sağ görüntülerinin verilmeleri 
eşliğinde) başlar. Bu ifadelerin Hutcheson’a 
ait olduğu da filmin ilerleyen anlarında an-
laşılır. Bu başlangıç, izleyicide her ne kadar 
suç kavramına ve zanlılara dair kanıları güç-
lendiriyorsa da filmin devamında bu kanı, 
yerini belirsizliğe ve yanılsamanın kuvvetli-
liğine bırakır. Damien Echols, Jason Baldwin 
ve Jessie Misskelley Jr isimli üç gencin katil 
zanlıları olarak yargılanmalarının en sağlam 
gerekçesi, Aaron’ın üç genç aleyhine ifade-
sidir. Aaron Hutcheson, olay günü ve hatta 
olay anında maktul çocuklarla birlikte oldu-
ğunu ve katillerin ellerinden güçlükle kurtu-
labildiğini açıkça beyan etmekte ve ifadesini 
verirken de oldukça soğukkanlı gözükmekte-
dir. Aaron ve annesi Vicky’nin ifadeleri dava 
sürecinde önemli bir yer tutmakta ve suçla-
maların temel dayanağını oluşturmaktadır. 
Ancak filmin sonunda Vicky’in ifadesini geri 
çektiği Aaron’ın da seneler sonraki ifadesin-
de cinayet günü yaşananları hiç bilmediğine 
dair açıklamaları sözel olarak verilir ve suç 
ile zanlı arasındaki temel bağ, bu şekilde ko-
parılır. Yani film, Aaron’ın ifadeleri ile açılır-
ken yine onun kendisini yalanlaması ile yerini 
belirsizliğe bırakarak bitirilir. Bu açıdan film, 
konu edindiği dava gibi ilerlerken gerileyen 
bir yapıdadır ve aslında yanılsamadır. Bu ya-
nılsama ise ironik bir şekilde kullanılmıştır.
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Bahsi geçen cinayet olayında dikkati çe-
ken önemli hususların başında maktulle-
rin “çocuk” oluşuna ve cinayet eyleminin 
“vahşi”liğine yapılan vurgu gelmektedir. 
Çünkü kötülüğe maruz kalma noktasında 
özellikle çocuklar, her zaman için vicdani 
yankılanması en yüksek grupta yer alırlar ve 
yine kötülüğün “vahşi”leşmesi ya da herhan-
gi bir kötülüğün “vahşice” şeklinde tanımlan-
ması da kötülüğü derecelendirmede daha bü-
yük önem arz etmektedir. Maktullerin çocuk 
olması ile birlikte özellikle cinayetlerin ger-
çekleştirilme şeklinin tüyler ürpertici olması 
ile cinayetlerde doğrudan bir kasıt unsurunun 
bulunmadığının düşünülmesi, olayı bir kat 
daha vahşileştirmektedir. 

Kötülük, geçmişten günümüze pek çok dü-
şünürün ve bilim adamının zihnini meşgul 
etmesine karşılık kötülüğün tanımlamasına 
ve mahiyetine yönelik olarak kesin ve net bir 
açıklama yapabilmek birçok açıdan zordur. 
Yalnızca düşünürlerin ve bilim adamlarının 
değil sıradan insanın da güncel sorunların-
dan biri olan kötülük ya da kötü için Bedia 
Akarsu “Felsefe Terimleri Sözlüğü”nde “1. 
Değersiz bulmanın, kınamanın, ayıplamanın 
konusu olan her şey; istencin yasaya uygun 
bir biçimde karşı gelmeye ve elinden geldi-
ğince değiştirmeye hakkı olduğu her şey. 2. 
Ahlak değerlerine ve törel istence karşı olan 
her şey” (Akarsu, 1994: 120) şeklinde ta-
nımlamalarda bulunurken Ahmet Cevizci ise 

kötülüğü “doğadan gelen ya da bilinçli insan 
eyleminin sonucu olan ve insan varlığına bu 
dünyadaki yaşamında büyük zarar veren du-
rum, oluşum ya da şey” (Cevizci, 2000: 574) 
olarak tanımlamaktadır. Scott Peck ise “Kö-
tülüğün Psikolojisi” isimli eserinde kötülü-
ğü, kendimizden saklanma sürecimizin bir 
parçası olarak suçluluk duygusundan kaçmak 
şeklinde tanımlar ve yine aynı eserde kişi-
nin, kendisinden saklanmaya çalıştıkça kötü 
olacağını belirtir (Peck, 2003: 69). Bu şekil-
de konuya farklı bir boyut da kazandırmış 
olur. Konuya başka bir açıdan yaklaşan Terry 
Eagleton ise kötülüğün anlaşılmaz olduğunu 
ifade ederek “kötü” nün anlayışımızın ötesin-
de olan hususları tanımlamak için kullandı-
ğımız bir kelime (Eagleton, 2012: 8) oldu-
ğunu belirtir. Özellikle Scott Peck ve Terry 
Eagleton’a ait son iki tanım, çalışmamız ve 
bahsi geçen film açısından oldukça önemli-
dir. Çünkü “Şeytan Düğümü” kötülüğü bir 
saklanma ve suçluluk duygusundan kaçma 
sürecinin parçası olarak değerlendirmekte ve 
toplumun genel anlayışını aşan şeylerin öte-
kileştirilerek “kötü”leştirilmesini beyaz per-
deye taşımaktadır. Bahsi geçen anlatı için ne 
suçun ne de cezanın bir önemi vardır; önemli 
olan toplumsal kabullerde önemli oranda pay 
sahibi olan kaçış ve yaftalayıştır. Bu sebeple 
de film, aksiyonel olmaktan öte bu kabullerin 
eleştirisine yönelmiş bir durum filmidir. 
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Kötülüğü “vahşice” şeklinde nitelemek onu 
olağandışı hale getirmektir. Oysa tüm yar-
gılamaların ötesinde kötülük asla olağandışı 
değildir. Çünkü insanın kötülüğe yatkın olu-
şu ve yaratılmanın özünde kötülüğün bulun-
ması, kötülüğü olağandışı olmaktan çıkarır. 
Çünkü insan “vahşeti ve yıkıcılığı da kendi 
yetenekleri arasında görür, aynen müziği de 
yetenekleri arasında gördüğü gibi… Yapabi-
lir, zorunda değildir; yapmak zorunda değil-
dir. yapabilir” (Reemtsma, 1998: 40). Kötü-
lüğün olağandışı olmamasına rağmen eyleme 
dönüşme biçimi ise çoğu kez olağandışıdır. 
Tarihsel süreç içerisinde kötülük asla değiş-
mez, aynı kalır; değişense kötülüğün eyleme 
dönüşme biçimleri, kültürel kodlarıdır. Günü-
müzde anlayışımızı aşan şey de aslında kötü-
lük değil kötülüğün eyleme dönüşme biçimi-
dir. Üç çocuğun “vahşice” öldürülmesinde de 
anlayamadığımız şey, çocukların öldürülmesi 
ya da bunun kötülük olup olmadığı değildir, 
anlayışımızı aşan şey, bu öldürülme hadise-
sinin “vahşice” olmasıdır. Ancak “zaman”ın 
çoğu konuda olduğu gibi kötülük konusun-
da da tehlikeli sayabileceğimiz bir ilerleyişi 
vardır. Çünkü zaman, kötülüğe direnç kaza-
nılmasını sağlayan en temel ögedir. Her ne 
kadar zamandan bağımsız düşünemesek de 
bunu “tekrar” ya da “tekerrür” olarak da ta-
nımlayabiliriz. Kötülüğün eyleme dönüşme 
biçiminin ilkselliği öncelikle çarpıcı ve hat-
ta sarsıcıdır ancak bunun tekrarı, kötülüğe 
hassasiyet eşiğimizi yükselterek kötülüğün 

etkinliğini azaltmaktadır. Bu açıdan bakıldı-
ğında kötülüğün ötekileştirilmesi, bu sarsıcı 
etkinin korunmasına hizmet ediyor gibi gö-
zükse de aslında bu çaba da kötülüğün başına 
buyrukluğu ile kıyaslandığında oldukça ge-
reksiz görünmekte ve detaylı düşünüldüğün-
de de kötülüğe hizmet etmektedir.

Kötülüğün ötekileştirilmesi, kötülüğün her 
zaman “ben”e ya da “biz”e benzemeyene mal 
edilmesine sebep olmuştur. Kötülükle ilgili 
olarak evrensel bir açıklama yapmak zaman 
zaman zorlaşırken bu yaklaşım (kötülüğün 
ötekileştirilmesi), geçmişten günümüze değin 
varlığını sürdürmüş, neredeyse evrensel bir 
ilke olarak yorumlayabileceğimiz bir açılıma 
sahip olagelmiştir. Konuya bu açıdan yakla-
şıldığında üç çocuğu “vahşice” öldüren katil 
ya da katillerin onun üvey babası ya da kom-
şusu olabileceği gerçeğini kavramak yerine 
“biz”e benzemeyen üç “tuhaf” kişinin (ki on-
lar da çocuk sayılabilirler) olabileceğini var 
saymak daha kolaydır. Özellikle toplumun 
genelini ilgilendiren olaylarda ve toplumsal 
kabullerde zor olandan çok kolay olan çoğu 
kez daha caziptir. Film de genel olarak bu 
kavrayış noksanlığı ya da daha doğru bir ifa-
de ile kavrayışın yanlılığı üzerine kuruludur.  
Bu sebeple de film, olaydan çok toplumsal 
kabullerin sorgulanmasına ve toplumsal kav-
rayışın dinamiklerine odaklanmaktadır. Film-
de çocukların öldürülmesi hadisesinden çok, 
toplumun, polislerin ve mahkemenin suçlula-
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rı cezalandırmaya yönelik propagandası yer 
alır. Özetle filmde cinayet değil mahkeme sü-
reci, suç değil ceza ön plandadır.  

Kötülüğün ötekileştirilmesinin altında yatan 
önemli sebeplerden biri de kötülüğü anlaşılır 
kılmak ve belli bir forma sokabilmek endişe-
sidir. Denilebilir ki kötülük, yaşamın önünde-
ki en önemli engeldir ve felsefi altyapısında 
ateistik bir argüman olarak kullanılmasının 
sebebi de budur. Yaşamda güven bulmak ve 
yaşamı kontrol altına almak isteyen insan 
için uğraşması gereken ilk sorun, kötülüğün 
başına buyrukluğu ve kontrol edilemezliği-
dir. Kötülüğü ötekileştirerek onu bir forma 
sokmaya çalışan insan, kötülüğü anlaşılır kı-
lacağını, kötülüğün etkinliğini de bu şekilde 
kırmayı başaracağını ve son olarak yaşamı 
güvence altına alarak kontrol edebileceğini 
düşünür. Oysa kötülük, Eagleton’un ifade et-
tiği gibi anlaşılmazdır ve sadece kendisi için 
bir eylemdir (Eagleton, 2012: 8). Bu açıdan 
üç çocuğun “vahşice” öldürülmesi suçunu, 
satanist olma ihtimalleri yüksek, Batı Memp-
his halkından uzak ve kopuk, yani farklı, üç 
gence yüklemek, kötülüğü anlaşılır/beklenir 
kılmak, yaşamı da güvence altına almak de-
mektir. Bu farklı kişilerin suçlu bulunması, 
gerek Arkansaslıların gerekse dindar Hristi-
yan Amerikalıların kendilerini güvende his-
setmeleri ve yaşamı kontrol edebilmeleri için 
bir gerekliliğe dönüşmüştür. Bu sebeple polis 
şefi, gazetecilerin yakalanan zanlıların suçlu 

olma ihtimalini on üzerinden puanlamasına 
yönelik sorusunu “on bir” olarak cevaplar. 
Echols bu durumu şöyle özetler: “O polisler 
korkak. İnsanlara duymak istediklerini söy-
lemek için her şeyi yaparlar.” Polis şefinin 
ifadesindeki eminlik ve gereklilik, anlatının 
birçok yerinde ve birkaç farklı kişi tarafından 
tekrarlanır. Cinayetin suçlusu olması ihtimali 
olan zenci adamı araştırmak üzere Bojangles 
Restoran’a giden Dedektif Ron Lax’e orada 
çalışan garson kız “Hayat üç suçlu yakalan-
dığında daha iyi olacak.” der. Bu cümle, fil-
min vermeyi amaçladığı mesaj açısından çok 
önemlidir. Çünkü kötünün yakalanmasının ve 
cezalandırılmasının suçunun karşılığını gör-
mesinden -adalet anlayışından- öte yaşamı 
güvence altına alma, koruma görevi vardır. 
Bu, aynı zamanda iyi ve adil bir Tanrı’nın 
varlığına iman etmek için de gereklidir. Çün-
kü kötülüğün varlığı ve özellikle başına buy-
rukluğu, tarihsel olarak sık sık Tanrı’nın var-
lığının aleyhine kullanılmış ve kötülük, çoğu 
kez atesitik bir argüman olarak kullanılagel-
miştir. Yani suçlular yakalandığında sadece 
yaşam daha iyi olmayacaktır; Hristiyan din-
darların inançları da güvence altına alınacak-
tır. Filmin açılışından bitirilişine kadar dini 
vurgu, bu açıdan üst seviyededir. Film çan 
sesleri ile başlamakta, film içerisinde de sık 
sık haç figürüne, rahiplerin konuşmalarına ve 
dini eleştirilere yer verilmektedir. Ancak bun-
lar içerisinde en dikkat çekici olanı Steve’nin 
ailesinin arabasında yazan sözdür: “İsa benim 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 9 Yıl:2015 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 9 Year: 2015 

Y90-Z19 ID:196 K:237
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)

121

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 

efendim. Beni cennete dek izle.” Çocukların 
cesetlerine ulaşılması üzerine Steve’nin aile-
sinin olay yerine gittikleri sahnede acı, arka 
plandayken arabada yazan bu sözler ön plan-
dadır. 

Toplumsal kabullerin ve adalet sisteminin sor-
gulandığı film de önemli oranda dinsel kabul-
lerin de sorgulandığı görülmektedir. Doğrudan 
bir eleştiri yapılamamasına rağmen haç figü-
rüne, rahiplerin yönlendirici söylemelerine ve 
bazı dinsel figürlerin yoğunluğuna yer veril-
mesi ve filmin tüm bu kabulleri boşa çıkara-
cak alternatif bir suçlu ya da suçlular buluna-
bileceği gerçeği ile bitirilmesi de dinsel yak-
laşımların kesin olmayışına ve sorgulanması 
gerektiğine dair kanıyı güçlendirmektedir. 

Filmde -eleştirel olarak- şeytana tapma belir-
tileri olarak özellikle siyah giymek ve metal 
müzik dinlemek gösterilmektedir. Bu bile baş-
lı başına kötülüğe anlam yükleme ve kötülüğü 
tanımlama yani forma yerleştirme çabasının 
ürünüdür. Siyah giyinen ve metal müzik din-
leyen bu “tuhaf” üç genç, mahkemece suçlu 
bulunmalarına rağmen kimse onları bu suça 
yönelten şartları düşünmez ya da tartışmaz. 
Çünkü şartlar ya da sebepler, suçun etkililiğini 
ve cezai sorumluluğu azaltır. 

Filmde eleştirisi yapılan toplumsal öngörüye 
göre bu gençleri, böylesi kötü bir eylemi iş-
lemeye iten toplumsal koşullar değil zayıf ki-
şilikleri ve genelden farklı oluşlarıdır. Öyley-

se bu gençler, koşullar kötü olduğu için değil 
zaten kötü oldukları (yaratılışları kötü olduğu) 
için kötü bir eyleme başvurmuşlardır. Hal böy-
le olunca Amerikan toplumu da adalet sistemi 
de rahat olmalıdır çünkü koşullar değil kişiler 
kötüdür. Öyleyse durumu düzeltmek için kö-
tülerin tamamen iyi ve adil bir hukuk sistemi 
tarafından yine tamamen iyicil gayelerle ce-
zalandırılmaları yeterlidir. Çünkü toplum, ah-
lak, din ve sistem böylece korunmuş olacaktır. 
Filmde de bu sebeple zanlıların lehlerine de-
liller karartılmış, çoğu kez de görmezden ge-
linmiştir. Film, özellikle bu yanlı kayıtsızlığın 
eleştirisini yapmaktadır.  Oysaki eğer şeytan, 
olumsuz sosyal şartlarda değil de insanın için-
deyse kötülük o zaman yenilmezdir (Eagleton, 
2012: 10). Konuya bir de şu açıdan bakmak 
gerekir: Bu gençler gerçekten suçlu bile olsa-
lar, eğer şeytan onları ele geçirmişse ve bu kö-
tülüğü bu sebeple yapmışlarsa gerçekte suçlu 
onlar mıdır ya da bu gençler gerçekten lanet 
okunası kişiler midir? Terry Eagleton, eğer 
kötüler “gerçekten de şeytani güçlerin çaresiz 
kurbanıysalar, lanetlemeyi bırakıp acımalı-
yız kötülere” (Eagleton, 2012: 11) der. Oysa 
filmde eleştirisi yapılan toplumsal bakış, bu 
gençleri kolaylıkla lanetleyebilmek için şey-
tan öyküleri sıralamakta ve konuyu şeytanla 
ilişkilendirmeye çalışmaktadır. 

Cezanın hafifletilmesini istemeyen toplum 
ve jüri, hafifletici sebepleri düşünme gereği 
bile duymaz ve çoğu kez böylesi durumlar-
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da cezanın büyüklüğü ile sağlanmak istenen 
güven aynı oranda olur: Güven tesisine du-
yulan arzunun büyüklüğü, cezayı da büyül-
tür. Cezanın büyüklüğü, bu açıdan bir yan-
dan yaşamda güven bulma arzusunu tatmin 
ederken diğer yandan olası suçları da kontrol 
altına almayı amaçlar. Bu üç genç için de en 
büyük ceza verilir: On sekiz yaşındaki Dami-
en Echols ölüm cezasına, on yedi yaşındaki 
Jessie Misskelley Jr ömür boyu hapis cezası 
ve iki kez yirmişer yıl hapis cezasına, on altı 
yaşındaki Jason Baldwin ise ömür boyu hapis 
cezasına çarptırılır. Kötü koşullar düzeltile-
bilir ama kötü kişiler asla. Bu sebeple eğer 
koşullar değil de kişiler kötü ise onlar için 
uğraşmaya gerek yoktur, bunun için de ceza 
olabildiğince ağırlaştırılmalıdır. 

Steve’nin üvey babası Terry de davada karı-
sına “Kazanacağız” der. Bu durumda, çocu-
ğunu “vahşi” olarak tanımlanan bir cinayetle 
kaybeden -üvey de olsa- bir babanın kazan-
cının ne olabileceğini sorgulamamak da elde 
değildir. Terry’nin biz’e bağladığı kazanmak 
fiili, din, toplum ve sistem merkezli bir kav-
rayışın eminliğidir.    

Zanlı üç genç, yalnızca üç çocuğun öldü-
rülmesinin suçlusu değillerdir aslında, onlar 
başlı başına kötülüğün simgesidirler ve kötü-
lüğün kendisinden sorumludurlar. Bu sebeple 
de sürekli olarak “şeytan” ile ilişkilendiril-
meye çalışılırlar. Çünkü dinlerin ortak üreti-
mi olan “şeytan”, kötülüğün forma girmiş ev-

rensel kodudur ve kutsal kitaplardaki en net/
belirli kötülük figürüdür. Kötülük konusun-
daki tek kesinlik olan “şeytan” hakkındaki bu 
ortak belirleme, kötü kişilerin de bir şekilde 
“şeytan”la ilişkilendirilmesine sebep olmuş-
tur. Filmde de benzer bir yaklaşımla zanlı 
gençlerin bir şekilde şeytanla ilişkili olduğu-
nu göstermeye çalışan bir dava süreci konu 
alınmaktadır. Ancak film, bu üç çocuğun 
öldürülmesinin şeytana tapınma ritüeli ola-
rak gösterilmeye çalışılmasını özellikle 555 
olan dava numarasının bile bu minvalde 666 
olarak değiştirilmesini eleştirmekte, kötülük 
ile şeytanın doğrudan bağlantılanmasına kar-
şı çıkmakta, şeytan ile kötülüğü birbirinden 
ayırmaktadır. Bu açıdan bahsi geçen filimin 
kötülüğü, şeytansı olmaktan çıkararak insansı 
bir eylem şeklinde dönüştürme çabasının bir 
ürünü olduğunu söylemek mümkündür. 

Üç çocuğun kaybolması üzerine kayıp ço-
cukların okulunun bahçesinden yapılan tele-
vizyon haberinde “İnsanlar burada endişeli, 
burada herkes endişeli… Tam olarak ne olup 
bittiğinden emin değiller. Sadece bu çocuk-
larla ilgili değil, herkesle ilgili, toplum olarak 
endişe etmekle ilgili.” ifadeleri kullanılır ve 
cinayetin toplum üzerindeki sarsıcı etkisine 
yer verilir. Olay üzerine meslektaşlarına kü-
çük bir sunum yapan polis şefinin ilk cüm-
lesi de bu yöndedir: “Holiday Garden’da üç 
çocuk kayboldu. Burada endişeli olan bir 
toplum var ve bu anlaşılır bir şey.” Çocukla-
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rın kaybından ya da ailelerin acısından daha 
önemli bir şey varsa o da toplumsal endişedir. 
Bu sebeple de toplumsal endişeyi gidermek, 
her şeyden önce gelmelidir. Film, polislerin 
üç “tuhaf” gencin suçlu bulunması yönündeki 
ısrarcı tutumlarını ve farklı düşünme biçimle-
ri konusundaki pervasızlıklarını bu toplumsal 
endişenin giderilmesi gerekliliğine bağla-
maktadır. Bu sebeple de polis, yapanı bulmak 
için değil bu üç gencin suçlu olabilmesi için 
uğraşır. (Echols ve Baldwin, suç mahalli ile 
ilişkilendirilememelerine rağmen çeşitli ma-
nipülasyonlarla dava onların aleyhlerine dö-
ner, Bojangles Restoran’daki zenciye ait kan 
numuneleri kaybedilir, Miskelley’in tutarsız 
ifadeleri sorgulamadaki yönlendirme ile zan-
lıların aleyhine döndürülür.)  

Cinayet sonrasında kilise kürsüsünde yaptığı 
açıklamada rahip, yargılama sürecini bekle-
meden hükmünü verir: “Metal müzik dinle-
me ile şeytana tapınma arasında kesinlikle 
bir bağlantı var.” Konuşmanın kilise kürsü-
sünden yapılması da inanmayı imana bağlar. 
Yine bir televizyon haberi, rahiplerden biri-
nin Echols’ın şeytanla anlaşma yaptığını ve 
cehenneme gideceğini söylediğini, bir başka-
sının da bu cinayetleri şeytanın vücut bulup 
kendini göstermesi olarak tanımladığını ifade 
eder. Bu şekilde dini söylem, televizyon ara-
cılığı ile daha büyük kitlelere ulaşır. Rahip, 
kilisede cinayeti bir slogana dönüştürürken 
herkes annenin acısına uzaktır. Onun da bu 

topluluğa uzak oluşu, söylem esnasında oğ-
lunu düşünmesi ile belli edilir ve bu şekilde 
acı ile yansıması arasındaki mesafe de gözler 
önüne serilir. Kilise bu söylemden, korku ve 
endişeden beslenir. 

Dedektif Ron Lax’i zanlılar lehine araştırma-
ya sevk eden şey de aynı yanlı söylemdir. De-
dektif, katı bir inanmışlıkla üç “tuhaf” genci 
mahkûm etmez ve “Ya yapmamdılarsa?” diye 
sorar. Bu üç gencin cinayeti işleme ihtimalle-
rine karşılık olarak da üç çocuğun ölmesini 
yeterli bulur. Filimin bakış açısına göre Ron 
Lax’in bu davaya dahil olmasının sebebi, bu 
üç zanlının suçsuz olmasına inanması değil 
farklı düşünme biçimlerinin geliştirilmemiş 
olması ve idam cezasına olan itirazıdır. Ron 
Lax, din, ahlak ve toplum diyerek ötelenmiş 
vicdanın sesidir ve yine ahlak, din ve toplum-
sal endişe afyonu ile uyuşturulmuş bir top-
lumun üst aklıdır, araya katılmış üçüncü bir 
gözdür. Filmin onun gibi tarafsız bir kişinin 
bakış açısından verilmesi de konuya yönelik 
yanlı bir kurgudan kaçılması gerekliliğiyle-
dir.  

Filmin önemli sahnelerinden biri de Ron 
Lax ile Damien Echols’ün bir araya gelip 
konuştukları sahnedir. Echols, her ne kadar 
“tuhaf” görünmek için özel bir çaba harca-
dığını itiraf etse de “Ne zaman tuhaf şeyler 
olsa insanlar şeytana tapanları suçluyorlar 
ve beni.” diyerek hem olayın tuhaflığını hem 
de yanlı toplumsal kabulleri ifade etmiş olur. 
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Steve’nin annesi de televizyon kanalına ver-
diği röportajda bu gençlerin normal insanlara 
benzemedikleri için suçlu olduklarını ifade 
eder. Çünkü ona göre “Normalsen böyle gi-
yinmezsin?” Bu bile bu gençlerin delillerden 
çok şekillerine bağlı olarak suçlandığını gös-
terir. Görüldüğü üzere filmin odaklandığı 
nokta, delillerden çok bakış açılarıdır. Filmin 
bu açıdan dava sürecindeki bakış açılarının 
sorgulanmasını içerdiğini ve farklı düşünme 
biçimlerinin üretilmesini amaçladığını söyle-
mek mümkündür.    

Echols’ın davranışlarına gelince Echols’ın 
“normal” olarak kabul edilebilen davranışla-
rının olmadığı ortadır ancak onun bu davra-
nışlarının bilinçli bir seçmenin sonucu olduğu 
kendi ağzından dile getirilmektedir. O, güç ve 
kontrol elde etmek için büyücülük ile ilgilen-
diğini ve farklı görünerek diğer insanları ken-
disinden uzak tutmaya çalıştığını açıkça ifade 
etmektedir. Echols’ın mahkeme salonundaki 
ve mahkeme çıkışındaki tavırları ise anlamla-
rın tersine çevrilmesi açısından önemlidir. O, 
tüm gözlerin üzerinde olduğunu bildiği hal-
de toplumu kızdıracak ve dikkatleri daha çok 
üzerine toplayacak davranışlar sergilemekten 
çekinmez. Böyle bir davada yargılanmasına 
ve üzerine yönelen nefreti bilmesine rağmen 
o kendince “şov” yapmaktan geri durmaz.  O, 
bu rahatlığı ve başına buyrukluğu ile iyilere, 
iyicil anlamlara ve onun farklı olduğunu dü-
şünenlere meydan okumaktadır. Toplumun 

ürettiği anlamı ve ahlaki yargıyı tersine çevi-
ren ve olabildiğince anlamsızlaştırmaya çalı-
şan Echols’ın tavırları, tüm iyicil anlamların 
toplu protestosudur.

Film, polisin yapmadığı şeyi yaparak cinaye-
te farklı noktalardan yaklaşır ve zanlı olarak 
bir kişi üzerine yoğunlaşmaz, farklı seçenek-
ler sunar: Steve’nin üvey babası Terry, Chris-
topher Byers’in üvey babası Mark Bayers, 
Bojangles Restoran’daki zenci, ve dondur-
macı çocuk… Özellikle güçlü bir şekilde ka-
tilin üvey baba ya da üvey babalar olabilece-
ği üzerinde durulur. 04.30’da eve döneceğini 
söyleyen Steve’nin gelmesi gereken saat-
ten 15 dakika geçmiş olmasına (04.45) rağ-
men eve gelmediğinin anlatıldığı sahnelerde 
Steve’nin kız kardeşi annesine “Babam ner-
de?” diye sorar. Bu soru, filmin devamı için 
öne sürülecek zanlı ihtimalinin kim üzerine 
odaklandığının ipucunu verir. Çünkü böylesi 
bir ihtimal, filmin mesajının kuvvetlenmesini 
sağlayacaktır: Katil üç “tuhaf” genç değil de 
evin içindeki baba ise kötülük zannedildiği 
gibi dışarda ya da uzakta değil içerde ve ya-
kındadır. Filmin sonu da bu yönde bağlanır 
ve aksiyonel olarak verilmese de filmin biti-
mindeki sözlü kısımda dava sürecinin ileriki 
kısımlarından haber verilir ve alternatif dü-
şünce biçimleri geliştirilir. 

“Şeytan olmakla suçlanan üç gencin suçlu 
olmayabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşan 
film “üç kurbanın anısına” denilerek bitirilir 
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ancak burada kafa karıştıran şey, gerçekte 
kurbanın kimler olduğudur ya da daha yerin-
de bir ifade ile kurbanların yalnızca üç kişi-
den mi ibaret olduğudur. Bu bağlamda güçlü 
bir şekilde kurbanların zanlılar olduğu imajı 
da açıkça ortaya konmaktadır.

Film, nefret ile acıma arasında bir belirsizlik-
le bitirilir. Zanlı gençlerin bir yandan satanist 
ve suçlu olma diğer yandan masum olabilme 
ihtimalleri bu belirsizliğin sebebidir. Özel-
likle acıma duygusu, bu gençlerin kaba bir 
şekilcilikle haksızlığa uğrama ihtimallerinin 
neticesidir. Bu zanlıların da çocuk sayılabi-
lecekleri vurgusunun yapılması da yine bu 
çocukların masum oldukları düşüncesinin 
üretimi olarak dikkati çekmektedir. Çünkü 
toplumsal rolü benimsemede ya da toplumsal 
oyunun parçası olmada çocuklar her zaman 
ikinci plandadırlar.

SONUÇ

Ahlak ve iyilik her ne kadar, yanlı bir tutum 
ile bilinç olarak yeniden üretilmeye ve ahlaka 
yeniden değer kazandırılmaya çalışılıyorsa 
da esas kötülük, ötekine yönelen bu düşman-
lıkta yeniden ortaya çıkmakta ve garip bir 
şekilde meşruiyet kazanmaktadır. Toplumsal 
linçlerde kötülük, çoğu kez iyilik postunda 
karşımıza çıkmakta ve bir anda etrafına bir 
grup insanı toplayabilmekte, kitleleri etkisi 
altına alabilmektedir. Toplumsal ve dinî en-
dişe, çoğu kez kötülüğün ötekileştirilmesinde 

önemli oranda pay sahibidir ve tutuculuk, bu 
ötekileştirimi ilkeselleştirmektedir. Kötülüğü 
ötekileştirerek üretilmiş erdem, teorikte ya da 
sözel olarak yücelirken pratikte küçülmek-
tedir. Adam Morton’ın ifadeleri ile “erdem 
paranoyası” olarak ifade edeceğimiz bu du-
rum, iyiliğin despot gücüdür. İyilik kötülüğü 
“düşman” olarak üretirken ve bu düşmanlıkta 
boy vererek  tiranlaşırken arkaik dinlerin il-
kel tanrıları gibi kurban istemektedir.  “Şey-
tan Düğümü” filmi de tam olarak böylesi bir 
iyilik anlayışının reddi ve yeniden üretimidir. 
Farklılığın ve uzaklığın kötülüğün etiketine 
dönüşmesini eleştiren film, dini, toplumsal 
ve vicdani yargılamaların da sorgulanması 
gerektiğini ifade etmektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Devil’s Knot film 2013 is an American-made movie. The film takes issue with 
Michael Moore, Steve Branch and Christopher Byers called three children killed in the city of 
West Memphis of the state of Arkansas of the United States. Damien Echols, Jason Baldwin and 
Jessie Misskelley Jr. called three young was arrested as a murder suspect. The murders resonate 
all over the world not only in America and due process is followed throughout the world with 
curiosity. Objective: The objective of the study is to examine the emergence of evil in the film. 
Although there are documentaries on the subject “Devil’s Knot” is the first film in this event. 
Limitations: This study is limited with the data in the “Devil’s Knot” movie and scanning of li-
terature Assumptions:The movie focuses on the murder investigation and the trial process than 
murder. The film criticizes the accusations effort of three young men displayed a lot target than 
to find the real of the investigation process and generally includes public criticism of religious, 
social, conscience, morality and justice system. Victim children’s pain is not at the forefront of 
after the murder, It is at the forefront of society was concerned with murder. For this reason, the 
social concern not real evidence is to give direction to the proceedings. Movie based on social 
criticism, questions the concept of social morality. The dynamics that shape social morality 
questioned in the film to the development of different practices of thinking about murder is 
intended. The suspects are accused of not resemble the general population. They are crimes and 
bad because  they are strange. To be their strange connects to listen metal music and wear black 
clothes. Nobody outside of Detective Ron Lax believes them. Ron Lax, religion, morality and 
conscience is the voice of the community it shifted again and saying morals, religion and social 
concern is drugged with opium’s top intelligence community has joined together a third eye. 
Giving the film from the perspective of a neutral person like him escape the necessity but by a 
biased fiction on the subject. Film criticism of social predictions made by these young people, 
social conditions are not such a bad action pushes poor people and usually different processing 
occurs. Especially explanations about the issue of priest and their provisions without due pro-
cess of law have been seriously criticized. When Looking at the subject of the religious and 
conservative West Memphis is criticized religion gets its share from this criticism. Religion and 
people blame delivery this young suspects. However, the investigation and trial process itself a 
“witch hunt” turned into, the suspects have been victims of this witch hunt. A topic also needs 
to look at it this way, if these guys are really suffering rather than curse the devil we need these 
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children. Because evil will cease to be so returned to the preferred choice. If the devil is not in 
the negative social conditions of the people is evil, then it is invincible. Subject must also look 
at it this way: these young people really guilty, even if they, if the devil is captured them and 
this evil is actually guilty they did if they have therefore either of these young people really 
fucking read a person’s sturdy? Three young suspects, are not the only guilty of the murder of 
three children in fact, they They are the symbol of evil per se and are responsible for the evil 
itself. For this reason, consistently “devil” is not associated with the work. Evil, has engaged 
the minds of many thinkers and scientists past to the present. But to be able to make a clear and 
explicit as to the identification of the nature of evil is difficult in many ways. Evil is one of the 
current problems of ordinary people not only scientists and thinkers. Evil is generally incomp-
rehensible and is an action in itself. Therefore the presence of evil was seen as obstacles of life. 
The people that tries to understand evil tries to insert a form to evil. The film is the product of 
such an interpretation process. Evil often emerges in the form of favor in lynching social and 
can gather around a group of people at a time, may be under the influence of the masses. So-
cial and religious concerns often own shares in marginalized of evil and conservatism making 
deserve this marginalization. Virtue that marginalized evil is shrinking in practice while prai-
sing theoretical or verbal. “Virtue paranoia” which we will describe in this case is the despotic 
power of goodness. While goodness produces evil as “enemy”, wants to sacrifice as primitive 
gods of the archaic religion. “Devil’s Knot” film is exactly the understanding of the rejection of 
such a favor and the reproduction.
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SABAHATTİN ALİ ROMAN KARAKTERLERİNDEKİ KADINSILIK-
ERKEKSİLİK VE CİNSEL YÖNELİMLER1

FEMINITY-MASCULINITY AND SEXUAL ORIENTATIONS OF THE 
CHARACTERS IN THE SABAHATTIN ALI’S NOVELS

Rahime SARIÇELİK ABBASBEYLİ
Strazburg Üniversitesi Türk Etütleri Bölümü, Fransa 

Öz: Sabahattin Ali şiirle başlar edebiyat yolculuğuna. 
Sadece üç roman yazar. İlk yazdığı romanla son yaz-
dığı roman tamamen farklı bir çizgidedir. Toplumcu 
gerçekçilik ilkesi onun yazı üslubunu belirler. Yazarın 
edindiği üslubu onu kendi döneminde bir ilk yapacak-
tır. Bu çalışmada yazarın yaşadığı toplumda gördüğü 
sorunlardan bir tanesi cinsiyet algılaması üzerinde 
düşünülmüş, yazarın üç romanı kritik edilmiştir. Sonuç 
olarak, Sabahattin Ali’nin roman karakterlerindeki 
kadınsılık-erkeksilik ve cinsel yönelimler çalışma 
konusu olarak belirlenmiş ve bu konuda yazarın gös-
termek istedikleri üzerine fikir yürütülmüştür. Yazarın 
kadın karakterleri erkeksi erkek karakterleri ise kadınsı 
göstermesi ya da romanlarında cinsel yönelimlerden 
bahsetmesi değerlendirmeye değer ilginç bir detaydır 
ve üstünde çalışmaya değer görülmüş ve bu konunun 
toplumsal bir sezginin ürünü olduğu düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Sabahattin Ali, Cinsiyet Algılaması, 
Cinsel Yönelimler,  Kadınsılık, Erkeksilik

Abstract: Sabahattin Ali began his literary journey 
with poetry. He only wrote three novels. His first 
and last novel are very different.The principle of 
social realism determines the writer’s style. His style 
will make him a pioneer of his time. In this article, 
we discuss one of the questions that the writer has 
observed in the society in which he lived, namely 
the perception of the sexuality. We also analyze his 
three novels. As a conclusion, femininity, masculin-
ity and sexual orientation of Sabahattin Ali’s novels 
characters are the subject of our research. We tried to 
reflect on what the writer meant us. The masculinity of 
the female characters and the femininity of the male 
characters, the presence of the sexual orientations in 
his novels are a very interesting detail and deserves 
to be treated. We believe that this theme is the result 
of a social observation.

Key Words: Sabahattin Ali, Perception of the Sexuality, 
Sexual Orientations, Feminity, Masculinity

(1)  Sorumlu Yazar: Rahime SARIÇELİK ABBASBEYLİ, Strazburg Üniversitesi Türk Etütleri Bölümü / Fransa, 
rahimesaricelik@hotmail.com, Geliş Tarihi / Received: 24.09.2015 Kabul Tarihi/ Accepted: 20.12.2015 Makalenin 
Türü: Makalenin Türü: Type of article (Araştırma – Literatür / Research –Literature) Etik ve Kurum İzni: Ethics 
and Corporate Permit (Yok-None)

Doi: 10.17361/UHIVE.2015914937

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
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 9 Yıl:2015 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 9 Year: 2015 

JEL KODU: Y90-Z19 ID:176 K:114
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 

GİRİŞ

Sabahattin Ali 1907-1948 yılları arasında ya-
şayan, Türk edebiyatının Cumhuriyet dönemi 
yazarıdır. Roman ve öykü türü, ilk defa orta-
ya çıktığı Tanzimat devrinden (1860-1896)  
romancılığın gelişmekte olduğu yazarın dö-
nemine kadar birey ya da Batılılaşma etraflı 
konular altında yazılmış; bu türlerde İstanbul 
vazgeçilmez bir mekân olarak belirlenmiştir. 
Belirtilen zaman aralığında (1860-1896) ilk 
Türk romancısı sayılan Şemsettin Sami ve Na-
mık Kemal gibi yazarlar tarafından gerçekçi 
sayılmayan bir anlatım tarzı tesahup edilmiş, 
Batılılaşma konu olarak irdelenmiştir. “1923-
1950 arasında Türkiye’de sömürünün, sınıf-
laşmanın ve tek parti rejiminin getirdiği hak-
sız düzen, romanda da Batılılaşmanın yerini, 
düzene dönük yeni bir sorunsalın almasına 
neden oldu diyebiliriz.” (Moran, 2011: 14) Bu 
dönüşümle yazar eski anlatım tarzını geride 
bırakıp romana ve öyküye daha gerçekçi ve 
toplumcu bir bakış açısı getirmiştir. Böylece, 
yazarın ilk romanı Kuyucaklı Yusuf Türk ede-
biyatında ilk kırılma noktası olmuştur. Çünkü 
“ 1950’lere kadar batılılaşma tek sorunsal 
olarak kalmış, sonra birdenbire yerini başka 
bir sorunlar yumağına bırakmıştır… Gerçek-
te değişiklik 1937’de basılan Kuyucaklı Yu-
suf ile başlar… ” (Moran, 2011: 8) Yazar bu 
eserinde, 1903-1915 döneminde bir Türk ka-
sabasının sosyal hayatını, halkın durumunu, 
eşrafla yönetimin ilişkilerini, memurların ya-

şamını bütün ayrıntı ve gerçekçiliği ile ortaya 
koymuştur. Türk edebiyatına yeni bir anlayış 
getirmiş olması onu özellikle Türk öykücü-
lüğünde önemli bir noktaya taşımıştır. Yaza-
rı Asım Bezirci şu cümlelerle anlatır: “Başta 
köylüler olmak üzere işçilerin, memurların, 
jandarmaların, doktorların, aydınların, yöne-
ticilerin yaşayış ve düşüncelerini sınıfsal bir 
kavrayış, toplumcu bir görüş ve gerçekçi bir 
yöntemle gün ışığına çıkarmayı becermiştir. 
Üstelik bu işin hikâyeciliğimizde ilk ve önemli 
öncüsü olmuştur.” (Bezirci, 2007: 125)

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip 
Adıvar, Mehmet Rauf, Halit Ziya Uşaklı-
gil de Sabahattin Ali öncesinde Anadolu’yu 
yazmışlardır. Ne var ki, bu yazarların bütü-
nüyle Anadolu insanını tasvir edemedikleri 
kanısı uyanmıştır. Nazım Hikmet’in yazara 
dair şöyle bir yorumu vardır: “Evet, Türkiye 
orta sınıflarının, köylüsünün, fukarasının, ha-
yatını bizde anlatan ilk yazar Sabahattin Ali 
değildir. Fakat bunu büyük bir ustalıkla ve 
inkılâpçı, halkçı, gerçekçi, bir görüşle yapan 
ilk hikâyecimiz, romancımız odur.” Bunun 
nedeni yazarın yazılarını Anadolu insanlarına 
ait gerçek gözlemlerle ve Anadolu’ya gezi-
ler yaparak yazmış olmasıdır, denebilir. “Bir 
Konferans” öyküsü bu düşünceye iyi bir ör-
nek olarak verilebilir. Çünkü öyküde Anadolu 
köylüsü ile aydınlar arasındaki dil bile farklı-
dır. Sabahattin Ali’ye göre yazmak “hamam-
da oturup hava raporu vermek” değildir, yazar 
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ya da aydın halktan kopuk olmamalıdır. Ken-
disi düşüncesini bir söyleşisinde şöyle ifade 
eder: “ Halktan bahsediyorum diyen yabancı 
ve ucuz esprili hikâyelerle halkı maskaraya 
çeviren meşhur muharrirlerimiz var.” (Sön-
mez, 2009: 80)

Toplumcu yazar Sabahattin Ali’nin geçmişte 
yazdıkları eserler günümüzde bile okurları 
etkilemektedir. Nedeni yazdıkları eserlerinde 
gerçek hayattan alınmış hissi veren olay ve 
karakterlerin olmasıdır şeklinde açıklanabilir. 
Bunu ona yaptıran toplumcu yazarlığıdır de-
nilebilir. Sabahattin Ali’ye göre edebiyat hal-
kı aydınlatmak, ona hizmet etmek için olma-
lıdır. Yazarın kendi deyişi ile “Edebiyat da bir 
hizmet ve bir mücadeledir.” (Sönmez, 2009: 
189-190). Bu sebeple yazarın toplumcu ger-
çekçilik bakışı ile yazdığını görürüz. Toplum-
cu gerçekçiliği açacak olursak şöyle bir tanım 
yararlı olacaktır: “ Toplumculuğun toprağın-
da boy atıp gelişen bir akımdır toplumcu ger-
çekçilik. Bu yönden bireyle toplumsal düzen 
ve yapı arasındaki çatışmayı yansıtma yerine 
bu çatışmayı ortadan kaldıracak, bireylerin 
gelişmesine olanak sağlayacak; onları ruh-
sal ve fiziksel çöküşten, töresel yozlaşmadan 
kurtaracak bir düzeni yansıtmayı amaçlar.” 
(Özdemir, 1981: 115)  O toplumda görebil-
diği tüm sakatlığı yazmayı görev edinmiştir. 
Yaşadığı dönemin cemiyet algılamasını ve 
cemiyetin yaşadığı sorunları dile getirmiştir. 
Yazar toplumcu üslubunun gözlüğü ile baktı-

ğı sosyal hayattaki kadını, toplumsal cinsiyet 
içinde çözümlemeye ve değerlendirmeye ça-
lışmıştır diyebiliriz.

Bilindiği üzere, roman ve öyküde yazarlar 
düşüncelerini belli bir kurguda verirken daha 
özgürdür. “Bence topluma da sezgiyle yak-
laşmak gerekir.” diyen Dellaloğlu’nun cüm-
lesinde bu düşünce oldukça iyi açıklanmıştır. 
(Dellaloğlu, 2012: 204). Yazarlar toplumla 
çatışan en uç konularda dahi edebi eserler-
de sezgilerini belirttiğinde okuyucu yazılana 
karşı daha esnek bir kabulleniş göstermekte-
dir. Sabahattin Ali’nin- bu sebeple olsa gerek- 
roman ve öykülerinde daha özgür bir ifade 
hali içinde olduğunu görmekteyiz. Sabahat-
tin Ali eserlerinde sezgi okuyucular için de 
önemlidir. Öyle ki, yazarın roman ve öyküle-
rinin birkaç kez dikkatli okunarak fark edilen 
ilgi çeken noktaları vardır. Çalışmamızda ilk 
okumada gözümüzden kaçabilen yazarın satır 
aralarında yerleştirdiği “ kadınsılık, erkeksi-
lik, cinsel yönelimler kavramları üzerinde 
durulacak ve belirlenen kavramlar üzerinde 
değerlendirmeler yapılacaktır. 

Sabahattin Ali Roman Karakterlerindeki 
Kadınsılık ve Cinsel Yönelimler:

Toplumcu bir bakış açısıyla yazan Sabahat-
tin Ali’nin romanlarına izleksel bir eleştiri ile 
bakacak olursak bazı kavramlar dikkatimizi 
çekecektir: yalnızlık, yaşama savaşı, özgür-
lük, mücadele, aşk ve kadın… 1923-1950 
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yıllarında bu kavramları işlemek adeta ihti-
yaçtı inancındayız. Çünkü Osmanlı yıkılmış 
yerine Cumhuriyet kurulmuştu. Bu çerçevede 
Türkiye tarihsel bir devinim yaşıyordu. Tarih 
ve sosyoloji görevini romanlar, öyküler üst-
lenmişti. Yaşananlar edebi eserlere böylece 
yansıdı. “Zamanla, Türk toplumunda yaşam 
ve düşünce tarzlarının değişmesi romana da 
yansıdı; öyle ki bugün Türk romanlarının 
derinlemesine bir incelemesi, geçen yüzyıl-
da Türkiye’de yaşanan değişikliklerin de 
önemli bir dökümünü verebilir.” (Finn, 2003: 
5)  Sözü edilen gerçeklik bize Sabahattin Ali 
eserlerini incelemenin yerinde olduğunu gös-
termektedir kanısındayız. Toplumcu bir an-
layışa sahip olan yazarın eserlerinden o döne-
min toplum yapısını ve algılamasını kolayca 
hissedebiliriz. Besim Dellaloğlu’nun şu cüm-
leleri bizi haklı çıkarabilir: “Roman bireyi 
anlatmaya sosyolojiden çok önce başlamıştır. 
Batı’ da bile… Türkiye’de uzun yıllar mem-
leket hakkında roman yazılmıştır sosyoloji 
yapmak yerine.” (Dellaloğlu, 2012: 19)  Ya-
zarın eserlerini dönemin toplumunu anlamak 
için araç olarak seçmemizin en önemli nede-
ni yazarın toplumcu gerçeklikte yazmasıdır. 
Bundandır ki, halk için yazan yazar halkın 
anlayacağı bir dil kullanmıştır. Neredeyse 
her romanında, her okuyucu yukarıdaki kav-
ramları hissedebilir. Fakat okuyucuların ilk 
okumada hissedemedikleri de vardır: yazarın 
satır aralarında yazdıkları…  Gelinen nokta 
da bizi şu sonuca ulaştırıyor diyebiliriz: Sa-

bahattin Ali’nin romanlarında çift katmanlı 
bir anlatım gözlemlenebilir: kolay görülebi-
len ve kolay görülemeyen. Öyleyse, yazarın 
çift katmanlı anlatımı aşağıdaki şekli ile iki 
maddede incelenebilir görüşündeyiz: 

 a) İlk okumada göze çarpan kısımlar (roma-
nın bilinçli dili)

 b) Derinliksel kısımlar, satır aralarında rast-
lanan kısımlar (romanın bilinçaltı dili)

İlk okumada göze çarpan kısımlar, yazarın 
eserlerinin her okuyucu tarafından aynı şe-
kilde anlaşıldığı, aynı çıkarımların yapıldığı 
kısımlarıdır. Yazar güçlü kalemi sayesinde 
amacını net bir şekilde, kolaylıkla ve sade 
bir dille ortaya koymuştur. Avşar Timuçin’in 
ifadesi ile: “Onda başka insanlar için düşü-
nülmüş olan, bütün insan için düşünülmüş 
olan her şey tek kişilik bir sezgide anlatımını 
bulur.” (Timuçin, 2011: 11) Okuyucu yazarın 
Kuyucaklı Yusuf romanını ya da “Değirmen” 
adlı bir öyküsünü okuduğunda konusunun, 
güzel ve tutkulu bir aşk olduğunu bilir. Ken-
dine göre bir yargıya varabilir: Kuyucaklı 
Yusuf romanındaki iki üvey kardeşin aşkları 
onu rahatsız edebilir ya da bunu gerçek bir 
tutku olarak değerlendirebilir. Bir başka ta-
raftan da, “Değirmen” deki Atmaca’yı engelli 
bir kadını sevdiği için köylü güzelini de bir 
Çingene’yi hayatına aldığı için sevebilir ya 
da aralarındaki aşkı yüceltebilir.
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Satır arası kısımları ise, yazarın romanların-
da satır aralarında ifade ettiği olaylar ya da 
düşüncelerdir. Ortaya konan bakış etrafında, 
çalışmada tespit edilen en güzel örnek, ro-
man karakterlerindeki “kadınsılık-erkeksilik 
ve cinsel yönelimler” in gözümüzü doldura-
cak şekilde ön plana çıkarılmış olmamasıdır. 
Sözü edilen kavramlara ancak satır aralarında 
rastlar, belki de ilk okumada fark edemeden 
geçeriz. Yazar adeta bir ressam gibi tablosuna 
yumuşak bir fırça darbesi değdirip geçmiştir. 
Yumuşak bir darbe olsa da bir derinlik oluş-
turmuştur. Bütüne yayılmamış bu darbeler, 
ressamın resminin asıl karakter çizgileridir.  
Bu benzerlikten bakacak olursak üç kavram, 
yazarın bütün romanlarına serpilmiş haliyle 
karşımıza çıkmıştır diyebiliriz:

1) Roman karakterlerindeki kadınsılık 

2) Roman karakterlerindeki erkeksilik

3) Roman karakterlerindeki cinsel yönelimler

Sabahattin Ali gibi gelecek kuşaklara bile 
hiç zorlanmadan hitap eden bir yazarın; ka-
ranlıkta kalmış, henüz üzerinde konuşulup 
yazılmamış eserlerinindeki derinliksel-satır 
arası kısımları üzerinde çalışılmaya değerdir. 
Daha önce yazar üzerinde böyle bir çalışma-
nın bulunmaması, bu kısımların anlaşılmaya 
çalışılmaması konuya merakımızı arttırmıştır. 

1. Sabahattin Ali’nin Kadınsı Erkek Kahra-
manları

Yazar kendinden önce ya da çağdaşlarının 
yazı üsluplarını ret ederken onların karak-
terlerine yükledikleri erkeksi tavrı da benim-
sememiş görünmektedir. Bu amaçla yazar 
cinsiyet sorunlarına duyarsız kalmamıştır, 
sorunları işlerken kendisinin yazar tutumu 
da yaşadığı dönem ve sosyal anlayışın dışın-
dadır ve oldukça hassastır, değerlendirmesi 
yapılabilir. Düşüncemizi destekleyen en gü-
zel örnek, ilginç bir şekilde, her romanındaki 
erkek kahramanların kadınsı olmasıdır. Ro-
manın içinde bu kahramanlar, aynı romanın 
diğer kahramanları tarafından fazla kadınsı, 
hayalperest hatta kafalarının içinde yaşayan 
karakterler olmakla direk itham edilirler: Ku-
yucaklı Yusuf’un Kaymakam Salahattin Beyi, 
Kürk Mantolu Madonna’nın Raif’i, İçimizde-
ki Şeytan’ın Ömer’i… 

 “Kendisine karşı yapılan muamelelere aldı-
rış ettiği yoktu… Salahattin Beyin bu çene-
si gevşek karıyı ne diye kolundan tutup kapı 
dışarı etmediğine hayret ederdi.” (Sabahattin 
Ali, 2014: 16)

Yusuf romanda kendisinden on altı yaş küçük 
karısına söz geçiremeyen üvey babası kay-
makam için yukarıdaki cümleyi içinden ge-
çirir. Ona göre Salahattin Bey oldukça zayıf 
bir kişiliktir. Kaymakamın bu tavrı İçimizdeki 
Şeytan romanındaki Ömer karakterinin aile-
siyle ilişkisine benzetilebilir. İki karakterde 
de aynı yabancılaşma ve kendine çekiliş var-
dır. 
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 “ … Sonra senin gibi hayallerle, çocukça, 
daha doğrusu kadınca hislerle uğraşmak da 
insanı berbat eder.” (Sabahattin Ali, 2014: 
146)

Başkarakter Ömer’e bu sözleri arkadaşı Nihat 
söyler. Nihat’ a göre Ömer oldukça zayıftır.

“…Fakat pek çocuk, daha doğrusu pek kadın 
gibisiniz…” (Sabahattin Ali, 2014: 98)

 Kürk Mantolu Madonna’nın erkek kahra-
manı Raif’e âşık olduğu Maria tarafından 
yukarıdaki sözler söylenir. Raif’in kitaptaki 
tedirginliği ilginçtir. Çünkü Raif ancak kadın-
larda görmeye alıştığımız ilişki tecrübesizliği 
içindedir. Kabul edilmiş bir erkek tecrübe-
sinde değildir.“ Garip garip yüzüne baktım. 
Ne demek istiyordu? Bir kadın, bir erkeğe bu 
şekilde ne teklif edebilirdi? Hiçbir şey bilmi-
yordum. Hiç tecrübem yoktu…” (Sabahattin 
Ali, 2014: 77)

Üç romanda da başkarakterlerin “kadınsılık” 
halleri eleştirilir. “Kadınsılık” kahramanlarca 
zayıflık olarak görülmüştür. Yazarın “Kadın-
sılık” ile kast ettiği duyarlı ve ince bir bakış 
açısıdır. Sezilen farklı bakış açısı Sabahattin 
Ali’nin bakışıdır ve o dönemin ya da yaşadı-
ğı toplumun ataerkil yapısıyla çatışmaktadır. 
Sanıyoruz ki yazarın edindiği bu üslup, onu 
ve yazı amacını farklı kılmıştır. Sabahattin 
Ali’nin belki de inceden inceye göstermek is-
tedikleri vardır. Alışmışlığın getirdiği erkek-
si yazar anlayışından uzak durmuş, o kadınsı 

dili ve yaklaşımı seçmiş ve düşüncelerini bi-
rebir olarak roman kahramanlarına yüklemiş 
olabilir.  Belki de kahramanları eleştirenler 
Nihat ya da Yusuf değil, toplumdaki kabul-
lenişlerdir. Maria daha farklı bir duyguyla 
Raif’i eleştirse de Maria Raif’in kadınsı hali 
karşısında biraz şaşkındır ama o bu durumu 
sevmiştir de. Maria’ya göre Raif’e bu hal 
“incelik” anlamı yüklemiştir. Çünkü romana 
göre Maria farklı bir toplumda yetişmiştir ve 
hayata Anadolu kadının penceresinden bak-
mamıştır. Daha özgür ve daha eleştiriseldir. 
Hatta geleneksel hiçbir olguyu kabullenmez. 
Raif’in geleneksel yapısından uzaktır. Raif 
ise Maria’nın bu cümlelerine üzülmüştür. 
Onun yaşadığı topluma göre bu sözler bir er-
kek için inciticidir. Kitapta Raif için şöyle ya-
zar: “Annemden ve babamdan çok dinlediğim 
bu lafı böyle ilk defa konuştuğum bir insan-
dan duymak beni şaşırttı ve üzdü.” (Sabahat-
tin Ali, 2014: 78). Ömer’in de ailesinin böyle 
düşünmesi ilginçtir. 

Yazar belki de erkek karakterlerinin kadınsı-
lığını yazarken tüm dünyada kendinden sonra 
da toplumsal cinsiyet kavramı üstünde konu-
şulacağını tahmin edememişti. “ Cinsiyetler 
arasındaki farklılıklar, kozmik bir bölünme 
veya toplumsal bir yazgı değil, yalnızca üre-
medeki işlevsel bir bütünleyiciliktir. Bunun 
duygusal ilşkileri yapılandırması için hiçbir 
neden yoktur, dolayısıyla heteroseksüel ve 
eşcinsel kategorileri kesinlikle önemsizleşir. 
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Karakteri yapılandırması için de hiçbir ne-
den yoktur, dolayısı ile kadınlık ve erkeklik de 
göçüp gidecektir. ” (Connell, 1998: 372-378) 
Yazarın toplumculuğu R.W. Connell’in yu-
karıdaki cümleleri dikkate alındığında ince-
lenmeye değer olduğunu bir kez daha gözler 
önüne sermektedir. 

2. Yazarın Erkeksi Kadın Kahramanları

Kadınlar konusu, yazarın eserlerinde geniş bir 
yer tutar. Yazdığı altmış üç öyküsünün otuz 
dördünde kadınlar vardır. Köylü-kentli ka-
dın, düşmüş kadın (Yeni Dünya), anne olan 
kadın(Isıtmak İçin), eğitimli kadın (Bir Cina-
yetin Sebebi), zengin kadın, aldatılan kadın 
(Sarhoş), kuma kadın (İki kadın), satın alınan 
kadın (Çakıcı’nın İlk Kurşunu), taciz edilen 
kadın (Komik-i Şehir) âşık olunan kadın (De-
ğirmen)… Kadını anlatırken erkekten fayda-
lanan, kendi kadınlık bilincine varamayan, 
hiçbir mücadelede bulunmayan paracı kadını 
da yazar. Kuyucaklı Yusuf romanının Şahin-
de tiplemesi buna güzel bir örnek sayılabilir. 
Bunu destekler bir düşünceyle “Bir Skandal” 
öyküsünde kadına dair de bir serzenişte bulu-
nur: “Ne kadar insanlıktan uzak mahlûklardı 
bu kadınlar.” (Sabahattin Ali, 2014:105)  Aynı 
düşünceyi Kürk Mantolu Madonna roma-
nında da yeniler yazar: “Zaten kadınlar çok 
acayip mahlûklardı.” (Sabahattin Ali, 2014: 
122) Aynı zamanda “Kağnı” ya da “Kazlar” 
öyküsündeki benzer ezilen, çaresiz Anadolu 
kadınını da erkeklerin kadınlara bakışını da 

acımasızca eleştirir. “Komik-i Şehir” öykü-
sünde güya eğitimli bir kaymakamın tüm ka-
dınların fahişe olduğunu düşündüğünü yazar. 
“Bir Delikanlının Hikâyesi” (1930) öyküsün-
de ise kadına dair: “En zeki kadın bile Balzac 
romanlarının kıymeti bahsini ancak yirmi da-
kika dinleyebilir.” (Sabahattin Ali, 2014: 66) 
derken cüretkâr ifadeler kullanmaktan da çe-
kinmemiştir. 

İçimizdeki Şeytan romanının Macide karakteri 
de Ömer’den daha güçlü bir duruşa sahip gö-
rünmektedir. Kitaba göre Macide’yi Ömer’den 
uzaklaştıran en önemli sorun Ömer’in zayıflı-
ğıdır. Aynı zayıflığı Kuyucaklı Yusuf romanı-
nın kaymakamı Salahattin Bey ve eşi Şahinde 
arasında da görürüz. Şahinde Macide’nin dü-
rüstlüğünde olmayan bir kadın bile olsa gücü-
ne inandığı para için yapmadığı kalmaz. Onun 
paraya olan hırsını roman boyunca duyarız. 
Asla kendini kaymakam gibi olayların akışına 
bırakmaz.

Kadını daha güçlü görmek isteyen yazar, öy-
külerinde erkekleri kadınlara bakışı ile kıyası-
ya eleştirir görünmektedir.  Yazara göre kadı-
nın karşısındakiler aydın bile olsalar, kadına 
bakışları onun bir nesne olduğu yönündedir. 
Yazar “Bir Skandal” öyküsünde şunları ya-
zar: “Erkekler belki mühendis, belki doktor 
belki avukat veya muallim olmuşlardı, fakat 
bunu bir fikir ihtiyacı olarak değil, iyi kar-
nını doyurmak, iyi giyinmek, Güzel karı ala-
bilmek için yapmışlardı… Münevverlerimizde 
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dimağların rolü körbağırsağınkinden daha 
fazla değildi.” (Sabahattin Ali, 2014: 80-81)  
Yazarın yine göstermek istediği kadının alı-
nan, verilen bir eşya olduğudur.  “Eşya” al-
gılamasının yanında Anadolu köylüsü içinse 
kadın “Kanal” öyküsündeki gibi bir araçtan 
öte gidemez. “Nihayet, evin içindeki çalışan 
elleri arttırmak için Dedemköylü Mehmet’le 
kardeşi Mustafa aynı günde evlendiler.” (Sa-
bahattin Ali, 2014: 96) 

Sabahattin Ali’nin Çakıcının İlk Kurşunu adlı 
eserindeki “O Arkadaşım” adlı öyküsü kadına 
dair satır aralarında yankılanan en güçlü sesi-
dir kanaatindeyiz. Bu metinde bir arkadaşının 
âşık olduğu kadına yazdığı mektubundan söz 
eder. Bu mektuptaki arkadaşının sevgilisine 
yazdıkları dikkati çeker: “…Ben senden vü-
cutlarımızın değil kafalarımızın birleşmesini 
istiyorum. Ötekini arzu etmek münasebetsiz-
dir. Ne sen bana sadık kalırsın, ne ben sana… 
Hayat ki yegâne zevki değişikliktedir, bir kişi-
ye bağlanmak ancak aptalların işidir ve ben, 
beni aldatmayacak kadar alelade bir kadına 
tahammül edemem. Aldatmasına da cemiye-
tin henüz kıramadığımız kayıtları ile hayvani 
insiyaklarımız müsaade etmez.” (Sabahattin 
Ali, 2014: 20) İşte, bu cümleler bize Sabahat-
tin Ali’nin neden Kürk Mantolu Madonna’da 
bir Türk kadını kullanmadığını açıklar gibi-
dir. Ona göre toplum henüz kadınsı değildir 
denebilir. Toplum ataerkil bakışta ısrarlıdır. 
Buna rağmen İçimizdeki Şeytan romanı kadın 

karakteri Macide evlenmeden Ömer’le birkaç 
ay aynı evde yaşar. Bu da yazarın topluma ba-
tırdığı bir iğnedir açıklaması yapılabilir. Çün-
kü yazar satır aralarında kadına dair çıkışlar 
yaparak idealindeki kadına ulaşmak ister dü-
şüncesindeyiz: İdeal kadın Maria Puder’dir. 
Yukarıdaki cümleler dehşetli bir cüretin ese-
ridir, eleştirisi yapılabilir. Yazar tek kelime 
ile kadının arzusunu dile getirir. Yazara göre 
“arzu duyan, arzulayan” sadece erkekler de-
ğildir. Yazarın öyküsündeki “Beni aldatma-
yacak kadar alelade bir kadına tahammül 
edemem.”cümlesini dünyada kaç inanış, kaç 
gelenek, kaç din, kaç tabu kabullenebilir? 
Diye sorulabilir. Yazarı çağında ve çağdaşları 
arasında farklı kılan kadının da bir erkek ka-
dar arzusunun var olduğu gerçeğini görmesi 
ve bunu her eserinde az ya da çok göstermeye 
çalışmasıdır. Üstelik yazar bu arzunun sadece 
kendi cinslerine olmayacağını ve cinsel yöne-
limlerin de var olduğunu göstermek isteyecek 
kadar üniversal bir bakışa sahiptir denebilir.

3. Roman Karakterlerinin Cinsel Yönelim-
leri

Sabahattin Ali’nin romanlarındaki “cinsel yö-
nelimler” sözünü ettiğimiz metnin bilinçaltı 
kısımlarından biridir. Ancak, romanlarında 
cinsel yönelimleri göstermesi ama üstünde 
çok açık ya da uzun bir şekilde durmaması 
dikkat çekicidir. Bu kısımlar satır aralarına 
yerleştirilmiştir. Üç romanında da bu kavra-
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mı taciz, tecavüz ya da eşcinsel yönelimler 
olarak görebiliriz. 

Kuyucaklı Yusuf ve Kürk Mantolu Madonna 
romanlarında da lezbiyen ilişkiyi işlemiştir. 
İki romanda da yazar lezbiyen ilişkiden ve 
travestilerden söz ederken bunu açık bir şe-
kilde söylemez, hayrete düşülecek bir ilişki 
olarak yazar ya da tanım yapmaz. 

Kuyucaklı Yusuf romanında kaymakamın ka-
rısı Şahinde’nin Hilmi Beyin karısı, Şakir’in 
annesi ya da bu kadın olarak romanda tanım-
lanan ve adı dahi romanda verilmeyen bu ka-
dınla -birine ait nesne kadınla- ilişkisi dikkati 
çok çeken şekilde söylenmez. Belki de bu 
ilişkiyi anlamak için biraz daha dikkatle bu 
cümlelere bakmak gerekir: “… Böyle gece-
lerde Şakir’in annesi ile Şahinde Hanım çok 
kere birbiri arkasına odadan çıkıyorlar ve 
uzun müddet görünmüyorlardı. Bir kere Şakir, 
babasına gözleriyle çıkanları gösterip manalı 
manalı gülerken Muazzez bu bakışı yakaladı 
fakat bir şey anlamadı. Şahinde ile bu kadın 
arasındaki bu münasebetin şekli hayrete dü-
şürüyordu.” (Sabahattin Ali, 2014: 187)

Kürk Mantolu Madonna romanında erkek-
lerin yersiz gururlarına kızan Maria, bu tür 
erkeklere âşık olmaktansa lezbiyen bir ilişki 
tercih ettiğini şöyle söyler: “Kendimde hiçbir 
gayritabiî temayül bulunmadığını bildiğim 
halde, bir kadına âşık olmayı tercih ederim… 
Korkmayın zannettiğiniz gibi değil. Ama keş-

ke öyle olabilsem…  Muhakkak ki insan ruhu-
nu daha az alçaltan bir şey yapmış olurum… 
Kendime göre güzellik telakkilerim var. Bir 
kadınla sevişmeyi güzel bulmuyorum.” (Saba-
hattin Ali, 2014: 98)  Yazar Maria’ya  “Ama 
keşke öyle olabilsem.” dedirtirken bu konu-
daki açık fikirliliğini de ortaya koyar gibidir. 
Bunun yanında Kürk Mantolu Madonna’ da 
travesti tanımı yapılır: “ Burada Ka De We 
dedikleri büyük bir mağazanın önündeki kal-
dırımlarda, ayaklarına kırmızı çizmeler giyip 
kadınlar gibi yüzlerini boyayarak dolaşan bir 
takım delikanlılar gelip geçenleri davet eden 
gözlerle bakıyorlardı.” (Sabahattin Ali, 2014: 
67)

Kuyucaklı Yusuf ve İçimizdeki Şeytan roman-
larında tecavüz ve taciz konu edilmiştir. Ku-
yucaklı Yusuf romanındaki Şakir’in on iki ya-
şındaki küçük kız çocuğu Kübra’ya tecavüzü 
Kübra’nın derin bakışları ile sürekli roman 
boyunca hissettirilmiştir. Kübra fakir bir işçi 
kızıdır. Kasabanın kadın algılamasını ortaya 
seren bir karakter olmuştur. Şakir’in baba-
sından Kübra’nın annesinin kızını Şakir’den 
kurtarmak için yardım dilenmesi sonucunda 
Hilmi Bey:  “Bırak oğlan biraz eğlensin!” 
yanıtını vermiştir. Bu ifadede görüldüğü gibi 
kadın bir oyuncaktır. Bir yandan da Muazzez 
de Yusuf’un çalışmak için gitmesinin boşlu-
ğu ile yeni kaymakamın tacizine uğramıştır.

İçimizdeki Şeytan’ da Macide İsmet Şerif 
tarafından taciz edilir. Aynı anda kendisi ile 
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evli olan Ömer de başka bir kadınla gayet 
samimi bir haldedir. Roman karakteri İsmet 
Şerif, Ömer’in halini Macide’ye anlatırken 
bir tanım yapmıştır: Bir izzetinefis faciası… 
Macide ise o anda erkeklerin bazen nasıl da 
basit olduklarını düşünür. Çünkü İsmet Şerif 
kendi tacizine hafifletici bir neden bulmuştur. 
Macide: “Acaba bütün erkekler bizi bu kadar 
aptal mı zannederler” derken Maria’ya ben-
zerliğini ortaya koyar gibidir.

Bu bölümde neden Sabahattin Ali’nin toplum-
culuğu ışığında daha önce belirtilen üç kavra-
mın işlendiğini ve yazarın neden diğer yazar 
bakışlarından farklı olduğunu bir kez daha 
şöyle açıklayabiliriz. Mehmet Fatih “Uslu 
Romansa Sığmasa da Romans” yazısında ya-
zarın Kürk Mantolu Madonna romanını kritik 
ederken romanın erkek karakteri Raif için şu 
cümleyi yazar: “ … Raif ve Maria arasında 
doğan ilişkinin Raif’teki homoseksüellik eği-
liminin neticesi olduğu yönündeki kuşkuyu 
kuvvetlendirmektedir. ” (Ali Filiz, Özkırımlı 
Atilla, Sönmez Sevengül, 2008:379) İşte, bu 
düşünce dahi mutlaka kadın ve erkek tanım-
larının ya da rollerinin kesin hatlarla belirtil-
diğini gösterir. Yani bir erkek daha narin, ince 
ruhlu ya da belirlenen ataerkil yapı içinde de-
ğilse eşcinseldir düşüncesi akla gelmektedir. 
Toplumda kadına ve erkeğe biçilmiş kalıplar 
vardır ve erkek bir parça ona toplumca çizil-
miş çizgiyi geçmişse ancak eşcinsel olabilir 
fikri ortaya konmaktadır. Sabahattin Ali’nin 

toplumculuğu bu sorunu toplumun algılama-
sının üstünde açmıştır, diyebiliriz. 

SONUÇ

Sabahattin Ali edebiyata yüklediği anlam-
la hep halkın içinde olan ve halk için yazan 
bir cumhuriyet yazarıdır. Dilindeki sadelik, 
içtenlik ve yazılarındaki gerçekçilik onu gü-
nümüzde de çok okunan bir yazar haline ge-
tirmiş, biraz da çağdaşlarından farklı bir nok-
taya taşımıştır. Döneminin en sadık gözlemci 
yazarı olarak kabul edilmiştir. Sosyal yaşan-
tıda gözlemlediği her çelişkiliyi, haksız, üstü 
örtülmüş her durumu anlatmaya çalışmıştır. 

Yazarın anlatımını üstlendiği her olayı ro-
manlarında açık bir şekilde ilk okumalarda 
göremeyiz. Bu durum da bizi yazarın anlatı-
mı hakkında düşündürmüş, yazarın yüzeysel 
(bilinçli) ve derinliksel (bilinçaltı) kısımlar 
olarak çift katmanlı bir anlatım biçimi geliş-
tirdiği düşüncesi ortaya atılmıştır. Romanın 
yüzeysel kısımlarında, anlaşılması kolay ya 
da yazarın açıkça ortaya attığı bir sorunsal 
varken derinliksel kısımlarda anlaşılması için 
okuyucuya bıraktığı kısımlar vardır. Bu çalış-
mada derinliksel yani gizlenmiş kısımlar üze-
rinde durulmuş ve bu mesajlar üç maddede 
görülmeye çalışılmıştır: roman karakterlerin-
deki kadınsılık, erkeksilik ve roman karakter-
lerindeki cinsel yönelimler. 

Romanda kadınsılık olgusuna bakıldığında 
erkek ve kadın karakterlerdeki tezatlık dik-
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kati çekmiştir. Kadınlardaki erkeksilik, er-
keklerdeki kadınsılık ilginç bir detay olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Romanda özellikle 
Maria’nın “kendini erkeklere benzetmesi, er-
kekler kadar açık konuşması” detayı dikka-
timizi çekerken kadınsılık- erkeksilik nokta-
sında bu soruları sormaktan kendimizi alama-
yız: Apaçık konuşan sadece erkekler midir? 
Bir kadın açık konuşamaz mı? Açık konuşur-
sa erkek mi olur? Yazar Maria’ya bunları söy-
leterek kadınsılık ve erkeksiliğin insanda iç 
içe geçen bir durum olduğunu göstermek ister 
kanısındayız. Özellikle erkekteki kadınsılığı 
yargılayan roman kahramanları dışarıdaki 
sosyal algılamaları yansıtır gibidir. Denebi-
lir ki bu romanlarda herkes olduğu yerde ya 
da olması gereken yerdedir. Yazar bir erke-
ğin hayata daha narin bakmasının ataerkil bir 
bakışın etkisi ile “kadınsılık” olarak algılan-
dığını söylemek istiyor olabilir.  Sabahattin 
Ali’nin üstünde durduğumuz üç kavaramı 
fark edip eserlerinde topluma göstermesi dö-
neminin çok yukarısından baktığını bize ispat 
ettiği görüşündeyiz. İşte, yazarı günümüze 
taşıyan ve döneminden ayıran özelliği onun 
her türlü soruna duyarlı olması ve bu sorunla-
rı içtenlikle dile getirmesidir düşüncesi kabul 
edilebilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: In this essay, we will address the topic “Femininity and Masculinity and the 
Sexual Orientation of Characters in the Novels of Sabahattin Ali”. Objective: We aim to show 
both Sabahattin Ali’s sensibility regarding society, as well as his different point of view in 
Turkish literature. In the introduction, we will cover Sabahattin Ali’s place and importance in 
Turkish literature and we will explain the reasons behind the choice of the title “Femininity and 
Masculinity and the Sexual Orientation of Characters in the Novels of Sabahattin Ali”. After 
the introduction, there will be sections devoted to effeminate male characters, masculine female 
characters, and the sexual orientation of characters in the novels. We will aim to understand 
the reasons why the writer wanted to tackle such topics. Development: Sabahattin Ali lived 
from 1907 to 1948 and is a writer from the Republican period. He was one of the main writers 
of the 20th century. His different point of view regarding the Anatolian man is worthwhile 
studying. He managed to create, by shedding light on society, a successful Anatolian character. 
Even though other writers from the Republican period focused on Anatolians, Sabahattin Ali 
was the first to do so. His numerous trips to Anatolia and his careful observation inspired his 
work. A reader of his novels and short stories will not feel alienated from the characters. Quite 
the contrary, he will be drawn into their existence. The fact that his novels are still being read 
today supports this assertion. His careful observation of human beings can be clearly found in 
his novels, which still find readers today despite having been written in the 1930s and 1940s. 
This proves that he was a visionary writer, as he covered all the ills of society. He criticized 
the men and women of Anatolia without any discrimination as to gender or social class. He 
marvelously succeeded in showing society’s problems. Writers of the same period (1930-1948) 
did bring up questions regarding society. However, they did not speak enough about topics 
dealing with intolerance against women and sexuality. And this is precisely why we talk about 
Sabahattin Ali. In his novels, he tried to explain certain societal problems and social prejudice 
which may not be evident upon first reading by most readers. He tried to have his novels speak 
about everything he felt and saw from within society. In this essay, we will see that the writer 
Sabahattin Ali was not indifferent to his era. A good example of this is how he spoke about 
notions of femininity, masculinity and sexual orientation. His three novels will be covered in 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 9 Yıl:2015 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 9 Year: 2015 

JEL KODU: Y90-Z19 ID:176 K:114
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)

142

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 

this essay: Yusuf of Kuyucak (1937), Devil Inside (1940) and Madonna in a Fur Coat (1943). 
These ideas make up the common ground found in the three novels we have studied. They are 
not apparent upon first reading but are very clear the second time round. These ideas chosen by 
the writer call the reader’s attention. If we look at Sabahattin Ali’s contemporary writers, we 
will clearly see that they also tackled subjects such as the Anatolian man, social classes, women 
and their rights, bureaucratic problems, etc. Nevertheless, we will not find in their works the 
other ideas mentioned above. Conclusion: We will discuss the authenticity of Sabahattin Ali 
in Turkish literature and the originality of his style. This style allowed him to observe diffe-
rent societal questions and share them with his readers. In his novels, he criticized patriarchal 
pressure. With the masculinity, femininity and sexual orientation of his characters, he tried to 
show the negative side of this pressure. In preparing this essay, we noted that the ideas studied 
by the writer find a parallel in the notion of societal sexuality which is so often talked about in 
our time. He seems ill at ease with the definition of the roles of masculinity and femininity in a 
world dominated by a patriarchal vision. Sabahattin Ali transposed this difference to his novels. 
The idea of sexual orientation is the most striking difference found in his works. In his novels, 
he spoke about homosexuality. This phenomenon is absent in our previous writers. This writer 
sheds light on sexuality as it exists within society. What is striking is that societal sexuality has 
gained new importance in our time. It is very shocking that a writer who lived in another period 
was able to reveal such a critical topic and talk about it in his work. Sabahattin Ali, a pioneer of 
Turkish literature due to his social realism, studied these ideas from a different point of view. 
This helped us better understand the importance of such ideas.
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TUNALI HİLMİ VE GAZETECİLİK HAYATI1

TUNALI HILMI AND HIS JOURNALIST LIFE

Esra OĞUZHAN YEŞİLOVA 
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Osmanlı, 19. yüzyıl itibari ile siyasi ve ekonomik 
bunalım içine girmiş ve devlet yönetimi, ileri gelen-
leri tarafından tedbirler alınarak sorunlar çözülmesi 
amaçlanmıştır. Ancak, 16. yüzyıl itibari ile ortaya 
çıkan Osmanlı’nın ordu, eğitim, idari yapılanma ve 
ekonomisine bağlı sorunların çözümü kolay olma-
mıştır. Avrupa ve Rusya’nın desteği ile bağımsızlık 
arayışında olan Osmanlı’ya bağlı Hristiyan eyaletler 
siyasi karışıklıklara sebep olurken Osmanlı, 1854 
senesinde ilk borçlanmasını gerçekleştirerek Avru-
palı ülkelerin üstünlüğünü kabul etmek durumunda 
kalmıştır. Osmanlı’yı mevcut durumdan kurtarmak 
isteyen bir grup aydın tarafından meşrutiyeti des-
tekleyen özgürlükçü bir hareket olan grup Jön Türk, 
Jeune Turques, Yeni Osmanlı, Genç Osmanlı isim-
lerini almış ve Cenevre, Londra, Kahire’de şubeler 
kurarak yayılmıştır. Tunalı Hilmi Bey, önce Tıbbiye 
yıllarında sonrasında Cenevre’de üniversite yıllarında 
bu harekete dahil olarak idareci, gazeteci kimliği ile 
önemli görevler de bulunmuştur. Tunalı Hilmi Bey, 
Jön Türk hareketi fikirlerini yaymak maksadı ile 
gazeteler yayımlamış ve mevcut basın organlarında 
da makaleleri yayımlanmıştır. Çalışmamız; basın 
tarihinde ismine sık rastlanmayan Tunalı Hilmi’nin 
gazetecilik yaşamını kısaca aktarmak olup bu amaçla 
literatür taraması yapılmıştır. Çalışmamız, Tunalı Hilmi 
Bey’in edebi, siyasi ve basın hayatına dair bilgileri 
toparlayarak vermesi bakımından önemli olup, daha 
önce incelenmemiş eserlerinin araştırmacılar tarafından 
ele alınabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Tunalı Hilmi, Gaze-
tecilik, Jön Türk

Abstract: By 19. century Ottoman Empire has 
depressed because of political and economial issues 
and leading statesman and government has aimed to 
solve by keeping some precautions. However, since 
16th century emerged from the Ottoman army, educa-
tion, solution of problems related to administrative 
restructuring and the economy has not been easy. With 
the support of Europe and Russia, Christian Ottoman 
states have asked for independence at the same time 
Ottomans had first borrowing in the year 1854 also 
accepted the supremacy of European countries. Also 
some Ottoman intellectuals named Jeune Turques, 
New Ottomans, Young Ottomans supported liberal 
and free government and united in Geneva, London 
and Cairo. Tunalı Hilmi in his college years has 
been part of this movement and worked as journal-
ist and manager in foreign countries. Our study has 
declared Tunalı Hilmi who has rare information at 
Turkish Press History and with this aim we surveyed 
literature related to him. Our study is important in 
terms of giving information his political, journalist 
and literary way and we hope some researches inspire 
and analyze his searches deeply. 

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

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

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

HOUSES 

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

GİRİŞ

Osmanlı İmparatorluğu, Kanuni Sultan Sü-
leyman döneminden sonra gerileme dönemi-
ne girmiş, ardından gelen padişah ve devlet 
adamlarının devlet işlerini yakından takip et-
memeleri, Batı’da yaşanan gelişmelere kapa-
lı olmaları ve ekonomiyi ve orduyu iyi idare 
edememeleri sebebi ile devletin çöküşü kaçı-
nılmaz olmuştur. İmparatorlukta 16. yüzyılın 
sonu itibari ile yaşanan bu gerileme dönemine 
yönelik tedbirler alınmışsa da kalıcı olama-
mış, özellikle ulemanın ve ordunun tepkisi ile 
geri adım atılmıştır.

Osmanlı’ya siyasi, sosyal, ekonomik ve kül-
türel alanda birçok reform getiren II. Mahmud 
ile ciddi anlamda başlayan yenilik hareketleri, 
19. yüzyıl ortalarında Sultan Abdülmecid ve 
Sultan Abdülaziz döneminde ilan edilen Tan-
zimat ve Islahat Fermanları ile devam ettiril-
miştir. 

Tanzimat Fermanı; idari yapılanmadan, eğiti-
me, vergilerden askerliğe kadar birçok alan-
da yenilik sağlayarak aksaklıkları gidermeyi 
amaçlamıştır. Islahat Fermanı, Osmanlı’da 
Müslüman ve Hristiyan tüm tebaayı tek çatı 
altında birleştirerek kanun karşısında eşit 
davranılmasını şart koşmuş ve böylece bu 
eyaletlerin bağımsızlık mücadelesinden vaz-
geçecekleri düşünülmüştür. Ancak Avrupa’da 
milliyetçi fikir akımlarının Osmanlı toprakla-

rında da hissedilmesi ve Rusya’nın da desteği 
ile bu eyaletler ayaklanmaya devam etmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu bu fermanlarla, sa-
dece ordunun iyileştirilerek imparatorluğun 
güçlenemeyeceğini anlayarak idari yapılan-
madan, eğitime birçok alanda köklü değişime 
giderek bunu kurumlarla destekleme yoluna 
gitmiştir. Şeyhülislamın yetkilerinin azaltıl-
ması, ordunun tam anlamı ile devlet kont-
rolünde olması sağlanarak ortaya konan bu 
tedbirler bir süre halkı memnun etse de başarı 
sağlanamamıştır.

Dönemin devlet adamları dışında iyi tahsil 
almış aydınları tarafından da imparatorluğun 
eski gücüne kavuşmasının Avrupalı ülkelerin 
fikir yapısı ve siyasi kurumları örnek alınarak 
sağlanacağı ve bu amaçla da yasaların oluş-
turulması gereği ortaya atılmıştır. Avrupa’da 
Jön Türkler olarak tanınan dönemin aydınları 
tarafından oluşturulan bu hareket basın yolu 
ile fikirlerini yaymaya çalışmıştır. Ancak ya-
kalanma korkusu ile yaşamlarının önemli bir 
kısmını yurtdışında geçiren bu aydınlar git-
tikleri yerlerde de basın faaliyetlerine devam 
etmiştir. 

1865 senesinde Sultan Abdülaziz ve Paşa’ya 
karşı örgütlenerek gizli cemiyet  niteliğinde 
Yeni Osmanlı Cemiyeti adı ile kurulan ör-
güt, 1876 senesinde tahta çıkarak meşrutiyeti 
ilan eden  II Abdülhamid tarafından Kanuni 
Esasi’nin kaldırılması ve ardından gelen kı-
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sıtlamalar ile İbrahim Temo önderliğinde Jön 
Türk hareketi ile birleşmiştir. Kurulan bu ha-
reketin ardından Ahmet Rıza Bey 1889 sene-
sinde Paris’te İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni 
kurmuştur. 

1. JÖN TÜRK HAREKETİ ve JÖN TÜRK 
BASINI

Jön Türk hareketinde yer alan aydınlar ara-
sında bulunan Tunalı Hilmi Bey, çıkardığı ga-
zeteler ve diğer edebi eserler ile Osmanlı’nın 
ve Cumhuriyet’in önemli aydınları arasında 
yer almıştır. Hakkında az çalışma bulunan 
Tunalı Hilmi Bey’in eserlerini, fikirlerini ve 
özellikle gazetecilik faaliyetlerini ele alan bu 
çalışma ile gerek siyasi tarihimizde gerekse 
basın tarihimizdeki önemini hatırlatarak bir 
nebze de olsa bu konuda bir eksikliği gidere-
bilmeyi umut etmekteyiz. 

19. yüzyıl sonlarında Osmanlı’nın siyasi ve 
ekonomik alanda yaşandığı bunalımlar, im-
paratorluğu çöküş noktasını getirmiştir. Dö-
nemin yöneticileri ve devlet adamları dışında 
Osmanlı’yı bulunduğu durumdan kurtarmak 
isteyen, II. Abdülhamit’in baskıcı yönetimi 
karşısında meşrutiyet  yönetimini, meclis ve 
Kanuni Esasi ile Batı tarzı yönetim ile kur-
tuluşun sağlanacağını savunan bir grup aydın 
tarafından çareler 

1865 senesinde Yeni Osmanlılar olarak bir 
grup gazeteci ve aydın kesim tarafından ku-
rulan bu örgüt zamanla Osmanlı’da muhalif 

kesime verilen genel isim olarak Jön Türk 
ismi ile birleşmiştir. Jön Türkler, temelde II. 
Abdülhamid rejimine karşı meşrutiyet ve Ka-
nuni Esasi ile yönetimi benimseyen grup ol-
makla birlikte kendi aralarında yeni oluşacak 
düzenin nasıl sağlanacağı konusu da kesinlik 
kazanmamıştır.

Avrupa’da Jeune Turques olarak tanınan, 
Osmanlı’da ise Yeni Osmanlı, Genç Osmanlı, 
Jön Türkler olarak bilinen bu grupta dönemin 
gazetecilerinden Ziya Paşa, Ali Suavi, Nuri 
Bey, Rıfat Bey, Agah Efendi ve Sinasi Efen-
di de bulunmaktadır. Bu hareket tarafından 
Cenevre, Londra, Kahire’de Muhbir (1867), 
Hürriyet (1868), Ulum (1869), İnkılap 
(1870), Hayal (1878/1879), İstikbal (1880), 
Meşveret (1895), Ezan (1896), Mizan (1897), 
Osmanlı (1897), Terakki (1906), Şurayı Üm-
met (1902), İntikam (1900), Hakikat (1897) 
gibi çeşitli gazeteler yayımlayarak düşünce-
lerini halka ulaştırmıştır.

Bu amaçla görev alan kişiler devlet memur-
luğu görevleri de bulunmakla beraber aynı 
zamanda yönetim karşıtı yayınlar yapmaları 
sebebi ile tutuklanmış, sürgüne gönderilmiş-
tir. Maddi olarak memuriyetten kazandıkları 
veya Prens Sabahattin, Midhad Paşa tarafın-
dan desteklerle gazeteciliğe devam eden bu 
aydınlar 1890-1908 yılları arasında basın ara-
cılığı ile fikirlerini yayma  yoluna gitmiştir. 
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Günümüzde halen bu hareket, Osmanlı’yı 
kurtarmak mı yoksa Osmanlı’yı dağıtmak 
mı niyetinde olmaları bakımından sorgu-
lanmaktadır. Dolayısı ile Osmanlı yönetimi 
Osmanlı’nın mevcut sorunlarını çözmenin 
yanında, Osmanlı aleyhinde basın aracılığı 
ile muhalefete girişen bu hareketi susturmaya 
yönelik gayretleri de sonuçsuz kalmıştır.

Jön Türk hareketi, temelde birleştikleri 
Osmanlı’ya eski gücünü sağlama amacına 
ulaşmasa da II. Abdülhamid’in tahttan in-
mesine sebep olması ve ilerleyen zamanlar-
da Osmanlı’da yönetimi ele alan İttihat ve 
Terakki’nin temellerinin atılmış olması bakı-
mından önem taşımaktadır.

2. TUNALI HİLMİ BEY’İN HAYATI, Fİ-
KİRLERİ ve ESERLERİ

Tunalı Hilmi Bey, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
son dönemlerinde doğmuş ve Cumhuriyet 
kurulana dek hizmet vermiştir. Tunalı Hilmi 
Bey, gazetecilik yanında çeşitli konularda çı-
kardığı eserler ile döneme ışık tutmuş, siyasi 
hayatı sebebi ile bulunduğu yurtdışında da 
gazetecilik yapmaya devam etmiştir.

Tunalı Hilmi, fikirleri ve çalışmaları ile 
Osmanlı’nın modern anayasasını oluşturul-
masında önemli katkıları bulunmaktadır. Jön 
Türk Hareketi, II. Abdülhamid yönetimine 
karşı olmakla birlikte bu harekette yer alan 
aydınlar ortak bir zeminde anlaşamamış ve 
bu hareket başarı kazanamamıştır. Ancak Tu-

nalı Hilmi Bey, halka hitap ederek, halkın an-
layacağı dilde eserler vererek ve kadın-erkek, 
Müslüman-Hristiyan tüm halkın eşitliğini sa-
vunarak bunu makalelerinde, eserlerinde dile 
getirmiştir. Hilmi Bey’in çalışmaları bu an-
lamda ilerleyen dönemlerde Cumhuriyet’in 
kurulması ile önem kazanmış kaynak olmuş-
tur.

2.1. TUNALI HİLMİ BEY’İN HAYATI

Bulgaristan’ın Tuna vilayetinde Eskicuma 
kasabasında 15 Ağustos 1871’de dünyaya 
gelen Tunalı Hilmi’nin babası tütün fabrika-
sı, Rasatnik verilen çiftliklerin sahibi ve aynı 
zamanda tütün reji eksperi Kantarcıoğulla-
rından İsmail Hakkı Bey, annesi Hacı Abdul-
lahlar ailesinden Rukiye Hanım’dır. Tunalı 
Hilmi ve ailesi 1877-1878 Türk-Rus Savaşı 
sırasında Eskicuma’dan taşınarak İstanbul 
Üsküdar’ a yerleşmiştir (Ateş, 2009:35).Yeni 
Cami Taş Mektebi’nde eğitimine başlayan 
Hilmi Bey, babasının ticareti bırakarak Vila-
yet Sertahsildarı olması üzerine, Anadolu’nun 
çeşitli vilayetlerini dolaşmıştır. Fehmi, Şükrü 
ve Faik adlarında üç erkek kardeşi olan Hilmi 
Bey, Adana Mülkiye Rüştiyesi’nde okuduk-
tan sonra, ailenin tekrar İstanbul’a dönmesi 
ile Fatih Askeri Rüştiyesi’ni bitirerek Kuleli 
Askeri İdadisi’ne yazılmış ve buradan Gülha-
ne Tıbbiyesi’ne geçmiştir.

Kuleli Askeri Tıbbiye İdadisi’nde öğrencilik 
yıllarında, el yazısıyla çoğaltılan Teşvik adlı 
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gazeteyi beş sayı çıkarabilen Tunalı Hilmi, 
mabeyne şikâyet edilmesi üzerine kısa bir 
süreliğine tutuklanmıştır. Hilmi Bey, Tıbbiye 
son sınıfta öğrenciyken, Yenişehirli Halil Mu-
vaffak Bey’in de teşviki ile 3 Ekim 1895’te 
Cenevre’ye geçmiş, burada Jön Türkler-
den Doktor Ali Zühdü ve Mithat Şükrü Bey 
ile  görüşmüştür. Cenevre Üniversitesi’nde 
Hukuk, Sosyoloji ve Pedagoji bölümleri-
nin derslerine devam eden Tunalı Hilmi, II. 
Meşrutiyet’in ilanı ile adını  Hürriyet olarak 
değiştirecek olan, Juliette isimli bir bayan-
la evlenmiş ve bu evlilikten Sevda ve İnsan 
adında iki çocuğu dünyaya gelmiştir (Ateş, 
2009: 15-17). 

Bu yıllarda halkı aydınlatmak amacı ile en 
önemli eserlerinden Hutbe’yi yazmaya başla-
mıştır (Kolleksiyoncular Derneği, t.y: 4).

Bu dönemde Hilmi Bey Avrupa’da eğitim 
gören öğrencilerin sorunlarını çözmek amacı 
ile ‘Osmanlı Talebe Cemiyeti’ni kurmuş, ve 
Avrupa’da Tahsil isimli bir kılavuz ve  öğren-
cilerin siyasi yaşama katılmalarını sağlamak 
amacı ile Evvel ve Ahir adlı bir kitapçık çı-
karmıştır. 

5 Ocak 1900’de Paris’e dönen Tunalı Hilmi, 
Berlin, Viyana, Budapeşte ve Stokholm’e 
geçerek ortak birlik kurulması yolunda faa-
liyetlerde bulunmuş, ve bu dönemde Kong-
re Nedir? Nasıl Olmalıdır? adlı kitabında 
bu konuyu ele almıştır. 19 Mart 1900’de 

Madrid Sefareti Baş Katipliğini kabul eden 
Hilmi Bey, burada Murad isimli çalışmasını 
hazırlamış, ve “bütün partilerin bir karışımı 
olan ve bizim idealimizi yansıtan müstakbel 
bir partinin programını çizen” ifadesi ile be-
lirttiği görüşünü kitabında açıklamıştır. Daha 
sonra Cenevre’ye geçen Hilmi Bey, burada 
Ali Fahri Bey ile İntikamcı Yeni Osmanlılar 
Cemiyeti’nin kurulmasına ve İntikam ve Tok-
mak isimli gazetenin yayımlanmasına destek 
vermiştir (Kolleksiyoncular Derneği, t.y:8-
10).

Hilmi Bey’in faaliyetlerinden haberdar olan 
II. Abdülhamit, 25 Nisan 1901 tarihinde Baş 
Katiplik görevine son vererek, Hilmi Bey’i 
mahkûm etmiştir (Kolleksiyoncular Derneği, 
t.y: 12). Hilmi Bey’in bu faaliyetleri ailenin 
diğer fertlerini de etkilemiştir. Hilmi Bey’in 
İzmir’de bulunan babası İsmail Efendi tutuk-
lanarak Bab-ı Serasker Hapishanesine sonra 
Taşkışla’ya en son vefat ettiği Musul’a kapa-
tılmıştır. Küçük kardeşi Faik Bey, askerlik-
ten ihraç edilerek babası ile sürgün edilmiş, 
ortanca kardeşi Şükrü Bey, önce Bağdat ar-
dından vefat ettiği Basra’ya sürülmüştür. En 
büyük kardeşi Fehmi Bey ise Bulgaristan’a 
ve oradan da Amerika’ya kaçarak demiryolu 
işçisi olarak çalışmış ancak II. Meşrutiyet’ten 
sonra yurda dönebilmiştir (Kolleksiyoncular 
Derneği, t.y:12). 

Tunalı Hilmi Bey’in fikir mücadelesinden ra-
hatsız olan II. Abdülhamid döneminin baskı-
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cı yönetimi, hem kendisinin hem de ailesinin 
sürgünlerde ve yokluk içinde yaşamasına ne-
den olmuştur. 

Hilmi Bey İstanbul’ da verilen görevleri ka-
bul etmeyerek, Anadolu’da görev yapmıştır. 
1 Eylül 1909’ da Karadeniz Ereğlisi Kayma-
kamlığı, daha sonra Silivri, Bayburt, Ordu, 
Beykoz, Gemlik Kaymakamlıkları’nda bulun-
muştur. Mülkiye Müfettişliği ve 1916 yılında 
Muhacirin Sevkiyat Hariciye Müdürlüğü’nün 
başına getirilen Hilmi Bey, savaş yıllarına ka-
dar bu görev de kalmıştır. 

Mütareke döneminde İstanbul’ da açılan 
Meclis-i Mebusan’ da Bolu Milletvekili 
olarak seçilen Hilmi Bey, Mustafa Kemal 
Paşa’nın yanında yer alarak Müdafa-i Hukuk 
grubunu ve Misak-ı Milli’yi savunmuştur. 16 
Mart 1920’de İstanbul’un İngiliz Birlikleri ta-
rafından işgal edilmesi ile Meclis-i Mebusan 
kapatılmış ve Hilmi Bey diğer milletvekilleri 
ile beraber Bekirağa Bölüğü’ne hapsedilmiş, 
ancak Kurtuluş Savaşı çalışmalarında yer al-
mak adına firar ederek, İstanbul’da saklan-
mıştır (Kolleksiyoncular Derneği, t.y: 14-16).

Bu gelişmeler üzerine Mustafa Kemal, 
Meclis’in Ankara’da açılması için talimat 
vermesi ile Hilmi Bey İstanbul’da bulunan 
milletvekillerini bu konuda ikna etmeye ça-
lışmış, ve görevi bittikten sonra Ankara’ya 
giderken İngilizler’in yaptığı kontrol sırasın-
da yeniden hapse atılmış, 27 Nisan 1902’de 

hapisten kaçarak Ankara’ya ulaşmıştır. Mec-
lis çalışmalarına Bolu milletvekili olarak ka-
tılan Hilmi Bey, savaş sırasında Ereğli’nin 
savunulmasında önemli görev üstlenmiş, bu  
nedenle de kendisine 21 Nisan 1924’de İstik-
lal Madalyası verilmiştir.

 Hilmi Bey, I. Dönem meclis çalışmalarında ve 
Maarif, Milli Müdafaa, Hariciye ve Teşkilat-ı 
Esasiye komisyonlarında görev almış, ve 
1902 yılında hazırladığı anayasa, yeni ana-
yasanın oluşturulmasında ve Cumhuriyet’in 
ilânı ve devrimlerin gerçekleşmesinde önem-
li katkıda bulunmuştur. II. ve III. Dönem 
meclis çalışmalarını Zonguldak milletvekili 
olarak sürdüren Hilmi Bey, Dr. Suat Soyer 
ile birlikte Ereğli Kömür Havzası’nda çalışan 
işçilerin hakları için çalışmış ve Zonguldak 
Amele Hastanesi’ni kurmuş, Havza-i Feh-
miye kanunun çıkmasını sağlayarak bölgede 
önemli görevler üstlenmiştir (Kolleksiyoncu-
lar Derneği, t.y: 20-22). 

Büyük Millet Meclisi’nin en faal milletvekil-
lerinden olan Hilmi Bey, Meclis’ te 17 kanun 
önerisi, 50 soru önergesi, 139 değişik konuda 
401 konuşma yapmıştır (Kocabaşoğlu,2010: 
129).  Hilmi Bey, 22 Kasım 1928’ de vefat 
etmiştir.

2.2.TUNALI HİLMİ BEY’İN FİKİRLERİ 
ve ESERLERİ 

Kadın haklarına önem veren Hilmi Bey, bu 
alanda gerek 1902 yılında hazırladığı anaya-
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sa taslağında bu konuda maddelere yer ver-
miş,  kaymakam olduğu dönemde kızların 
15, erkeklerin 18 yaşından önce evlenmesini 
önlemek, başlık parasını ortadan kaldırmak 
gibi birçok konuda faaliyet göstermiştir. Hil-
mi Bey, kızını da İstanbul’ da ilk karma eğitim 
veren Haydarpaşa Mektebi’ ne göndermiştir. 

Hilmi Bey, Halkçı-Türkçü gelenek içinde yer 
almış, halkı bilinçlendirmeyi onun anlayaca-
ğı dilde yapılması gerekliliğini, savunmuş, bu 
nedenle yazdığı hutbeleri beş ayrı dilde hazır-
lamış, eserlerinin, konuşmalarının saf Türkçe 
olmasına özen göstermiştir (Kolleksiyoncular 
Derneği, t.y: 26).  Halkın anlayacağı dilde 
eserlerini ve makalelerini yazan Hilmi Bey, bu 
sayede halkın bilinçleneceğini savunmuştur. 
Tunalı  Hilmi  Türk  modernistleri  içinde en 
ihtilalci kişi olarak halkı,  özellikle  köylüleri  
ihtilalin  birer  parçası  haline  getirmeye çalış-
mıştır. Halkın sessiz kalmasına rağmen Tunalı 
Hilmi, halktan  ümidini  kesmemiş, ihtilali bir 
ordu  halk birlikteliğine dayandırmaya çalış-
mıştır (Mardin, 2008: 161).

Birincisi 1896 yılında basılan Hutbe adlı ese-
rini Hilmi Bey, Paris ve Cenevre yıllarında, 
camiye gelen halka verilen vaaz niteliğinde 
yazmış, ayet, hadise ve risaleler ile süslemiş-
tir. Hilmi Bey bu eserinde halkı ayaklanma 
için halkı bilgilendirmek, harekete geçirmek, 
neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğretmek 
amacı ile yazılmıştır (Ateş, 2009: 18).  Şerif 

Mardin, Tunalı Hilmi’nin Hutbe adlı eserleri-
ni fikri değerden yoksun olduğunu ancak üs-
lubundaki heyecan nedeni ile Cemiyet adına 
Şerafeddin Mağmumi tarafından dağıtıldığını 
belirtmiştir (Mardin, 2008: 146). 

1900 yılında basılan Peşte’de Reşid Efendi ile 
adlı eseri, öğrencilerin Avrupa’da tahsil gör-
meleri konusunda bilgilendirici eseri Avrupa’ 
da Tahsil (1902), öğrencileri sosyal ve siyasi 
konular hakkında bilgilendiren eseri Evvel ve 
Ahir (1898), Makedonya, Mazisi, Hali, İstik-
bali (1908), II. Meşrutiyet’in ilan edilmesin-
den duyduğu memnuniyeti belirten Hilmi Bey 
1909 yılında Oh...! adlı eserini yayımlamıştır. 
1900 yılında Kahire’ de basılan Murad adlı 
eserinde birçok milletten oluşan Osmanlılı-
ğın nasıl mümkün olacağını belirtmiştir (Ateş, 
2009:3).  

Hilmi Bey, eserlerinde siyasi fikirlerini ortaya 
koymak dışında gençleri eğitime yöneltmek 
ve onlara yol göstermeyi de amaçlamış ve bu 
amaçla kitaplar yayımlamıştır.

Türkiye de Halk Hakimiyeti, Bir Şart-Bir Dilek 
ve Murad adlı eserini geliştirerek hazırlamış ve 
Un Projet d’ organisation de la souveraineté 
du peuple en Turquie adı ile Fransızca olarak 
yayımlamıştır. Bu çalışma II. Meşrutiyet ve 
Cumhuriyet dönemi için kaynak oluşturmuş, 
Hilmi Bey’in Meclis anayasa komisyonunda 
görev aldığı dönemde  hazırlanan 1921 tarihli 
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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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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 

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’na kaynaklık et-
miştir (Kolleksiyoncular Derneği, t.y:14). 

Köy, vilayet ve devlet idaresinde meclisler 
kurulması, padişahın yetkilerinin sınırlandı-
rılması, kadın ve erkeklere eşit haklar veril-
mesi, sekiz saat çalışmaya göre iş hayatının 
düzenlenmesi, sendika ve grev hakkı, basın 
ve toplanma özgürlüğü teminatı bu anaya-
sada yer alan maddelerden olup Cumhuriyet 
döneminde ve sonrasında oluşturulan yasalar 
yine bu standartlara göre oluşturulmuştur.

Murad adlı eseri ile Tunalı Hilmi, Jön Türk-
ler arasında görülen tek ciddi devlet örgütü 
projesini yayımlamıştır (Mardin, 2008: 173). 

Mebuslar Meclisi Kapısında Bir Köylü, Me-
miş Çavuş: Bu Meclise Girmeliyim (1908), 
İstanbul’ da Mebuslar Meclisi Kapsısında 
Bir Köylü (1920), Büyük Millet Meclisi Aza-
ları Memiş Çavuş Sayvanında (1921), Köylü 
Memiş Çavuş Ankara’ da Halk Dersleri Kür-
süsünde (1921), Köylü Memiş Çavuş Büyük 
Millet Meclisi’nde (1921) adlı oyunlarda Tu-
nalı Hilmi Bey, köylü Mehmet Çavuş üzerin-
den ülke meselelerini ve dil sorunu nedeni ile 
ortaya çıkan anlaşmazlıkları anlatmıştır.

3. TUNALI HİLMİ BEY’İN GAZETECİ-
LİK FAALİYETLERİ

Jön Türk hareketinin ön saflarında yer alan 
Tunalı Hilmi Bey, gerek yurt içi gerek yurt 
dışında fikirlerini duyurmak ve yaymak üze-

re basın faaliyetlerine önem vermiştir. Hilmi 
Bey, kimi zaman maddi olarak desteklediği 
dergi ve gazeteler olduğu kadar kimi zaman 
da makaleler göndererek bu desteği sağlamış-
tır. 

Üniversite yıllarında Jön Türkler’in Cenevre 
Şubesi’nin kurulması için yoğun çalışmalar 
yapan Hilmi Bey, bu dönemde Mahkeme-i 
Kübra (Yüce Mahkeme) isimli dergiyi çıkar-
mıştır (Kolleksiyoncular Derneği, t.y:1).

Basın hayatında çalışmalarını sürdüren Hil-
mi Bey, Cüret gazetesini çıkarmış, İttihat ve 
Terakki’nin Cenevre Şubesi’nin başında bu-
lunan Mizancı Murad Bey’in çıkardığı Mizan 
ve Paris şubesinin başında bulunan Ahmet 
Rıza Bey’in çıkardığı Meşveret isimli gazete-
de düzenli olarak yazmıştır (Kolleksiyoncu-
lar Derneği, t.y:1).  Meşveret, 1 Aralık 1895 
ile 6 Mayıs 1898 yılları arasında  İttihat ve 
Terakki Cemiyeti’nin ilk resmi yayın orga-
nı olarak yayımlanmıştır. Kadrosunda Hoca 
Kadri Efendi, Şerafettin Mağmumi, Abdul-
lah Cevdet gibi yazarlar da yer alan gazete 
Paris’de 30 sayı Türkçe 202 sayı Fransızca 
olarak yayımlanmıştır (Hanioğlu,1985; 846). 
Gazete yayın hayatını sonlandırdığında Fran-
sızca olarak çıkarılan ve Avrupa’da ilgi gö-
ren Mechveret Supplement Français adı ile 
çıkarılmış, örgütün yayın organı Meşveret’in 
ardından Mizan gazetesi olmuştur.
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1886-1909 yılları arasında Murad Bey ida-
resinde çıkarılan Mizan, Kahire, Cenevre ve 
İstanbul’da çıkarılmıştır.

Hilmi Bey, İshak Sukuti, Abdullah Cevdet, 
Nuri Ahmet, Reşit, Halil Muvaffak, Akil 
Muhtar ve Refik Bey ile birlikte 1 Aralık 
1897’de Cenevre’de Osmanlı gazetesini çı-
karmıştır. Dönemin önemli muhalefet gaze-
telerinden olan Osmanlı, Abdülhamit’e eleş-
tiriler yöneltmiş ve Cumhuriyetçi fikirleri 
savunmuştur. 1900 senesine kadar Jön Türk-
lerin merkez organı olarak çalışan gazete, 1 
Haziran 1900 tarihine kadar Cenevre’de çık-
mıştır (Baykal, 1990: 143). Etkisini yitirme-
ye başladığı bir dönemde Ahmed Celaleddin 
Paşa’ya sattığı Hutbe adlı eserinin geliri ile 
kurduğu ve 1898 itibari ile cemiyetin resmi 
organı olan bu gazetede Abdülhamit’e sert 
eleştiriler yöneltmiş, Türkçü, Meşrutiyetçi ve 
Cumhuriyetçi fikirler içeren önemli bir basın 
organı olmuştur.

Osmanlı gazetesi, muhalefet  ile dönemin 
düşünce hareketleri arasında dengeyi kur-
mayı sağlamış, yedi yıl süren yayın hayatı 
ile Jön Türk gazeteleri arasında 2300 tiraj ile 
en çok okunan gazete olma özelliğine sahip 
olmuştur. Gazete yazarlarına muhalefetlerini 
azaltmak kaydı ile saraydan on iki lira aylıkla 
maaş bağlanarak memuriyet görevi verilmiş, 
Tunalı Hilmi Bey de Madrid Sefareti Türk-
çe Başkatipliği’ne getirilmiştir. Gazete 135. 
sayıdan sonra grup içinde anlaşmazlıklardan 

dolayı Edhem Ruhi ve Abdullah Cevdet ta-
rafından kurulan yeni bir örgütün, Osmanlı 
İttihad ve İnkılap Cemiyeti’nin yayın organı 
olarak faaliyet göstermiştir (Hanioğlu, 1985: 
848). 

Yine 1899 senesinde Kahire şubesindeki da-
ğınıklığı gidermek amacı ile Mısır’a görevli 
olarak gitmesi sebebi ile Kahire örgütünü ye-
niden inşa ederek burada bulunan Rıza Bey’e 
yardım ederek Hak gazetesinin yayımlanma-
sına destek vermiştir.

Tunalı Hilmi Bey’in Ali Fahri Bey’i ikna et-
mesiyle İntikamcı Yeni Osmanlılar Cemiyeti 
kurulmuş ve cemiyet İntikam ve Tokmak ga-
zetelerini yayımlamıştır. Jön Türklerin mizah 
yayını Tokmak gazetesi 1 Mart 1901 ile 15 
Haziran 1901 tarihleri arasında sadece beş 
sayı yayımlanmıştır  (Tiken, 2015: 54).

1904 yılında Kahire’ye yerleşen Hilmi Bey, 
burada Hidiv ailesine ve diğer Türk ailele-
rine Türkçe dersi vererek geçimini sağla-
mış, ancak 1908 yılında II. Meşrutiyet’ in 
ilânı ile İstanbul’a gelmiştir. 1908 senesinde 
Kahire’den İstanbul’a dönen Tunalı Hilmi 
yazarları arasında Ömer Seyfettin, Aka Gün-
düz, Emin Bülent, Ali Canip, Ziya Gökalp 
(Topuz, 2003:84) bulunduğu Genç Kalemler 
dergisini desteklemiştir. Ayrıca 1870 senesin-
de Cenevre’de Hüseyin Vasfi Paşa ile Meh-
met Bey tarafından çıkarılan İnkılap gazete-
sinde makaleleri yayımlanmıştır.
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SONUÇ

Tunalı Hilmi Bey, Osmanlı ve Cumhuriyet 
dönemi aydınları arasında önemli bir yere 
sahip olmuştur. Osmanlı’nın son döneminde 
yaşanan kötü gidişat karşısında Batı’nın ku-
rumlarını örnek alan ve özgürlükçü fikirleri 
ile ortaya çıkan Jön Türk hareketi içinde yer 
alan Tunalı Hilmi, bu harekete büyük destek 
sağlamıştır. Bu sebeple yaşamının büyük kıs-
mını sürgünlerde ve hareketi güçlendirmek 
adına Cenevre, Kahire, İstanbul arasında me-
kik dokuyarak geçiren Tunalı Hilmi Bey aynı 
zamanda kazancını da bu hareket için harca-
maktan çekinmemiştir.

Jön Türk hareketi, günümüze dek incelenen 
Osmanlı muhalif hareketleri arasında en güç-
lü yapıya ve teşkilata sahip örgütlenmedir. 
Dönemin aydınları tarafından kurulan bu ör-
gütlenme aynı zamanda devlet yönetiminde 
aynı fikirde bulunan devlet adamları, varlıklı 
kişilerin de desteği ile güçlenmiştir. 

Bu hareket, basını etkili bir şekilde kullana-
rak fikirlerini yaymayı amaçlamış, her türlü 
yasak ve yaptırımlara rağmen gazete ve dergi 
çıkarmaktan vazgeçmemiştir. Tunalı Hilmi 
Bey, Tıbbiye yıllarında arkadaşları ile bera-
ber hazırladığı Teşvik gazetesini çıkarmaya 
başlamıştır. İlerleyen yıllarda Jön Türk hare-
ketinde önemli görevler üstlenerek Cenevre 
Şubesi’nin kurulmasına önderlik eden Hilmi 
Bey Mahkeme-i Kübra isimli dergiyi Cüret 

isimli gazeteyi yayın hayatına sokmuş, Mizan 
ve Meşveret gazetelerine de yazılar göndere-
rek katkı sağlamıştır. Hilmi Bey, Jön Türk ba-
sınında önemli yere sahip Osmanlı gazetesini 
İshak Sukuti, Abdullah Cevdet, Nuri Ahmet, 
Reşid Bey, Halil Muvaffak, Akil Muhtar ve 
Refik Bey ile 1 Aralık 1897’de çıkarmaya 
başlamıştır. Hak, İntikam ve Tokmak gazete-
lerinin çıkarılmasına destek olan Hilmi Bey, 
İnkılap gazetesi ve Genç Kalemler dergisini 
destekleyerek makaleler vermiştir.

Hilmi Bey, Jön Türk basının oluşumu ve 
devamı için çalışarak hürriyet, özgürlük, 
cumhuriyete yönelik fikirlerini gerek eser-
lerinde gerekse de gazetelerde yayımladığı 
makaleler ile dile getirmiştir. II. Abdülha-
mit dönemin zorlu siyasi hayatında yılma-
dan basın hayatına devam eden Tunalı Hilmi 
Bey Cumhuriyet’in kurulmasında Mustafa 
Kemal’in isteği ile Bolu milletvekilliği yap-
mış, Cumhuriyet kurumlarının oluşturulma-
sı amacı ile kurulan komisyonlarda görevler 
alarak arzu ettiği idare yapısının kurulmasına 
tanıklık etmiştir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: By the end of 16th century Ottoman Empire has started to loose power in social, 
economical and political areas. Sultans after Magnificient Suleiman was not very interested 
with empire works and also military service was getting weak because of not receiving their 
wages and that led to upheaval frequently. Until II. Mahmud sultans had taken some precauti-
ons but they were not strong steps. These precautions had disturbed ulama and military service 
and sultans had taken back steps to avoid ambiguity. Because of that II. Mahmud was more 
courageous and he had started to change political, administrative and education constititutions. 
By 19 th century Sultan Abdulaziz and Sultan Abdulmecid also declared Tanzimat and Islahat  
firmans which aimed to prevent empire collapse and prove that they had also intended to chan-
ge and present constitutions. Also Christian states related to Ottoman Empire was unwell of 
their situation and need of independence for a long time. They were also supported by Russia 
and European countries because of nationalist movement in these countires. Islahat firms aimed 
to prevent to these countries split and gave equal rights and both Muslims and Christians in 
education, military service, taxation, marriage, religion areas. These were accepted gratefully 
by Ottoman empire but never satisfy Christian states community. Ottoman Empire was weak 
economically and had its first borrowing in 1854, this was also important for that Empire was 
obliged to Europe to sustain and survive.To gain power and also not to collapse of empire go-
vernors, sultans, grand viziers had build comissions and took precautions. Also some intellectu-
als, journalists, students in empire was aware of the situation and they were united in some ideas 
and contituted new movement called Young Turks, Jeune Turques, Young Ottomans. In spite of 
that they did not have mutual ideas, they were just against the state government. This movement 
has started in 1865 in the name of Young Ottomans and they were united with other  contrarian 
groups. Between these intellectuals there were journalist such as Namık Kemal, Şinasi, Agah 
Efendi, Ali Suavi. They published journals and declared their ideas by this way. But with II. 
Abdulhamid government, restrictions and limitations were made law and also journalism free-
dom were affected. Journalist, who are against government and publish articles in this way were 
exiled. Jeune Turques had published many journals between 1865-1908 named Muhbir (1867), 
Hürriyet (1868), Ulum (1869), İnkılap (1870), Hayal (1878/1879), İstikbal (1880), Meşveret 
(1895), Ezan (1896), Mizan (1897), Osmanlı (1897), Terakki (1906), Şurayı Ümmet (1902), 
İntikam (1900) and etc. Jeune Turques, after II. Abdülhamid government gad passed to Geneva, 
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London and Cairo to to publish and serve for that movement. Jeune Turque movement by the 
time did not have a mutual aim and started to weaken.İttihat ve Terakki as political party took 
over government with Ottoman sultan and grandvizier and they had power until proclamation 
of the Turkish Repuclic. In this movement Tunalı Hilmi, had played important role as journa-
list and as manager, and as financer. He was also intellectual and studied medical science in 
Turkey and Sociology in Geneva and started to be part of commision of young student groups 
in these days. In this movement Tunalı Hilmi had ideas about ruling people, modernist laws, 
public education, women rights, working conditions, education and study of young people in 
abroad and more. For that he had was important to improve Jeune Turque movement and as a 
connective power to unite people in different view. Tunalı Hilmi, published journals and also 
supported others by financially and gave articles to these. In university he puplished Mahkeme-i 
Kübra and Cüret journals to emphasize problems of empire and supported Genc Kalemler, Tok-
mak, Inkilap journals. Jeune Turque movement had official journals to declare their ideas and 
future plans and to gain support. Meşveret, was first official journal of this movement and then 
Ottoman and Mizan were published. These journals were published in Cairo, İstanbul, Geneva, 
Paris because of restrictions.  II. Abdülhamid had left the throne after rise of dissenting voices 
and in the history as we see that is the unique success of that movement. But they could not be 
succesful in ruling and solving Ottoman nation problems, because of disagrement on the issues 
between movement members. Objective: Tunalı Hilmi is an important intellectual,lived both 
in last period of Ottoman Empire and settlement of Turkish Republic. In late Ottoman period 
he worked for better living conditions for people and his opinions were in this way. His po-
litical sight was not just being against Ottoman government, he thought that people were not 
educated, not working and contitutions were not modern. He published book, journals and used 
simple language to people understand.  Our aim is to reveal Tunalı Hilmi life and especially 
his journalism way because of attribution to press history. By this article it can be seen that 
Tunalı Hilmi was well rounded person and his attributions to politics, literatüre and journalism 
could be survey by researches. Importance: Our study is important to reveal at such an article 
including all Tunalı Hilmi life, with his books, journals and political life and introduce him to 
people. Many people may think that it is only street name in Ankara, but like many intellectual 
in Turkey he is not very well known. We hope that with this study his life and attributions can 
be seen. Methodology: In this study we used literatur survey in politics, history and journalism 
but found rare resource and tried to join them. Conclusions: Tunalı Hilmi, after Young Ottoman 
movement revealed became part of this and worked in Cairo, London, Paris and Geneva. His 
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life has passed with struggle because of being against of Ottoman government. Our main sub-
ject was whether he was journalist and we found that he used journals efficiently to make public 
opinion and announce idea of movement and ask for support. Ottoman newspaper, important 
in oress history was published also by Tunalı Hilmi and it became the most popular journal 
between Jeune Turque press. 
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KÜLTÜREL MELEZLİK BAĞLAMINDA TELEVİZYON REKLAM 
ANALİZİ: COCA COLA ÖRNEĞİ1

CULTURAL HYBRIDITY ANALYSIS: COCA COLA TV COMMERCIAL 
CASE

Belkıs SARAÇ USLUSOY 
Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Bölümü İstanbul / Türkiye 

Öz: Çağdaş kültürün küresel dinamikler aracılığıyla 
sürekli değişimi yaygın olarak kabul görmektedir. 
Yeni ekonomik düzende, yabancı kültürlerin ye-
relleştirilmesi süreci, kitle iletişim araçlarının yanı 
sıra küresel markaların reklamları üzerinden de 
yürütülmektedir.  Bu çalışmanın amacı Cola-Cola 
şirketinin 2015 yılında yayımlanan “Aç Bir Coca 
Cola” televizyon reklamından yola çıkarak melezlik 
(hybridity) kavramını ve reklamda melezliğin nasıl 
desteklendiğini irdelemektir.  Melezlik, kültürün yersiz-
yurtsuzlaştırılarak (deterritorialization) pekiştirilmesi,  
adaptasyon yoluyla değiştirilmesi ve bir takım eşit 
olmayan iktidar ilişkileri tarafından düzenlenmesi 
ile ilgili bir süreçtir. Melezlik reklamlar aracılığıyla 
yeniden üretilir ve şekillendirilir. Küreselleşme sonrası, 
ulus-ötesi şirketler Türkiye’de melezleşme sürecini 
reklamlar aracılığıyla yürütmekte ve kontrol etmektedir. 
Bu çalışma, küresel firmaların melez kültürü, egemen 
ekonomik düzen içinde kendi çıkarlarını korumak için 
kullandıklarını vurgulamaktadır. Coca-Cola şirketi, 
televizyon reklamları yardımıyla,  melezlik sürecini ve 
kültürel karışımı, kendi ekonomik ve politik çıkarları 
doğrultusunda, yeniden betimlemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Melezlik, Reklam, Adaptasyon, 
Coca-Cola

Abstract: The continuous change of contemporary 
culture through global dynamics is widely accepted. 
In the new economic order, the localization process 
of foreign cultures, is carried out via advertising of 
global brands along with global mass media. The 
aim of this study is to examine the concept of hy-
bridity in Coca-Cola Company’s well known 2015 
television commercial “Aç Bir Coca Cola”. Hybridity 
relates to the process in which culture is reinfroced 
by deterritorialization, changed through adaptation, 
and conditioned by a set of unequal power relation-
ships. Hybridity is reproduced and reshaped through 
commercials. After globalization, transnational 
companies in Turkey started to operate and control 
the hybridization process through commercials. This 
study emphasizes that hybrid culture is being used 
by the global firms to maintain their own interests in 
the dominant economic system. The above mentioned 
‘Aç Bir Coca Cola” commercial constitutes a good 
example for describing the process of hybridity and 
its cultural mix in accordance with the economic and 
political interests. 

Key Words: Hybridity, Advertising, Adaptation, 
Coca-Cola
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1.GİRİŞ

Teknolojik gelişmeler, küreselleşme eğilimi, 
insanlar, şirketler ve ulusların yanı sıra ege-
men ideolojik anlayışlar arasındaki etkileşi-
min ve bütünleşmenin, ekonomik ve kültürel 
sonuçları, reklam endüstrisine de yansımıştır. 
Tüm bunların yanı sıra bilgi toplumunun ge-
tirileriyle şekillenen dünya ekonomisi, karşı-
lıklı yarar ve yeni fırsatlar arayışı içinde, yeni 
gelişen pazarların potansiyelini öngörmeye 
çalışmaktadır. Batı’nın, çoklu kültürel, zengin 
bir mirasa ve farklı etnik kökenlerden gelen 
tüketici gruplarına sahip olmaları nedeniyle, 
yeni pazarlara doğru açılımı, kendi dışında 
kalan bu pazarlara hem satış yaparak hem 
de kaynak sağlayarak yakınlaşma ve kontrol 
etme çabasıdır (Grant, 2014: 11-12). Batı’nın 
ekonomik kökenli bu açılımı, geç kapitalist 
dönemin kültürel mantığı olarak değerlen-
dirilen, sanayi sonrası topluma egemen olan 
post-modernitenin kültürel içeriği ve kabul-
leri temelinde harmanlanarak işlerlik kazanır 
(Jameson, 1984: 55). Diğer bir deyişle, dünya-
daki kültürel çeşitliliğin, Batı’lı olmayanın ve 
farklılıkların birlikteliğinin kabulü, Batı’nın 
ekonomideki yeni arayışlarına alternatif ola-
bileceği söylemlerinin giderek çoğaldığı yeni 
bir küreselleşmenin ilanıdır. 

Yeni küreselleşme ve yeni pazarların geliş-
mesiyle birlikte geleneksel kapitalizmin ge-
nişleme fırsatları azalmış görünür. Goldman 
Sachs Amerikan Yatırım Bankası’nın Portföy 

Yönetimi Başkanı Jim O’Neill’e göre bunun 
en önemli nedeni, Batı’lı olmayan, yeterince 
gelişmemiş ekonomilerin, kalabalık ve genç 
nüfuslarıyla ve hükümetleriyle birlikte yeni 
küreselleşmeye talip olmalıdır (akt. Grant, 
2014: 11). O’Neill, Batı’nın, dünyanın geri 
kalanına, kendini dayatma potansiyelinin or-
tadan kalktığını, toplumsal ve felsefi inanç 
ve yapılarının artık baskın olmayacağı, yeni 
bir küreselleşmeye işaret eder (akt. Grant, 
2014: 13). Ancak Batı ekonomisi bu anlam-
da egemen yapısının zarar görmemesi adına 
farklı stratejilere başvurarak, esas niyetini 
gizleyecek biçimde, yerel pazarlara yönelik 
olarak kültürü, ekonomik bir faaliyet alanına 
dönüştürerek reklamlarla dolaşıma sokmuştur 
(Gottdiener, 2005: 208). 

Yeni küreselleşmenin dayanağı olan ve Batı/
Doğu, geleneksel/modern, yerli/yabancı gibi 
ikili çekişmeleri bozan, post-kolonyal söylem, 
alternatif modernlikleri tanımlayan kültürel 
melezleşme söylemini geliştirmiştir. Bu yeni 
söylem, yeni pazarlarda, siyasal ve ekonomik 
egemenliğini sürdürmek adına kültürel alanı 
kontrol altında tutmak isteyen Batı tarafından 
kültürün küreselleşmesi bağlamında kulla-
nılmaktadır. Kültürel anlam sistemlerinin ve 
biçimlerinin geniş ölçekli yaygınlaştırılması 
da melezlik pratikleriyle gerçekleştirilmeye 
çalışılır. Küreselleşme türdeş (homojen) bir 
dünya üretmesi bağlamında modern, görece-
leşmiş farklılıklar (heterojen) bağlamında da 
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post-modern döneminin özelliklerine yakın 
bir görüntü sergiler (Robertson, 1999: 170). 
Bu anlamda, kendi içinde çelişkiler barındı-
ran küreselleşme, küresel marka-yerel tüketi-
ci birlikteliğini sağlayan bir olgudur. Çağdaş 
kapitalizm ve yeni küreselleşmenin kabulleri 
sonucunda çok kültürlü ve çok ırklı, melez 
bir dünyanın tüketicileriyle iletişim ve etki-
leşime girebilmek adına, reklam dünyası da 
hareketlenmiştir. Bu anlamda yeni küresel-
leşmeye ayak uydurmaya çalışan markaların 
reklam içerik ve biçimlerinde değişim kaçı-
nılmaz olmuştur. 

Grant, küreselleşmenin yeni görünümünde, 
gelişmekte olan yeni pazarların Avrupa ve 
Asya, Doğu ve Batı, arasında “köprü” oldu-
ğunu ifade ettiği Çin, Hindistan ve Türkiye 
gibi ülkelerin, kalıtım ve modernite arasında; 
bireyselcilik ile toplumculuk arasında; Doğu 
ile Batı’nın ortasında bir “ve” kültürü olduk-
larını ileri sürmektedir (Grant, 2014: 17). 
Yeni gelişen pazarlar paradigmasının, “ya 
o… ya o…” karşıtlığının geçerliği olmadığı, 
basit tezatlar yerine çelişkileri çözümleyen, 
incelikli tavizlerin ya da yaratıcı atılımların 
tercih edildiği kapsamı vurgulanır. Grant’a 
göre, Doğu ve Batı, kültürel miras ve moder-
nizm kaynaşmasının sonucu, botanikte ki ta-
biriyle “melez canlılığa” sahip, “ve” kültürü, 
tavizler ve yaratıcı atılımlar sayesinde yeni 
küreselleşmenin aktörleri olabileceklerdir 
(Grant, 2014:28-29). Küresel markalar “ve” 

kültürünün yaygın olduğu pazardaki tüketici-
lerle etkileşime geçebilmek için başvurduk-
ları reklam stratejilerinde yeni paradigmayı 
yoğun olarak yansıtırlar. Küresel markala-
rın, yerel pazarda talep yaratabilmesi ve aynı 
oranda talepleri karşılayabilmesi, en önemlisi 
egemenliğini pekiştirebilmesi için reklamlar 
bağlamında, yerelleşme, yerele adapte edilme 
süreci gereklidir ve süreç sonunda kültürel 
melezliğin ortaya çıkması olasıdır. Melezlik 
kavramı, küresel markaların, yerel pazarda 
kültürel etkileşimini, anında birleşimini, ka-
rışımını ve kültürlerarası bir süreci işaret et-
mektedir. 

Ancak melezlik, toplumda egemen ekonomi 
ve kültür açısından iktidar sahibi Batı’nın kü-
resel şirketlerinin çıkarları doğrultusunda, he-
gemonik olarak inşa edilir (Chow, 1993: 35). 
Bu çalışmanın amacı, küresel alanda faaliyet 
gösteren şirketler kategorisinde Coca-Cola 
firmasının reklamlarının melezlik yoluyla 
kültürel karışımı nasıl yönetmeye çalıştığı, 
yerel toplumun ekonomik, siyasi ve ideolojik 
durumunun nabzını tutarak ekonomik çıkar-
ları adına kültürel melezliği nasıl kullandığını 
analiz etmektir. Çalışma kapsamında, Coca-
Cola’nın 2015’de televizyonda yayınlanan 
“Aç Bir Coca Cola” reklam filminin içeriği-
ne odaklandığımızda, Türk tüketicilerle ilgi-
li kültürel sınırların reklam aracılığıyla na-
sıl oluşturulduğu anlaşılmaya çalışılacaktır. 
Belirlenen sınırların, reklam filminde nasıl 
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ele alındığı, tüketicilere hangi simgeler üze-
rinden anlamlar üretildiği ve bu simgelerin 
bütünleştirici aynı zamanda farklılık (hete-
rojenlik) dinamiklerinin ne yönde işlediği 
incelenecektir. Coca-Cola televizyon reklam 
örneğinde, küresel pazarda faaliyet gösteren 
şirketlerin reklamları aracılığıyla sunulan 
kültürel mantığın etkileşimini anlayabilmek 
için melezlik kavramı, kültürel küreselleşme, 
adaptasyon, yersiz-yurtsuzlaştırma olgularıy-
la ilişkilendirilerek içerik bakımından analiz 
edilecektir. Çalışmada, çağdaş kapitalist sis-
temi benimsemiş Batı’nın, Batı’lı olmayan 
kültürlere yönelik reklamlarında bulunan me-
lezlik stratejileri analiz edilerek ilgili alanda-
ki boşluk doldurulmaya çalışılacaktır. Ayrıca 
bu çalışma, sadece “batılı olmayan” kültürün 
temsillerinin değil, “batılı olmayan” bağlam-
da “batılı temsillerin” nasıl kodlandığının da 
bir betimlemesidir. 

2. MELEZLİK KAVRAMINA GENEL 
BİR BAKIŞ

2.1. MELEZLİK VE ADAPTASYON 

Melezlik kavramı ilk olarak biyoloji terimi 
olarak kullanılmıştır. Melez, daha iyi özellik-
ler veya iki farklı şeyin karışımını elde edebil-
mek için iki farklı türde bitki veya hayvandan 
türetilmiş, yeni bir bitki ya da hayvan” anla-
mına gelmektedir (Cambridge International 
Dictionary of English 1995: 696). Türk Dil 
Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğü melez 

kelimesini: 1.“değişik türden hayvan veya 
bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, 
azma, metis.” 2.”değişik ırkta ana babadan 
doğmuş olan (kimse).” 3. “(mecaz) katışık, 
karışım.” olarak tanımlamaktadır (http://
www.tdk.gov.tr). Biyoloji alanından ödünç 
alınan ve genellikle farklı türler arasında 
geçişi ifade eden terim, post-kolonyal (post-
colonial) dönem çalışma alanındaki kavram-
sallaştırmalarda, kültürel temas, kültürel de-
ğişim ve kültürel transferi analiz etmek için 
kullanışlı bir metafor haline gelmiştir (Raab 
ve Butler, 2008: 1). “Melez” kavramı kültürel 
bağlamda ise küresel ya da yabancı kültürle-
rin yerelleştirilmesi sürecine işaret etmekte-
dir. Adaptasyon kavramı ise popüler kültür 
alanında “melez” kavramının yerine tercih 
edilir. Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe 
Sözlüğü adaptasyon kelimesini: uyarlama 
olarak tanımlar.1

Küreselleşme eğilimleriyle kültürün durağan 
ve değişmez olduğu anlamına gelen “kültürel 
arılık” iddiası geçerliğini yitirmiş görünmek-
tedir (Werbner, 1997: 1-26). Kültür durağan 
olmadığı gibi kendinden başka kültürler-
le arasındaki sınır da çok belirgin değildir. 
Süreç olarak kültür ise değişken, akışkan, 
çok yönlü değerler sistemidir ve bu haliyle 
kimilerine göre dinamiktir (Tomlinson, 1999: 
144). Yabancı kültürlerin etkisiyle, yerel bir-
çok kültürde, kültürel yön değişimlerine rast-

1  (http://www.tdk.gov.tr)
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lamak mümkündür. Bu anlamda melezlik bir-
çok biçimde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, 
post-kolonyal çalışmalarda sömürge dilleri-
nin, adaptasyonu “yerel melez” dillerin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Renato Rosaldo, 
melezliğin, kültürler arasında karşılıklılığı-
nı vurgularken, ödünç almaların aralıksız 
devam etmesi nedeniyle, hiçbir bölgesinde 
arılığı barındırmayan, tüm insan kültürünün 
devam eden durumu olarak anlaşılabileceğini 
belirtmiştir (akt. Raab ve Butler, 2008: 2). 

Peter Burke, melezlik kavramıyla yan yana 
bazen yerine kullanılan farklı terimleri irdele-
yerek melezlikle ilişkili şu kavramlara işaret 
etmiştir: “ödünç alma” (borrowing), “erime 
noktası” (melting pot), “yaratılmış” (creoli-
zation), “taklit” (imitation), “bağdaştırma-
cılık” (syncretism), “özümseme” (assimila-
tion), adaptasyon (adaptation), benimseme 
(appropriation), kültürleşme (acculturation) 
“glokalleşme” (glocalizaton), “kültürel çevi-
ri” (cultural translation), “kültürel karıştıma” 
(cultural mixing) (2011: 59-101). Kültürü 
durağan olarak gören yaklaşımlar, genelde 
toplumu da, kültürünün değişmediği ancak 
ortak unsurların paylaşıldığı bir olgu ola-
rak ele alır. Pek çok durumda oldukça işlevi 
olan melezlik, siyasal süreçle ilişkilendirile-
rek adaptasyon yoluyla değiştirilmiş kültüre 
işaret etmektedir. Werbner, melezliğin, yerel 
kültürlere yönelik “güçlendirici, dönüştürü-
cü, tehlikeli ya da dönüştürücü güç” olarak 

potansiyel gücü simgelediğini ifade etmiştir 
(Werbner, 1997: 4). 

Melezliğe yönelik tutum değişikliğine neden 
olan çalışmalardan biri Bhabha (1994: 1-28) 
tarafından geliştirilen ve ırk söylemiyle dola-
şıma sokulan post-kolonyal incelemedir. Bu 
“ırksal-karıştırma” (racial-mixing) söylemi 
sömürgenin gücü olarak görülür ve olumsuz 
bir içeriğe sahiptir. Bhabha’nın çalışmasına 
göre sömürülen özne, sömürgeci ve sömü-
rülenin kültürel pratikleri sonucunda orta-
ya çıkan yeni kültürel alandan güç alacaktır 
ve bu kültürel karışımdan ortaya çıkan yeni 
kültür “üçüncü alan” olarak kabul edilmek-
tedir. Melezlikle ilgili bir başka inceleme, 
Garcia Canclini’ye ait olan, melezlik süre-
cinde, Latin Amerika’nın göçmen kasabaları-
nın kültürlerinde azalma olmadığını gösteren 
çalışmadır (akt. Ang, 2003: 7). Her iki çalış-
mada da melezlemenin egemen güce karşı 
yeni bir siyasi kültür oluşturabilmeleri adına 
alt-kültürleri güçlendirdiği savunulmaktadır 
(Bhabha, 1994).

Post-kolonyal kültürel çalışmalar, özellikle 
popüler kültürde melezliğin kutlanmasına 
öncülük etmişlerdir. Örneğin, küreselleşme 
süreci ve melezliğin modern popüler müzik 
üzerinde belirli etkileri görülmüştür. Bu an-
lamda, kültür içinde özellikle Türkiye’de de 
melez kültürel formlara ait birçok örnekle 
karşılaşmak mümkündür. “Dolap Dere Big 
Gang”, dünyaca ünlü pop ve rock (English 
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Man in Newyork vb. gibi) şarkılarını kanun, 
darbuka, klarnet, keman gibi Türk sazla-
rıyla alaturka tarzda yorumlayan bir müzik 
grubudur (Do lap de re Big Gang’den, 2008). 
Tomlinson’da (1999) hip- hop gibi popüler 
müzik formlarının melezlik kavrayışını ka-
nıtlamak adına örnek göstererek, müziğin 
yeni kültürel kimliklerin çoğalmasını daha iyi 
kavranabilmesi için yararlı olduğunu belirtir. 

Melezlik, popüler kültürde incelendiği gibi 
reklamlar kapsamında da incelenme konusu 
olmuştur. Kuo, melezlik tartışmalarını, “me-
lezliğin metalaştırılması” boyutunda irdeler-
ken, sermayenin kültür, melezliğin ise post-
modern meta sisteminin göstergesi olduğunu 
savunur (Kuo, 2005: 32). 1990’lı yıllardaki 
Calvin Klein’ın One (cK one) reklam kam-
panyasını analiz ettiği çalışmasında reklam-
lardaki melezliğin ve çok-kültürlülüğün, ırk, 
cinsiyet, sınıf gibi yapısal ayrımları pekiş-
tirdiğini, melezlik aracılığıyla çokuluslu şir-
ketlerin ve dolayısıyla Amerika’nın “Üçüncü 
Dünya” ile ilişkilerinin gizlenmeye çalışıldı-
ğını ifade eder (Kuo, 2005: 32).

2.1. KÜRESELLEŞMENİN KÜLTÜREL 
DURUMLARI: MELEZLİK ve 
FARKLILIK

Dünya üzerinde kültürün küreselleşmesi ve 
yayılması konusunda çeşitli görüşler ortaya 
atılmıştır. Kültür ve küreselleşmenin etkile-
şimi, farklı disiplinler ve görüşler tarafından 

ortaya konulan kavramlar yardımıyla açıklan-
maktadır. Kültürü ve toplumu durağan kabul 
ettiği için eleştirilen kültürel emperyalizm 
kavramı bunlardan biridir. Kültürel emperya-
lizm tezini savunan görüşler için, kültür, mo-
dern dönemde kapitalist hegemonyanın kü-
resel anlamda yayılmasına aracılık eden bir 
olgudur. Ancak, kültürel emperyalizm kav-
ramına yönelik, karşı-kavramsal ve episto-
molojik belirsizlik gibi eleştiriler mevcuttur 
(Tomlinson, 1999). Ekonomik emperyalizm 
ve teknoloji ile aktarılan kültürün, bireylerin 
kültürel alışkanlıklarını değiştirdiği ve bu-
nun sonucunda toplumun kültürel türdeşliğe 
doğru itildiği iddia edilir (Tomlinson, 1999: 
161). Küreselleşme içinde türdeşleşmeden 
bahsedilirken, tek bir kültürün, tek bir ekono-
mik düşüncenin ve politikanın baskın gelme-
si anlayışı akla gelir. Bu düşünce yaklaşımı 
toplum yapısının bireyleri belirlediği, yapının 
uygulamacıları olarak bireylerin sınırlandırıl-
dığı tezleriyle desteklenir. 

Kültürel emperyalizm anlayışı, kültürel ça-
lışmalar içinde, zamanla yerini “kültürel kü-
reselleşme” kavramına bırakmıştır (Pieterse, 
1993: 2). Ancak kültürel küreselleşme kav-
ramı da, uluslararası kültür bağlamında yeni 
eleştirel bir kuram inşa etmek için bir fırsat 
olarak görülmemiş tam tersi, konu hakkında 
yapılan çalışmalar, uluslararası kültür kavra-
mını eleştirmeyen küresel “çok-kültürlülük” 
kavramının yolunu açtığını düşünenler ta-
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rafından eleştirilmiştir (Kraidy, 2002: 319). 
Kültürel küreselleşme, ifadesinden, çoğun-
lukla da Amerika Birleşik Devletleri’nin 
(ABD) kendisi ve küresel şirketlerinin, 
“CocoColalaştırma”, “McDonaldlaştırma” 
gibi kültüre etkileri algılanır. Küreselleşme 
sayesinde Batı kültürü tüm dünya pazarları-
na yayılmıştır. Kültürel standartlaşma, ulus-
lararası markaların yerel marketlere yönelik 
reklamlarında ve ana akım medyada yer alan 
popüler kültür ürünlerinde (televizyon dizile-
rinde, yarışma, haber ve tartışma programları 
vb. gibi) görünür hale gelmiştir. 

Küreselleşme bağlamında kültür tartışmaları-
nın diğer bir ayağı ise “farklılık” olgusu üze-
rinden yürütülür. Küresel tek bir kültür ve ya-
pının ortaya çıkmasının mümkün olmadığını 
savunan bu görüşe göre üçüncül tek bir kültür 
değil üçüncül kültürler mevcuttur. Bazı kuram-
cılar küreselleşeme döneminde melez kültü-
rün ortaya çıkmasını “yersiz-yurtsuzlaştırma” 
olgusuyla desteklemektedir (Appadurai, 1990; 
Tomlinson, 1999). Tomlinson, “Küreselleşmiş 
kültür melez kültürdür”, fikrinin doğrudan 
yersiz-yurtsuzlaştırma kavrayışı takip ettiğini, 
küreselleşme süreciyle kültürlerarası etkileşim 
trafiğinin arttığını, kültür ve mekân arasındaki 
çözünmeyle de, kültürel pratiklerin karışarak 
yeni karmaşık melez kültürel formlar oluş-
turduğunu ileri sürer (Tomlinson 1999: 141). 
Böylece, yersiz-yurtsuzlaştırma küreselleşme-
nin getirdiği “üretim, tüketim, toplum, siyaset 

ve kimliklerin” yerelden tarafsızlaştırılmaya 
başladığı zamanda ortaya çıkmıştır (Kearney 
1995: 554). Başka bir değişle, yerelden ayrıla-
rak küresel duruma gelen kişi veya kuruluşun, 
herhangi bir yerle bağlılığının zayıflayarak, 
dünyanın herhangi bir noktasında ulaştığı ye-
rel olana da geçicilik algısıyla yaklaştığı bir 
anlayış ifade edilmiştir (Tomlinson 1999:141). 
Küresel düzenlemeler, yersiz-yurtsuzlaştır-
ma, diğer bir deyişle bağlılığın zayıflaması 
ve geçicilik algısı, dünya çapında serbestliğin 
kurumsallaştırıldığı çokuluslu şirketlerin pra-
tiklerinde çok daha belirgindir (Yalçınkaya ve 
Durcan, 2008 :5). 

García Canclini, (1995: 10-23) yersiz-yurt-
suzlaştırma kavrayışında, Batı hegemonyası-
nın zayıfladığına işaret eder, başka bir değişle, 
kültürel üretimin yeni merkezlerinin ortaya 
çıkarak (Bollywood vb. gibi), kültürel mal-
ların küresel akışının bu yeni merkezlerden 
sağlandığını ve böylece çeşitlendiğine deği-
nir. Martí (2006), yersiz-yurtsuzlaştırma kav-
rayışının ne tamamen yeni ne de tek biçimli 
olduğunu söylemenin doğru olmadığını ifade 
ederken, nedenlerini şöyle sıralar: Birincisi, 
çağdaş yersiz-yurtsuzlaştırmadan önce, yerel 
kültürler dış kaynaklı kültürel etkilere yaban-
cı olmadıkları gibi “arı” ya da “izole” olarak 
nitelendirilemezler; ikincisi, küreselleşme 
asimetrik ve eşitsiz aynı zamanda da yarattığı 
kültürel deneyim de karmaşık ve çok çeşitlidir 
(Martí, 2006: 93). Bu iki nedenden ötürü kül-
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türel yersiz-yurtsuzlaştırma deneyimlemek 
için, medya ürünleri, popüler kültür ve rek-
lamlar gibi çeşitli yollar bulunur. Dünya üze-
rinde yaşayan herkes, tüm sosyal sınıflar yer-
siz-yurtsuzlaştırılmayı deneyimlerler ancak 
bu deneyimleri farklılaştırılmış, eşit olmayan 
koşullarda yoğun iktidar ilişkileri bağlamın-
da olacaktır.

2.2. İKTİDAR İLİŞKİLERİ 
BAĞLAMINDA MELEZLİK

İktidar ilişkileri melez kültürün üretiminde 
önemli bir değişkendir. Tomlinson melez kül-
türün anarşik ve düzensiz bir kültürel form 
olmadığını savunur (1999: 146). Kraidy ise 
melez kültürün bir takım eşit olmayan iktidar 
ilişkileri tarafından belirlendiğini söyler ve ik-
tidar mücadeleleri, dışardan ithal edilmiş kül-
türün yerel kültürle buluştuğu noktada başlar 
(2002). Kraidy (2002) eleştirel melezlik ku-
ramını, melezliğin siyasi potansiyelinin var-
lığını vurgulamak için kullanmıştır. Eleştirel 
melezlik kuramı, melez kavramını kültürlera-
rası ve uluslararası iletişim uygulamalarında 
farklı iktidar etkileşimlerinin tartışıldığı bir 
alan olarak dikkate almalıdır (Kraidy, 2002: 
317). Melezlik yalnızca çok-kültürlülüğü 
kutlamaksa, bu kültürel karışımları nitelen-
diren eşitsizlik göz ardı edilmiş olacaktır 
(Kraidy, 2002: 318) Kraidy’nin burada vur-
gulamak istediği, aslında melez kavramının 
tarafsız bir görüngü olmadığıdır, o halde me-
lez kavramının kullanıldığı alanlar, ekono-

mik ve siyasi düzenle bağlantılıdır. Kültürel 
kaynakların kesişme noktasında “güçlü” olan 
“daha az güçlü” olanın varlığıyla gelecekteki 
çıkarları için birleşmez, ancak yeni bir me-
lez kültür alanında yeniden betimlenecektir. 
İktidar ilişkileri, dinamik ve dönüştürülebi-
lirdir. Hegemonya melezlik sürecinde sadece 
üretilmez aynı zamanda yeniden gösterilir ve 
şekillendirilir (Pieterse, 2009: 75). Diğer bir 
deyişle iktidar yeni bir melez kültür alanında 
yeniden betimlenir. 

Üretim, satış, pazarlama, toplumsal pazarla-
ma ve en nihayetinde küresel pazarlama an-
layışları, pazarlama eylemlerinin ve karması-
nın unsurlarının günümüze gelene dek birçok 
farklı anlayışın içinde geliştiğine ve değişti-
ğine işaret eder. 1980’li yıllardan buyana tüm 
dünyada yoğun küreselleşme eğilimi, ekono-
mik, sosyolojik ve kültürel alanların tümünde 
hissedilir. Reklam ise iletişim ve etkileşim 
özellikleriyle küreselleşmenin hem ekono-
mik hem de kültürel boyutunu yansıtan bir 
olgudur. Yerel kültürlere yönelik hazırlanan 
reklamlarda farklı kültürel anlamlar taşıyan 
içeriklere rastlamak mümkündür. Reklam, 
uzun bir süredir, temsil ettiği kültürde anlam 
taşıyıcısı olarak, tüketim toplumunun merke-
zinde önemli bir öğedir. 

Küreselleşme ile birlikte kültürlerarası yo-
ğun etkileşim ve sözü edilen değerlerin değiş 
tokuşu, melezleşmiş üçüncü bir değerler ala-
nı meydana getirmiştir (Bhabha, 1994: 36). 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 9 Yıl:2015 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 9 Year: 2015 

JEL KODU: M37 ID:190 K:233
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)

165

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 

Sanayi sonrası toplumda bu üçüncü alanda 
ortaya çıkan melez kültürde reklamlar ege-
menin gücünü yeniden üreten ve yeniden 
şekillendiren bir değer olarak düşünülebilir. 
Farklılıkların gözetilmesi bağlamında iş-
leyen ideolojik süreçte, reklamlar ürünlere 
yüklenilen kültürel değerleri öne çıkararak 
görünürlüğünü arttırır, tüketicilerin bu kül-
türel değerleri benimsemelerini sağlama 
yoluyla da değer değişimine aracılık eder. 
Melez üçüncü bir değer alanın oluşturulması 
ve karlı bir pazar haline getirilebilmesi için 
melezlik adına adaptasyon, yersiz-yurtsuz-
laştırma, taklit, kopyalama gibi dinamiklere 
başvurulur (Bhabha, 1994: 36). Medya ürün-
leri, video klipler, müzik, televizyon dizileri 
ve en önemlisi reklamlar aracılığıyla tüketici-
lerin bu alanı algılamaları sağlanır. Buradaki 
amaç tüketicilerin yargılarını, beğenilerini 
kısaca kültürel bilinçlerini melezlik ve melez 
kültürün kabulü yönünde etkilemektir. Birey 
bazında başlayan kültürel değişim toplumsal 
anlamda da tetiklenecek ve egemen sektörle-
rin ekonomik, siyasi ve maddi çıkarlarını des-
tekleyecektir. 

Bu nedenle, çeşitli mal ve hizmetleri, eşsiz, 
çekici, olumlu, güzel ve/veya ilginç şekiller-
de, tüketicilere sunan reklamlar, dünyanın 
teknolojik, ekonomik, siyasi ve kültürel dönü-
şümünün bir arada gerçekleştiği küreselleşme 
tartışmalarının odak noktası haline gelmiştir. 
Diğer bir deyişle, reklam, modernite ve post-

modernite tartışmaları sonrası yeni ekonomik 
düzende üstlendiği rol bakımından, kültürel 
küreselleşme ve yerel kültürlerin melezleş-
tirilmesi sürecinde birçok düşünür ve akade-
misyenin hedefinde olmuştur (Schiller, 1993; 
Matttelart, 1995). Küresel kültürün reklamlar 
aracılığıyla yaygınlaştırılması başlangıçta, 
tüketicilerin istekleri ve kültürel ilişkileriyle 
sınırlandırılmıştır. Ancak böylesi yoğun kül-
türel bir alışverişin gerçekleştiği farklı yapı-
sal sınırlar çerçevesinde “yeni” finansal, tek-
nolojik kaynakların yanı sıra “yeni” fikirler 
ve yöntemler bağlamında da “yeni” sembol-
ler ve kavramlarla küresel bir süreç dolaşıma 
girmiştir. Bu anlamda, ekonomik ve kültürel 
amaçlarla, küresel yapıların işleyişini ve ye-
rel kültürlerle, tüketicilerle etkileşimini or-
taya koymaya çalışan birçok farklı görüşle 
karşılaşmak mümkündür. Melezlik kavramı-
nı kutlayan ya da eleştiren çok çeşitli tezlerin 
ortaya konulduğu doğrudur. Tomlinson’un 
ifade ettiği gibi esas irdelenmesi gereken so-
run, hegemonya melezlik karmaşıklığının ne 
şekilde işlediğinin farkına varılması gerekli-
liğidir (2004: 201). Bu anlayıştan hareketle 
bu çalışmada melezlik kavramı, melezliğin 
kültürü farklılaştırdığını kabul ederek ancak 
melezliğin iktidar ilişkileri boyutunu da göz 
ardı etmeden melezliğin basit bir üretim değil 
hegemonyanın yeniden üretilip, yeniden şe-
killendirildiği bir alan olarak kabul edilir. 
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Melezlik toplumda egemen sektörlerin çı-
karları doğrultusunda hegemonik olarak inşa 
edilir (Chow, 1993: 35). Bu anlayışı destekle-
yen diğer bir görüş Ahmad’a aittir (1995: 12), 
egemen ekonomi ve kültür bağlamında, ikti-
dar sahibi ulus-ötesi şirketlerin melezlikten 
maddi kazanç sağladıklarını ifade eder. Bu 
çalışmada, küresel alanda faaliyet gösteren 
şirketler egemen sektör olarak kabul edilmiş-
tir. Dünyada bu anlamda kabul gören Coca-
Cola firmasının reklamları melezlik yoluyla 
kültürel karışımı yönetmektedir. Dünya eko-
nomisine yön veren şirketler, hitap ettiği ye-
rel toplumun ekonomik, siyasi ve ideolojik 
durumunun nabzını tutarak çağdaş kapitaliz-
min çıkarlarına aracılık etmek adına kültürel 
melezliği kullanmaktadır. Coca-Cola rekla-
mını örnek olay olarak analiz ederken, rekla-
mın içeriğinde bulunan, geleneksel/modern, 
yerli/yabancı, Doğu/Batı ve arabesk/pop, 
Türk/Kürt kısaca en az iki çekişmeli durumu, 
kültürel melezleşme sürecinde, adaptasyon, 
yeriz-yurtsuzlaşma stratejilerini kullanarak 
nasıl birleştirdiğine ve bu birleşimin kabulü 
için hangi yollara başvurduğu incelenecektir. 

3. MELEZLİĞİN REKLAMLARLA 
DESTEKLENMESİ; “AÇ BİR COCA-
COLA” TELEVİZYON REKLAM 
ÖRNEĞİ

Reklamları merkeze aldığımızda, melezleşme 
uluslararası sermaye için söylemsel iktidar 
ilişkilerini dengelemek adına bir strateji ha-

line gelmiştir. Kuo, örneğin ırksallaştırılmış 
ekonomik hegemonyanın, çok-kültürlülük 
pazarı içinde, ırksal çeşitlilik söylemlerini 
dile getirmek yoluyla kendini sağlamlaştırdı-
ğını ifade eder (Kuo, 2005: 32). Küreselleşme 
ve çağdaş kapitalizmde üstünlüğü olan büyük 
şirketlerin çoğu ABD merkezlidir. Bu şirket-
lerin yerel kültürlerle etkileşime geçmesi, 
Amerikan düşünce sistemi ve yaşam tarzla-
rının dolaşıma sokulması büyük oranda ürün-
ler ve reklamlar aracılığıyla gerçekleşir ve 
Amerikan hükümeti Coca-Cola gibi şirketleri 
bu anlamda destekler. ABD ve üçüncü dün-
ya arasında çokuluslu şirketler aracılığıyla 
gelişen karmaşık ilişkiler diğer yandan si-
yasi adımlar ve ulusların arasında ideolojik 
koalisyonlar da küresel pazarda melezleşmiş 
ekonomik hegemonyayı yeniden şekillen-
dirir. Reklamlardaki melez imgeler ise bu 
yeniden şekillendirmeye katkıda bulunur ve 
küresel olarak tüm dünyada dolaşıma girdiği 
zaman bir değer yaratır. 

Küresel sermayeye sahip şirketler melezlik 
ve kültürel karışım sonucu ortaya çıkan üçün-
cü alanda reklamların yardımıyla hegemo-
nik çıkarlarını gizlemeyi başarabilmişlerdir. 
Reklamlardaki melezlik imgeleri bireylere, 
yeni kimlikler edinebilecekleri ve bu kimlik-
leriyle var olabilecekleri yeni toplulukların 
geliştirilmesine olanak tanırken, hegemonya-
nın niyetini kolaylıkla gizleyebilir. Kültürel 
farklılıklara dikkat çekilerek Batı dışı top-
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lumlar tarafından üretilen içerikler yine batı-
lı olmayan kültürlere sunularak kökensel ve 
mekânsal yakınlıkların yerine, ortak sosyal ve 
kültürel ilgilerin alması hedeflenir. Bir arada 
yaşamak ve karşıtların birlikteliği söylemleri 
geliştirilerek, böylelikle kültürün sabitlikten 
çıkarak dinamik bir yaratıcı öğeye dönüşebi-
leceği ifade edilir (Sarıbey, 2002).

3.1. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu çalışmanın amacı yeni hipotezler oluştura-
bilmek için “yeni bilgi elde etmektir”. Coca-
Cola reklam analizinden yeni bilgi üretmek 
amacındayız. Bu çalışma, Türkiye’de yayın-
lanan “Aç Bir Coca-Cola” reklamlar filminde 
yer alan, bireysel kelimeler, deyimler, cüm-
leler ve görüntüler içeren, metinsel ve görsel 
öğelere odaklanmaktadır. Cümleler, müzik ve 
görüntülere özel dikkat gösterilecektir. Analiz 
verileri dünya çapında tanınan içecek firması 
Coca-Cola’nın Türkiye’de yayınlanan tele-
vizyon reklam filminden elde edilecektir.

Araştırma amaçları şöyle sıralanabilir: 
Birincisi Coca-Cola reklamının hangi yol-
larla Türk tüketicisine hitap etmek istediğini 
açıklanmaya çalışacağız. “Aç Bir Coca-Cola” 
reklam filmi, kökensel farklılıkları destekler-
ken, diğer yandan da Batı modernliğini uy-
gulamaktadır. Reklam filminin yayınlandığı 
2015 yaz sezonunda, sosyal medyada, izle-
yiciler tarafından oldukça fazla eleştirilmiştir 
(Özcan Deniz ve,, 2015). Bu bağlamda, mar-

kanın reklamında tüketicilerin melez ilgileriy-
le ilişkili hangi görüntü, müzik ve ifadelerin 
kullanıldığı irdelenecektir. Çalışmada analiz 
edilen reklamının belirlenmesinde amaçlı ör-
neklem (non-probabilistic sampling) yöntem-
lerinden, tipik durum örneklemesi (typical 
sampling) tercih edilmiştir. Çalışmanın amacı 
evrene genelleme yapmak değildir, ortalama 
bir durumu derinlemesine analiz ederek konu 
hakkında fikir sahibi olmanın yanı sıra bilgi 
vermektir. Seçilen Coca-Cola reklamı, ama-
ca uygun kaynak olarak bu anlamda melezlik 
politikalarının eleştiri yoluyla analizi adına 
elverişlidir. 

Bu çalışma, küresel bir markanın yabancı bir 
kültürde müşterileri çekmek için tasarladığı 
reklamlarının melezlik bağlamında nasıl ça-
lıştığını anlamaya yönelik bir anlayışla ana-
liz edildiği, keşif araştırmasına bir örnektir. 
Sosyal olguların gözlenerek anlaşılabileceği 
varsayımına dayanan bir veri toplama yönte-
mi olan gözlem yönteminin, katılımcı olma-
yan metodu kullanılmıştır (Yıldırım, 1999: 
10). Katılımsız gözlem metodunda gözlem-
cinin, gruba veya grubun faaliyetlerine aktif 
katılımı gerekmemektedir (Yıldırım, 1999: 
10-11). “Aç Bir Coca-Cola” reklam içeri-
ğinin analizi bu çalışma da temel unsurdur. 
Araştırmada, veriler daha çok kelime ve gö-
rüntü biçiminde sunulduğundan ağırlıklı ola-
rak niteldir (Neuman, 2005: 30). Reklamın 
analizinin ve analize dayalı sonuçlarının nitel 
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olması, analize tabi tutulan reklamın küçük 
bir örneklem olmasından dolayı da bir gerek-
liliktir. 

3.2. COCA-COLA MARKA GEÇMİŞİ

Coca-Cola, Türkiye gibi dış pazarlarda uzun 
zamandır egemenliğini sürdüren ve küresel 
dolaşım imgeleri oldukça yaygın bir şirkettir. 
Tomlinson’a (1999) göre maliyet verimliliği 
olan tek tip ürünlerin pazarlanmasıyla ortaya 
çıkan dünya markalarının türdeşleştirme et-
kisinden daha farklı kültürel etkileri vardır. 
Çünkü Coca-Cola gibi dünya markası ürün-
ler hedef tüketicilerinin kültürel özelliklerini 
anlamaya ve faaliyet gösterdikleri pazarda 
“ulusal kültürel kimliği” oluşturan ve bilgi 
dağarcığını yaratan anlamların içine reklam 
mesajları yerleştirdikleri pazarlama stratejile-
rine odaklanırlar (Tomlinson, 1999: 170). 

Bu anlamda Coca-Cola yerel kültürler üze-
rinde etkisi olan küresel bir marka örneğidir. 
Reklamları olmadan bile tüm dünyada bili-
nen bir içecek markasıdır. Akılda kalıcı rek-
lam kampanyaları kültürü basitçe etkilemek-
le kalmaz aynı zamanda yeniden şekillendirir. 
Coca-Cola 1886 yılından bu yana var olan bir 
içecek. Öncelikle birkaç kimyasalı birleşti-
ren eczacı John S. Pemberton tarafından icat 
edilmiş sonrasında da Pemberton’un arkadaşı 
Asa G. Candler tarafından içeriğine karbo-
natlı su eklenerek geliştirilmiştir. Test edilen 

bu içecek ferahlatıcı tadı nedeniyle “mükem-
mel” ilan edilmiş (Hymson, 2011: 31-32). 

Coca-Cola’nın küresel genişlemesi, Amerikan 
emperyalizminin gelişmesiyle birlikte anıl-
maya başlanır. Coca-Cola 1897 yılında ilk 
olarak tropik bir bölge olan Hawai’de satı-
şa sunulur. 1898 yılında İspanya-Amerika 
Savaşı sonucunda, Küba’nın Trinidad şehrinin 
İspanya’nın kontrolünden çıkıp Amerika’nın 
kontrolüne girmesi, iş adamları ve misyoner-
ler için bir fırsat olmuş, Coca-Cola’nın da 
küresel genişlemesi adına yeni bir yol açıl-
mıştır (Hymson, 2011: 4). İspanya’yla savaş 
esnasında beyaz rom, Coca-Cola ve limon 
suyu karışımı olan “Cuba Libre” içeceğinin 
icadından yedi yıl sonra şirketin küresel ge-
nişlemesinin alt yapısının oluşturan, yaban-
cı hükümetler ve işletmeler arasında köprü 
işlevi görecek olan “yabancı bölümü” ku-
rulmuştur (Hymson, 2011: 5). Trinidad ve 
Amerika’nın bu bölgedeki, sosyal işgali’ni 
anlatan Rab Invader’e ait“ Rum and Coca-
Cola” ve “Yankee Dolar” şarkıları Coca-Cola 
markasının geçmişinin önemli bir parçasıdır. 

Küresel genişlemenin rotası, İkinci Dünya 
Savaşı sırasında Amerikan askerlerinin sayı-
ca artmasıyla ve askerle ve Coca-Cola şirketi 
arasında karşılıklı yarar girişimlerinin oluş-
turulmasıyla birlikte değişmiştir. Coca-Cola 
ürününü basitçe ihraç eden sıradan çokuluslu 
bir şirket değildir, Amerikan ordusuyla işbir-
liğini küresel altyapısını genişlemek amaç-
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lı kullanır. Diğer bir deyişle Coca-Cola ve 
Amerikan hükümeti arasındaki resmi ittifak, 
şirketin Amerikan hükümetinin itibarını, iliş-
kilerini ve uluslararası tavrını benimseyerek 
küresel anlamda genişlemiştir. Firma yabancı 
şirketlerle ortaklıklar kurarak yerel ekonomi 
ve kültürlere markasını tanıtmıştır. 

Coca-Cola küreselleşme anlayışının da etki-
siyle, çoklu yerellikler içeren küresel alan-
da kısa zamanda büyük ve tanınan bir mar-
ka haline gelmiştir. Yirminci yüzyılın siyasi 
sloganı “Global Düşün, Yerel Hareket Et”, 
küreselleşmenin kurumsal sürecini anlayabil-
mek için yararlı bir çerçeve çizer. Robertson 
(1995), küresel eğilimi ve karmaşık melez sü-
reci açıklayan ve Japon iş modellerinden biri 
olan “glokal” terimini benimser. Robertson, 
mikro-pazarlama gibi glokalleşmenin, ürün 
ve hizmetlerin küresel ya da küresele yakın 
temellerde farklılaşmış tüketici gruplarına 
reklamının yapılması anlamında ekonomik 
bir terim olduğuna, farklılaştırılmış yerel tü-
keticilerin icat edildiğine değinir (1995: 28-
29). 

Küreselleşme aralarında farklılıklar olan tü-
ketici gruplarına hegemonik anlamda sesle-
nebilmek adına Coca-Cola için elverişli bir 
dönem olmuş farklı pazarlama uygulama-
ları bu anlamda geliştirilmiştir. Coca-Cola 
ikinci dünya savaşı sonrasında ilk kez beyaz 
Amerikalı tüketicilerin görüntülerine yer 
verdiği reklamlarında ulusal pazara hitap et-

miştir. Sonrasında şirket dergi reklamlarına, 
beyaz Amerikalıların yanı sıra farklı kültü-
rel özelliklere sahip tüketicilerin görüntüle-
rini de dahil etmeye başlamıştır. Coca-Cola, 
yabancı tüketiciler ve farklı kültürleriyle 
“glokalleşme” stratejisini benimsediği savaş 
sonrasında da etkileşime geçmiştir ve Afrika 
kökenli Amerikalılara yönelik olarak ürün 
pazarlamasına başlayarak, tüketicileri ırkla-
rı ( ya da başka grup kimlikleri) temelinde 
hedeflere bölündüğü, pazar bölümlendirme 
faaliyetlerinde bulunur (Hymson, 2011: 8-9). 
Soğuk savaş döneminden kalan pazar bölüm-
lendirme faaliyetlerinde, giderek azınlık tü-
keticileri tanıyan, ancak toplumsal farklılık-
ları pekiştiren bir anlayış benimsenir (Cohen, 
2003: 259). Tüm bu faaliyetlerin sonucunda 
dünyanın farklı yerlerinden insanların kitle-
sel kültür içinde Coca-Cola markası etrafında 
toplanmaları firmayı küresel bir kurum ola-
rak görünür kılar. 

Coca-Cola’nın 1971 yılında yayınlanan, dün-
yanın dört bir yanından gencin şarkı söyle-
diği “Hilltop” televizyon reklamı dönemi en 
iyi betimleyen reklamdır. “Dünyaya uyum 
içinde şarkı söylemeyi öğretmek istiyorum. 
Dünyaya bir Cola satın almak ve onu tutmak 
istiyorum” (I’d like to teach the world to sing 
in perfect harmony. I’d like to buy the world 
a Coke and keep it company)”: şarkı sözle-
rinin müziksel uyum vurgusuyla, Coca-Cola 
tüm farklılıklarına rağmen insanları bir araya 
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getirir mesajı verilmektedir. Hymson’a göre 
Coca-Cola bu reklamda çeşitli ulus ve kül-
türlere kendini pazarlamanın ötesinde, fark-
lı kültürlerden tüketicilerin bir arada olduğu 
kitle pazarını yaratmıştır (Hymson, 2001: 9). 
Küresel ve yerel alanda çok çeşitli ve geniş 
kapsamlı temsiller, Coca-Cola’nın reklam ve 
pazarlama kampanyalarında küresel olduğu-
nun ilanı olmuştur. 

Bu anlamda kültür endüstrilerinin yeni alı-
cılar arayışıyla sınırları aşması için devle-
tin kültürel aygıtları vatandaş yaratmaya ve 
kamulaştırılmak üzere çeşitli etnik ve ırksal 
kesimlerden insanlar üretmeye devam eder 
ve kültürel sektör bunu inşa ederken, ulusal 
kültür söylemlerinin sürekli tekrar edilmesi 
esastır (Denning, 2005: 133). Diğer bir deyiş-
le, Coca-Cola’nın küresel imajı, ulusal kül-
türlere ve ulusal kültürler içindeki farklılık-
lara dayandırılmaktadır. Özellikle 1980-1990 
sonrası, ırksal, kültürel, etnik ve dini karı-
şımların ve çeşitliliğin içeren çok-kültürlülük 
söylemleri kutlanmıştır. Ancak söylem, geniş 
anlamda, toplumsal, siyasi alanda ve özel-
likle de eşitlikler anlamında başarısız olup, 
toplumsal, kültürel ve ekonomik bağlamda 
hegemonik gücün pekiştirilmesinde ve yeni-
den şekillendirilmesinden başka bir işe yara-
mamış görünür.

1990’lı yıllarda Coca-Cola 165 ülkede tü-
ketilirken, 1993’te yılında Doğu Almanya 
ve Hindistan’da satışlara başlayan firma 

2011 yılında 125. yılını kutladı, 2012’de 
Facebook’ta 50 milyon beğeniye ulaşan ilk 
marka oldu (Tarihçemiz Dünyada, 2015). 
Dünyanın sayılı marka danışmanlık şirket-
lerinden biri olan Interbrand 2014 yılı dün-
yanın en değerli markaları sıralamasında, 
Apple, Google, IBM, gibi dünya teknoloji 
devlerinin arasında üçüncü sırada Coca-Cola 
yer almıştır. Marka değeri, 816 milyar dolar 
olan firma günümüzde ise dünyanın en güç-
lü küresel markalarından biri olmaya devam 
etmektedir (İşte Dünyanın, 2014). Böylesine 
küresel bir şirketin, dünya genelinde küresel 
kültüre etkilerinin olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. 

1964 yılında Türkiye’ye giren Coca-Cola, 
1916’ıncı fabrikasını İstanbul’da kurul-
muş, 1969 yılına gelindiğinde Adana’da bir 
fabrika daha açarak, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde de dağıtılmaya başlanan Coca-
Cola, 2009 yılında fabrika sayısını 8’e yük-
seltmiştir. 2013’de “Coca-Cola kişisel etiket” 
kampanyasını hayata geçirerek, Coca-Cola, 
Coca-Cola Light ve Coca-Cola Zero şişele-
ri üzerindeki etiketlerde, ikonik Coca-Cola 
logosu Türkiye’deki en yaygın kullanılan 
isimlere, rumuzlara ve duygusal ifadelere yer 
verilmiştir (Kuru, 2013). 2014 yılında ülke-
mizdeki 50’nci yılını kutlayan firma, 50’nci 
yaşının onuruna marka ismini 

Türkçeleştirerek ‘Koka-Kola’ şeklinde kul-
lanmıştır (Kuru, 2014). 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 9 Yıl:2015 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 9 Year: 2015 

JEL KODU: M37 ID:190 K:233
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)

171

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 

3.3. “AÇ BİR COCA-COLA” REKLAM 
SENARYOSU

Başrollerinde iki ünlü şarkıcının, (arabesk 
şarkıcısı, Özcan Deniz ve pop şarkıcısı Sıla), 
oynadığı reklam filminde, bir kadın ve bir 
erkeğin arasındaki aşk hikâyesi anlatılmakta-
dır. Film, cam Coca-Cola şişesinin kapağının 
açılma sesi ve görüntüsüyle başlar. Şişenin 
üzerindeki Coca-Cola yazısı görülür. Şişenin 
açılma sesiyle kumsalda oturan erkek şarkı-
cı Özcan Deniz, Hint şarkısı olan “Why This 
Kolaveri Di” isimli şarkıyı, Türkçe yazılmış 
sözleriyle söylemeye başlar. Ardından erkek 
dansçılar görüntüye girer ve erkek şarkıcı-
nın yanında dans ederek alanda ilerlerler. 
Birbirleriyle şakalaşan ve selamlaşan erkek 
grubu mutlu görünmektedir. Coca-Cola stan-
dı önünde, şişelerle, dans eden diğer dansçı-
larda onlara eklenir. Bir sonraki sahnede, er-
kek dansçılar ve şarkıcı yerde kumların üze-
rinde çölde sürünür gibi ilerlerler, şarkıcı aş-
kını ilan eder ve ayağa kalktıklarında, kadın 
dansçılar şarkıcı Sıla ile birlikte onlara doğru 
gelmektedirler. Erkeklerin üzerindeki giysi-
ler, dizlerinin altına kadar uzayan şortları ve 
kolları dirseklere kadar kıvrılmış uzun kollu 
gömleklerdir. Kızlar ise plaja uygun giysi-
ler giymişlerdir, üzerlerinde bikinileri, kısa 
şortları ve ellerinde yelpazeleri vardır. Kadın 
şarkıcı Sıla’nın, söylediği şarkı sözleri Özcan 
Deniz’e cevap verir niteliktedir. Sonrasında 

yelpazelerin yerine cam Coca-Cola şişeleriy-
le erkeklerle birlikte dans ederler.

Bir sahilde geçen aşk hikâyesi, bir grup kadın 
ve erkeğin dans ettiği bir festival ya da benze-
ri bir panayır alanı biçiminde dekore edilmiş. 
Büyük bir Coca-Cola standının yanı sıra buz 
dolu büyük kova ve kasaların içinde Coca-
Cola şişeleri mevcut. Arka plandaki diğer 
stantlar ise sırasıyla, hot dog, midye dolma, 
meyve suyu, mısır, at kazan, gözlük, kolye 
satıcısı ve yanı sıra kendi boyadığı resimleri 
satan bir ressam olarak sayılabilir. Plaj, ema-
net, disko gibi yarı İngilizce yarı Türkçe ya-
zılmış yönlendirme tabelaları ve asılı renkli 
lambalar, alanın gündüz plaj gece ise eğlence 
yeri olarak düzenlenmiş olduğunu düşündür-
tür. Gün doğumundan gün batımına kadar 
süren bir kadın bir erkeğin müzik eşliğinde 
birlikte olup olamayacakları üzerine çekiş-
mesinin anlatıldığı reklam filminin sonunda 
Özcan Deniz ve Sıla’nın birbirlerinin kolla-
rı arasından geçirdikleri şişelerden, birlikte 
Coca-Cola içtiklerini görürüz. Reklam filmi 
“Mutluluğa Kapak Aç” sloganıyla birlikte 
mutlu sonla bitmektedir. Reklam metni 24 
cümleden oluşur ve Türkçe olmayan tek ke-
lime markanın adıdır. Reklamın metni başka 
bir deyişle şarkının sözleri ise şöyledir:

“Of onu gördüm geliyor geliyor bi içim

 Sıcak bastı yanıyor yanıyor ah içim

 Aç bir coca cola coca cola coca cola iç
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 Ver bir coca cola coca cola coca cola iç

 Sanki ben çölde mecnunum 

 Aşkınla yutkundum

 Güneş onun gözlerinde ben fena tutuldum

 İç bir coca cola coca cola coca cola iç

 Ver bir coca cola coca cola coca cola iç

 Çok sıcak of sıcak buz gerek bize

 Çok uzak of tuzak aşk tuzak bize

 Aç bir coca cola coca cola coca cola iç

 Ver bir coca cola coca cola coca cola iç

 Anlat anlat hadi anlat inanırım belki

 Belli olmaz bende sana çok aşığım belki

 Aç bir coca cola coca cola coca cola iç

 Ver bir coca cola coca cola coca cola iç

 Ya belki deme ne olur ne olur 

 Aşk yolunu bulur

 Sen bana bir evet de bak 

 Bu aşk roman olur

 Aç bir coca cola coca cola coca cola iç

 Ver bir coca cola coca cola coca cola iç

 Çok sıcak of sıcak buz gerek size

 Oldu bu iş biz kaçar hadi müsadenizle

 Aç bir coca cola coca cola coca cola iç

 Ver bir coca cola coca cola coca cola iç”

3.4. “AÇ BİR COCA-COLA” 
REKLAMINDA MELEZLİK ANALİZİ

Sloganı “Aç Bir Coca Cola” olan televizyon 
reklamının yayın tarihi 2015’tir. Vietnam 

Reklam Ajansı tarafından çekilen reklam fil-
mi, 2 dakika 48 saniyeyle bir müzik videosu 
kadar uzun hazırlanmıştır. Reklam filminde, 
ünlü Hint şarkısı “Why This Kolaveri Di” 
kullanılmış. Şarkının adındaki “Kolaveri” 
kelimesinin “Cola” kelimesini çağrıştırdı-
ğı için seçildiği açıktır. Hindistan’da Tamil2 
dilinden olan “Kolaveri”, “di” kelimelerinin 
İngilizce karşılığı “break heart, breaking he-
art” anlamındadır. “Breaking heart” kavramı 
Türkçe’de “kırık kalp” anlamına gelmekte-
dir. İkinci kelime “di” kelimesinin İngilizce 
karşılığı ise “girl” kelimesi yani Türkçe’de 
“kız, sevgili” gibi anlamlara işaret etmekte-
dir. Reklamda kullanılan, yarısı İngilizce ya-
rısı Tamil Hintçesi olan “Why This Kolaveri 
Di” isimli şarkının İngilizce adı “Why this 
girls always break hearts” olarak çevrilir. 
Türkçe’ye ise “Kızlar niye her zaman kalp 
kırar” şeklinde çevrilir (Kolaveri Nedir?, 
2015). Dhanush adlı Hintli film yapımcısı ve 
şarkıcı tarafından seslendirilen şarkı Anirudh 
Ravichandran’a aittir ve şarkının videosu 
Youtube çevrimiçi video kanalında 100 mil-
yona yakın kez izlenmiştir. Coca-Cola rekla-
mında kullanılan müziğin adı zaten iki farklı 
dilin karışımından oluştuğu için en başın-
dan melez yapıda olduğu söylenebilir. Hint 
ezgisi üzerine Türkçe sözler yazılarak şarkı 
Türkçeye adapte edilmiştir. 

2  Tamil Nadu eyaletinde yaşayan etnik grubun resmî 
dilidir detaylı bilgi için bkz.https://tr.wikipedia.
org/wiki/Tamilce.
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Melezlik bağlamında adaptasyon süreci kü-
resel kültürün yerelle bütünleştirilmesi baş-
ka bir deyişle, Robertson’un ileri sürdüğü 
“glokalizsasyon” yoluyla gerçekleşmektedir. 
Ritzer (2003) bu durumu; “küresel ve yerelin 
birbiri içine geçmesinin farklı coğrafi alan-
larda aynı sonuçlar doğurması” anlamında 
tanımlarken, küresel farklılığa işaret etmek-
tedir (Ritzer, 2003: 193). Reklamın orijinali 
muhafaza edilir ancak yerel kültürü yansıta-
cak şekilde değiştirilir. Reklamda, “Kolaveri 
Di” şarkısının orijinal bestesi korunmuş, an-
cak Türkçe sözlerle yeniden şekillendirilerek 
uyarlanmıştır. Özcan Deniz ve Sıla gibi yerel 
sanatçıların reklam filminde rol alması ve 
şarkıyı yorumlamaları adaptasyon sürecinde 
ikinci aşama olmuştur. Reklam filminin ken-
disi ise “Why This Kolaveri Di” şarkısına ait 
videonun konseptine göre hemen hemen aynı 
olacak biçimde kopyalanmıştır. 

Reklamda yer alan erkeklerin üzerlerine giy-
dikleri kıyafetleri incelendiğinde, reklamın 
kumsalda geçtiğini düşünürsek, kumsala uy-
gun olmayan diz altına uzanan bermuda şort-
lar ve kolları kıvrılmış, yaka düğmeleri ise 
oldukça açık bırakılmış gömleklerdir. Özcan 
Deniz’in boynundaki madalyon dikkat çeki-
cidir. Erkeklerin kıyafetleri tipik kentli, ancak 
aşkından ölecek kadar da arabesk ve değer-
lerine sahip çıkan tutucu erkeği sembolize 
etmektedir. Kadınların kıyafetleri ise kumsa-
la daha uygun olduğunu söyleyebileceğimiz 

bikini üstleri ve kısa şortlardan oluşmaktadır. 
Kıyafetler, sergilenen mimikler, beden dilleri, 
dans figürleri ve reklam metniyle bütünleşik 
olarak analiz edildiğinde ise bilinçli bir şekil-
de Türk toplumunda bulunan kültürel fark-
lılıkları, kadın ve erkek arasındaki ilişkileri 
aynı zamanda da Batı modernitesini bütünleş-
tirerek sergilemektedir. Özcan Deniz’in göm-
leği beyazken ve Sıla’nın üstündeki gömleğin 
rengi kırmızıdır. Coca-Cola’nın renklerinin 
çağrıştırmasının yanı sıra Türkiye yereline 
seslenmesinde dolayı Türk Bayrağı’nın kır-
mızı beyaz renklerine de gönderme yapıla-
rak birbirini tamamlama ve birlik-beraberlik 
mesajı vurgulanır. Reklam kentli gençlik vur-
gusu, dans, aktiflik ve boş zaman etkinlikleri 
gibi unsurlarla desteklenir. Reklamın hedef 
kitlesi, kentli genç insanlar olarak görülse de, 
hedef kitlesini bunun ötesine taşımaya çalı-
şarak etnik kökeni farklı 16-40 yaş arası er-
kekler ve aynı yaş aralığında kentli kadınları 
kapsamaktadır. Reklamın içeriğindeki müzi-
kal yapı, danslar, giysiler ve ortam belirtilen 
hedef kitleyi pekiştirir niteliktedir. Coca-Cola 
bu reklam filminde eski tüketicilere hitap et-
mek yerine, yeni bir üçüncü alan yaratarak 
melez bir yapıyı tercih etmiştir.

Reklamın başlığı “Aç Bir Coca Cola !”, izle-
yiciyi emir kipinde Coca-Cola açmaya ve iç-
meye davet etmektedir. Bu tarz dilsel bir yak-
laşım bireyleri heyecan uyandırarak tüketime 
teşvik etmek amaçlı kullanılmıştır. Şarkının 
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sözlerinde üç tür emir söz konusu: “aç”, “iç”, 
“ver”. Sözler, bir kadın ve bir erkeğin birbir-
lerinin söylemlerine karşılık verdikleri hatta 
çekiştikleri bir diyalog şeklinde ilerlemekte-
dir. “Aç” kelimesi, “Eeeaaç” şeklinde uza-
tılarak söylenirken çıkarılan gırtlak sesi ise 
“kürtçe”, “arapça” veya “orta-doğulu” kav-
ramlarını çağrıştırmaktadır. Diğer bir deyişle, 
reklamdaki erkek şarkıcı Özcan Deniz, şar-
kıyı Kürt ve Arap fonetiğine benzeyen gırt-
laksı sese (hançerisi) göre söylemesi, kadın 
şarkıcı Sıla’nın ise söyleme şeklinin Türkçe 
fonetikle örtüşmesi kimlik ve etnik kökenin 
yanı sıra farklı dil çeşitliliğini de vurgular 
görünmektedir. Erkek karakterin söylediği 
(Özcan Deniz) “Sıcak bastı yanıyor yanıyor 
yanıyor ah içim. Sanki ben çölde mecnunum 
aşkınla yutkundum. Güneş onun gözlerinde 
ben fena tutuldum.” sözlerinde belirtilen, “sı-
cak”, “çöl”, ve “güneş” kelimeleri ise Arap 
çöllerini ve Türkiye’nin güneydoğu bölgesini 
çağrıştırmaktadır. “Mecnun” kelimesi ise kül-
türel bağlamda Arap efsanesine dayanan aşk 
hikayesi “Leyla ile Mecnun”a gönderme yap-
maktadır. Reklam filminin genelinde Özcan 
Deniz otantik kültürü temsil etmesinin yanı 
sıra Türk-Kürt ve Doğu-Batı gibi çekişmeli 
yaşam biçimleri arasında da üçüncü bir değer 
alanında melez kültürü temsil etmektedir. Sıla 
ise, “çok uzak of tuzak aşk tuzak bize” dize-
lerinde, kendine aşkını ilan eden erkeğin bu 
melez kimliğini öncelikle tuzak olarak gören 
sonrasında kabul eden Batılı değerlere sahip 

olanları, Türkiye’nin Batısında yer alan kıyı 
bölgelerinin kültürel temsilidir. Sıla, “oldu bu 
iş biz kaçar hadi müsadenizle” derken, “biz 
kaçar” kelimeleri tipik yeni nesil gençlerin 
“gidiyoruz”, “ayrılıyoruz”, “görüşmek üze-
re” gibi ifadelerin yerine kullandıkları popü-
ler kültürü temsil eden bir söylemdir. Bu ifa-
de Batılı değerlerin ve kültürün reklamda yi-
nelenerek yeniden betimlenmesidir. Kimseye 
bildirmeden ortamdan uzaklaşmak için kul-
lanılan “biz kaçar” ifadesinden sonra, “hadi 
müsadenizle” ifadesinin kullanılarak ortam-
dan ayrılmak için izin istenilmesi, gençlerin 
kendi aralarında iletişime geçmek için popü-
ler kültür ve dil bağlamında melez bir “üçün-
cü alanı” oldukça uzun zaman önce oluştur-
duklarının göstergesidir. Geleneksel olandan 
kopuş ve ancak tam da Batılılaşmadan sadece 
“Batılı” olana yaklaşmanın bir betimlemesi-
dir. Reklam metninde yer alan cümleler kısa 
fakat anlamlı cümlelerdir.

Bu reklamda emir kipinde teşvik edici dilsel 
yaklaşımın yanı sıra potansiyel tüketicilerin 
kendilerini özdeşleştirebilecekleri bir erkek 
ve bir kadın temsili oluşturulmuştur. Özcan 
Deniz ve Sıla’nın bir arada olması, sanatçı-
ların gerçek hayattaki müzikal tarzları göz 
önünde bulundurulduğunda, arabesk kültür 
ve Batı kültürünü temsil eden pop kültürün 
yanı sıra Batılı-Doğulu, Türk-Kürt birlikteli-
ği ve kültürel karışımının özellikleri hedef tü-
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keticinin kendinde özdeşleştirebileceği özel-
likler olarak ifade edilebilir.

Reklam, melezliğe dayalı bir toplumun 
imkânsız olmadığı ve farklı etnik kökenden 
ve kültürden insanların bir arada olmasının 
ve hatta birbirlerine âşık olmalarının, mutlu-
luk verici olduğu, “arı” olanın çok gerilerde 
bırakıldığı, hayatın amacının sonsuz bir yeni 
tecrübeler, değerler ve mutluluk arayışı ol-
duğunu destekleyen bir tavra yaslanmıştır. 
Reklam filminin önerdiği, bu eğilim, sosyo-
lojik açıdan özellikle kısıtlayıcı olduğu için 
zor bir eğilim örneği olsa da, gündelik ya-
şamda soğukkanlı ve cesur bir anlayışla göz-
den geçirilmesi gerekir. Reklam filmine göre, 
toplumsal birlik ve beraberliğin temeli, Coca-
Cola tüketilerek atılmalı, yeni melez kültürde 
farklılıkların ortak noktası, Coca-Cola olma-
lıdır. Gerekli olan soğukkanlılık ve cesaret 
Coca-Cola kapağının altındadır. “Aç” emir 
kipi aynı zamanda yeni koşulların ve melez 
kültürün gerektirdiği yenilikleri yapmaya da-
vet etmektedir. Melezlik bilgisi doğrultusun-
da bir arada olma, iç içe geçme yoluyla gelen 
değişiklik Featherstone’un tabiriyle karşılıklı 
“öz-kısıtlanıma” ve “öteki”ye saygı göste-
rilmesine yol açacaktır (Featherstone, 2005: 
205).

Küreselleşmenin yeni görünümünde, Türkiye 
gibi ekonomisi gelişmekte olan yeni pazarla-
rın Avrupa ve Asya, Doğu ve Batı, arasında 
“köprü” olduğunu, Doğu ile Batı’nın ortasın-

da bir “ve” kültürü olduklarını ileri sürülür 
(Grant, 2014: 17). Yeni gelişen pazarlar pa-
radigmasının, “ya o… ya o…” karşıtlığının 
geçerliği olmadığı, basit tezatlar yerine çeliş-
kileri çözümleyen, incelikli tavizlerin tercih 
edildiği ifadesi “Aç Bir Coca Cola” reklam 
filminin içeriğine yansıtılmış görünmektedir. 
Analiz ettiğimiz reklam filmi, Doğu ve Batı, 
Türk ve Kürt, geleneksel ve modern kaynaş-
masının sonucu Grant’ın öngörüsüne uygun 
olduğu gibi “ve” kültürünü işaret eder nite-
liktedir (Grant, 2014: 28-29). “Aç Bir Coca 
Cola” reklam filmi Coca-Cola’nın bünyesin-
de Türkiye pazarına “açılım” önerir. Diğer 
bir deyişle “Aç” emir kipi, melez kültürün 
koşullarının gerektirdiği tavizlerin verilmesi-
ni, Doğu ve Batı, Türk ve Kürt birlikteliğinin 
yeni küresel koşullarda sağlanması gereklili-
ğini önermektedir. 

Melezlik sürecinde yersiz-yurtsuzlaştır-
ma Canclini’nin ifadesiyle batı hegemon-
yasının zayıflaması, Hollywood’un yerine 
Bollywood gibi, kültürel üretimin yeni mer-
kezlerinin ortaya çıkmasıdır (1995: 10-23). 
Reklam filminin müziği, Hindistan’nın Tamil 
bölgesine aittir. Bu yerel kültüre ait müzik, 
Batı’dan farklı yeni kültürel bir merkezden, 
Tamil’den, reklamda kullanılmak üzere, ak-
tarılarak küresel anlamda akışı sağlanmıştır. 
Orijinal müziğe, Türkçe sözlerin adapte edil-
mesinden dolayı da çeşitlenmiştir. “Kolaveri 
Di”, şarkısının Coca-Cola reklamıyla dola-
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şıma sokulması melezlik sürecinde yersiz-
yurtsuzlaştırmayı ifade etmektedir. Ancak 
unutmamak gerekir ki toplumsal ve kültürel 
yaşamda, bireylerin bu uyarlanmış müziği, 
mekansal ve zamansal olarak deneyimleme 
yolları Coca-Cola şirketinin iktidar ilişkileri 
bağlamında, hegemonyanın çıkarları doğrul-
tusunda olacaktır. Diğer bir deyişle, melezlik 
sürecinde yersiz-yurtsuzlaştırma pratiğine 
yaslanarak, yerel kültüre ait bir üretimin, ne 
zaman ve nerede, dolaşıma sokulacağının ka-
rarının yine egemen olan tarafından verilece-
ği göz önünde bulundurulmalıdır. 

SONUÇ

Coca-Cola melezlik konusunda dâhiyane 
kültürel anlayışa sahip küresel bir firma ola-
rak adlandırılabilir. Küresel bağlamda dur-
duğu noktada seçkin konumu koruyarak, ye-
reller için neyin doğru ve iyi aynı zamanda 
da faydalı olacağını yeniden tanımlar. Coca-
Cola’nın egemen gücünü yereller üzerinden 
yinelemesi ve koruması, tarihinden bu yana 
Amerikan kapitalizminin yayılma politikala-
rını benimsemiş olduğu kurumsal yapısından 
kaynaklanmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte 
Coca-Cola firmasının yararına bir dönem baş-
lamıştır. Farklı tüketici gruplarına hegemonik 
anlamda seslenebilmek adına 1970’li yıllar-
dan bu yana farklı pazarlama stratejileri geliş-
tirmiştir. Tüm farklılıklarına rağmen insanları 
bir araya getirdiği mesajını ilk kez 1971 yılın-
da, farklı ırklardan gençlerin şarkı söylediği 

“Hilltop” reklamında vermiştir. Küreselleşen 
çağdaş kapitalizmin görünümlerini değiştiren 
ulus-ötesi şirketlerden birisi olan Coca-Cola, 
kültürel olarak sürekli kendini güncellemeyi 
başardığı gibi reklamları sayesinde de kapita-
list söylemi mutlulukla bağdaştırarak karşıt-
larını kızdırmaktadır. Bu da onun reklamları 
aracılığıyla kültürün yeniden şekillendirmek 
adına tazelenmesini sağlamaktadır.

Coca-Cola reklamları, farklı yerel kültür-
lerde, etnik köken, çok-kültürlülük gibi ana 
kavramları betimleyerek, türdeşlikten yana 
olmadığını herkesin eşit ancak birbirinden 
farklı olduğu önermesiyle, yerelin siyasi mü-
cadelelerine ve yerel anlamda farklılıkların 
kabulüne yönelik bir çerçeve sunmaktadır. 
Zamanlamasını da tüm bunların tartışıldığı 
şartların oluştuğu dönemlere göre ayarlamayı 
başarır. Tüm bu saydıklarımız reklamlarının 
içerik yapısında gözlemle bilen özelliklerdir. 
Bu nedenledir ki, Coca-Cola reklamları bir-
çok araştırmaya konu olmuştur.

Bu çalışmada, “Aç bir Coca Cola!” reklam 
filminde, ulus-ötesi Coca-Cola firmasının 
melezliği kullanarak, yerel bağlamda “üçün-
cü alanı” nasıl ürettiği tartışılmıştır (Bhabha, 
1994: 36). “Üçüncü alan”, melezlik yardımıy-
la, içerden ve dışardan karmaşık görünümleri 
bütünleştirerek, imkânsız gibi görünen, yeni 
bir kültür olasılığını görünür kılacak ve var 
olanı da pekiştirecek biçimde yaratılmıştır. 
Yerel alanda, melez kültürün Coca-Cola gibi 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 9 Yıl:2015 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 9 Year: 2015 

JEL KODU: M37 ID:190 K:233
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 

küresel firmalar tarafından reklamlar aracılı-
ğıyla sunulması, hegemonik gücün politik ve 
ekonomik egemenliğini yeniden şekillendir-
mesinden ve iktidarlarını dayatmalarından 
başka bir şey değildir. Diğer bir deyişle, kü-
reselleşme sonrası ekonomik açıdan dünya da 
egemen olan sektörler tarafından kullanılan 
melezlik süreci, siyasi ve ekonomik anlamda 
yereller üzerindeki egemenliklerini korumak 
için kullanılmaktadır. 

“Yeni” küreselleşmeyle birlikte melezlik 
post-kolonyal dönemde çok-kültürlülük ve 
farklı yaşam tarzlarının bir arada olabileceği 
hayali ile yapılandırılmıştır. “Siyasi haklar” 
olgusu bu dönemde etkinleştirilmiştir. Aynı 
anda en az iki çelişkili ideolojiyi, etnik köke-
ni, cinsiyeti, ırkı ve inanç sistemini bir arada 
tutabilme yeteneğinin geliştirilmesi üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Aç Bir Coca-Cola reklamla-
rında da vurgulanmak istenen anlayışın özü 
kimlik ve farklılıklara vurgudur. Ancak sos-
yal bir değişim, küresel bir katılım istendiği 
takdirde ise farklı ittifakların (Türk-Kürk, 
Batı-Doğu vb. gibi) kurulması gerektiği me-
sajı reklam aracılığıyla verilmektedir. 

Melezlik kavramı, post-kolonyal çalışmalar 
sonrasında alt-kültürlerin yararına olan bir 
kültürel girişim olarak kutlanmıştır (Bhabha, 
1994; Canclini, 1995). Şimdiye kadar sömü-
rülen öznelerin, sömürgeci ve sömürülenin 
kültürel pratikleri ve kültürel karışımdan or-
taya çıkan yeni kültürel alan olan “üçüncü 

alan” dan güç alacakları savunulur. Ancak 
denilebilir ki bu durumdan fayda sağlayacak 
olan sadece alt-kültürler değil aynı zamanda 
çağdaş kapitalizmin baş aktörü olan küresel 
şirketlerdir. Şirketlerin, ekonomik ve siyasi 
egemenliklerini ve besledikleri ideolojileri 
yeniden şekillendirmek için melezlik olduk-
ça elverişli bir alan haline gelmiş görünmek-
tedir. Coca-Cola şirketi, Türk tüketicilerin, 
hem farklılıklarını gözeterek olumsuz tutum 
geliştirmelerini önlemeye çalışmakta hem de 
egemen sektör olarak ekonomik ve politik 
çıkarına uygun olan Türkiye’deki melezlik 
sürecini yeniden şekillendirecek stratejiler 
sergilemektedir. İçinde bulunulan kültürel 
karışımı, müdahaleci bir yaklaşımla, kendi 
ekonomik ve siyasi çıkarları doğrultusunda 
yeniden betimeleme çabasındadır. 

“Aç Bir Coca Cola” reklam filminin anali-
zinden elde edilen veriler gelecekte yapılacak 
nicel araştırmalar için hipotez oluşturabilmek 
adına temel olarak alınabilir. Bu çalışmanın, 
kozmetik, moda, otomobil ve teknoloji vb. 
gibi daha birçok farklı markanın ve küresel 
şirketin farklı ortamlarda yer alan reklam 
kampanyaları için uygulanması kültürel me-
lezlik kavramının daha derinlemesine ince-
lenmesine katkı sağlayacaktır. Başka bir araş-
tırma önerisi de, farklı ülkelerde ancak aynı 
küresel firmanın reklamlarının yapısındaki 
benzerlik ve farklılıkları belirleyen inceleme-
lerin gerçekleştirilebileceği yönündedir.
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EXTENDED ABSTRACT 

The process of globalization, interaction and integration among people and the governments 
has affected the advertising industry. Advertising is being used by global companies and brands 
for the purpose of interacting with consumers from different cultures. Along with the globa-
lization, intensive cross-cultural interaction and exchange of the cultural values created the 
hybridized third area. The third area will be perceived by consumers through advertising. The 
purpose of advertising here is to influence the opinion, appreciation and cultural awareness of 
consumers. As a result of the adoption of the hybrid culture, economic, political and financial 
interests of dominant sectors will be supported. In the global market, the adaptation process is 
essential for global brands to interact with local consumers. In other words, foreign cultures and 
their localized images are driven by global brands and their advertisements. Cultural hybridity 
is likely to occur at the end of this adaptation process. The aim of this study is to examine the 
concept of hybridity in Coca-Cola Company’s well known 2015 television commercial “Aç Bir 
Coca Cola”. Hybridty is reproduced and reshaped through commercials which localize dyna-
mic cultural meanings, since they are subject to change as a result of global interactions. After 
globalization, transnational companies in Turkey started to operate and control the hybridiza-
tion process through commercials. This study emphasizes that hybrid culture is being used by 
the global firms to maintain their own interests in the dominant economic system. The above 
mentioned ‘Aç Bir Coca Cola” commercial constitutes a good example for describing the pro-
cess of hybridity and its cultural mix in accordance with the economic and political interests. 
The objective of this study is “acquiring new knowledge” which may help to generate new 
hypotheses. This study is focused on textual and visual elements that include individual words, 
images, phrases, sentences and music utilized in the television commercial “Aç Bir Coca Cola” 
in Turkey. Particular attention will be directed at images, language and music in the above men-
tioned commercial. Methodology: This study is an example of exploratory research, in which 
a television commercial is analysed with a view toward understanding how its dynamics work 
and how it is designed to attract customers in a foreign culture. The analyses should deepen 
our understanding of how a particular television commercial is designed by hybridity, adap-
tation and deterritorialization. The observation method is used for data collection and a non-
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participant observation method is utilized. Close attention will be given to the content of Coca-
Cola commercial and the function of elements of the commercial. This is the principal concern 
of the study. This research is mainly qualitative because the data are presented primarily in 
the form of words or pictures rather than numerical quantitative data. In the light of this study, 
hypotheses that could base more comprehensive qualitative studies like focus groups and quan-
titative studies can be suggested. The analysis in general and the conclusions reached are qua-
litative in nature since the commercial analysed is only a small sampling. “Aç Bir Coca Cola” 
television commercial was chosen for this analysis through typical sampling method which is 
one of the non-probabilistic sampling methods. Selected Coca-Cola television commercial is a 
suitable example for constituting a critical analysis of “hybridity”. Conclusion: In the process 
of globalisation, the global Coca-Cola Company enforced hybridity in television commercials 
in Turkey. In the pre-mentioned “Aç Bir Coca-Cola” commercial, different lifestyles, ethnic 
backgrounds, East-West and Arabesque-popular culture combinations are emphasized as “third 
area”. Coca Cola Company uses hybridization to maintain its economic and political hegemony 
in this “third area”. In the new globalization process, hybrid culture does not only benefit local 
cultures, but it also benefits the dominant global brands.
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KAYBETTİKLERİ ANAHTARI SOKAK LAMBASININ ALTINDA 
ARAYANLARA VAROLUŞÇU BİR YANIT: SÜSKIND’İN GÜVERCİNİ 1

AN EXISTENTIALIST ANSWER FOR THE OUEST UNDER THE STREET 
LAMP: THE PIGEON OF SUSKIND

Hayriyem Zeynep ALTAN
Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, İstanbul /Türkiye 

Öz: Bu çalışma, ‘Koku’ adlı yapıtının sinemaya 
uyarlanmasıyla sahip olduğu üne ün katan yazar 
Patrick Süskind’in 1987’de yayımlanan uzun öyküsü 
Güvercin’i ‘Dinamik Varoluşçu Yaklaşım’ bağlamın-
da çözümlemeyi amaçlar. Yapıt pek çok okul ya da 
yaklaşım eşliğinde çözümlenmeye uygundur ancak 
öykünün kahramanı Jonathan Noel’in ruhsal yapısı 
(içedönüklüğü) ve yapıtın büyük bir bölümünü kap-
sayan iç konuşmaları dikkate alındığında; Varoluşçu 
Psikoterapi Okulu, metnin anlamını inşa etmenin 
verimli bir yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
çalışma; yapıtın, varolmanın getirileriyle yüzleşmekten 
kaynaklanan çatışmayı ele aldığını söyler ve özdeki 
varoluşçu çatışmanın ölüm, yalnızlık gibi ‘temel 
kaygılar’ üzerinden incelenebileceği önermesiyle 
hareket eder. Çalışmanın sonunda görülmüştür ki; 
yapıt, kişiye anlam veren önemli bir yapının çöküşünü 
simgeleyen ‘güvercin metaforu’ etrafına örülmüştür. 
Güvercin, bireyin varoluş kaygısını dışavuran çok 
anlamlı bir simgedir. Her birimiz bir gün öleceğimizi 
bilerek yaşarız ancak hayatımızın ve varoluşumuzun 
değeri ancak ölümle karşılaştığımızda ortaya çıkar. 
Güvercin, varoluşu unutuştan varoluşun farkındalığına 
geçişin öyküsüdür.

Anahtar Kelimeler: Dinamik Varoluşçu Yaklaşım, 
Metin Çözümlemesi, Kaygı, Süskind, Güvercin

Abstract: Pigeon, the long story, was written in 1987 
by Patrick Süskind who became a well-known author 
with his novel ‘Das Parfum’ after it was adopted for 
the screen. This study aims to analyze ‘Pigeon’ with 
the ‘Existential Psychotherapy Methodology’. It is 
necessary to analyze this text by using many kinds 
of aprroaches but when we consider the fact that J. 
Noel is an introverted protagonist and the interior 
monologues are frequently used in the text; Existential 
Psychotherapy School is the most efficient method of 
building the meaning of it. This study claims that the 
story focuses on the conflict that emerges from the 
confrontation with the consequences of existence. It is 
possible to examine this conflict proplems in order to 
focus on ‘basic anxieties’ such as death and isolation. 
At the end of the research, it is clear that the story 
is formed by the ‘pigeon’ metaphor which symbol-
izes the collapse of the structure that is important 
on making meaning. The pigeon is an ambivalent 
symbol that represents the existence anxiety of the 
persona. We all live with a certain knowledge that 
we are going to die one day but the value of our lives 
and our being occur when we confront with death. 
‘Pigeon’ is a story of the transition from oblivion to 
awareness of existence. 
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Analyze, Anxiety, Süskind, Pigeon  
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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 

1. GİRİŞ

Yapıtın ilk cümlesi şöyledir: “Bir gün içinde 
hayatını allak bullak eden o güvercin işi ba-
şına geldiğinde Jonathan Noel ellisini aşmış 
bulunuyordu, tam bir olaysızlık içinde geçen 
rahat yirmi yıllık bir süreyi gerisinde bırak-
mıştı ve artık karşısına, günün birinde gelecek 
olan ölümden başka, önemli herhangi bir şey 
çıkabileceği aklının ucundan bile geçmezdi.” 
Vladimir Propp’un ‘Masalın Biçimbilimi’ 
adlı yapıtında ortaya koyduğu gibi, bu öykü-
de de; her şeyi başlatan, bir kötülüktür. Bütün 
masallar ya bir kötülükle ya da bir eksiklik 
durumuyla başlamaktadır. 8. İşlev: Saldırgan, 
Aileden Birine Zarar Verir. (Tanımı: Kötü-
lük, simgesi A) 8. işlevin a bendi de ‘Aileden 
Birinin Bir Eksiği Vardır; Aileden Biri Bir 
Şeyi Elde Etmek İster’ ifadesinde gerçeklik 
bulur. İlk cümleyi dikkatle okuduğumuzda, 
masalların girişinde sunulan başlangıç duru-
munun içinde; öykünün anlamına fazlasıyla 
çekiliriz. Elbette bu çekilme ancak öykünün 
tamamını okuduktan sonra, bilimsel bir yak-
laşımın kılavuzluğunda ikinci bir okumanın 
ve sonrasında da yinelenen detaylı pek çok 
okumanın sonucunda gelir.  Yine de yapıtın 
post-modern bir yaklaşım sergilediğini sezin-
lemek olanaklıdır. Süskind, anlatısının açılış 
cümlesine; başlangıç durumunu ironik bi-
çimde işlevsizleştiren ‘felaket’ olgusunu da 
koymuştur. Klasik anlatıda, arkadan gelecek 
mutsuzluğu ortaya çıkartmada karşıt bir temel 

olarak kullanılan ‘mutluluk’ durumu baştan 
iğdiş edilmiştir. Güvercinin ortaya çıkışın-
dan önce, tüm anlatıyı ileri ve geri saran bir 
anahtar kavram olarak ‘güvercin’ metaforuyla 
karşılaşırız. Bu simge anlatıda beklenmedik 
bir anafor yaratarak metnin anlamını çok kat-
manlı hale getirmiştir. Propp’a göndermeyle 
başlayan bu çalışmanın sanılabileceğinin ak-
sine yapısalcı bir çözümlemeyle ilgisi yoktur. 
Çalışma, varoluşçu psikoterapi yöntemi üze-
rinden; özellikle Irwin Yalom’un yaklaşımları 
bağlamında ilerler. 

Her insan, varoluşunu iki biçimde deneyim-
leme potansiyeline sahiptir. Birinci konum, 
‘varolmayı unutma’dır. İnsan alışılmış bi-
çimde bu birinci konumda yaşar. İkincisi ise, 
‘varolmayı düşünme durumu’dur. Bu biçimde 
varolmak, sürekli olarak varolmanın farkında 
olmak demektir. Bu, bireyin özfarkındalığını 
ifade eder. Dinamik Varoluşçu Yaklaşım’a 
göre; birey derin kişisel düşünmeyi başarır-
sa yani her zamanki dünyasını parantez içine 
alabilirse, varoluşun ikinci konumunu dene-
yimleyebilir ve yaşamının derin yapılarıyla 
karşılaşabilir. Bu karşılaşma; ölüm, özgürlük, 
yalıtım ve anlamsızlık olarak sıralanan te-
mel kaygılarla yüzleşmek demektir. Jonathan 
Noel 20 yıl boyunca varolmayı unutmuştur 
ancak beklenmedik biçimde hayatına giren 
güvercin, ona dünya içindeki varlığını, sınır-
larını ve olanaklarını hatırlatacaktır.  Süskind, 
kahramanı Noel’i; varoluşun kırılgan doğası-
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nın öznesi olarak sunar bize. Ancak bu sunuş, 
klasik anlatıyı dışlayan bir biçimde gerçek-
leşir. Daha önce de dile getirildiği gibi post-
modern bir metin vardır karşımızda: “Genel 
bir çerçeveden bakıldığında, yazarın kurdu-
ğu yazın evreninin gerçek dünyaya yaslanan 
ayağında, bu kaygılı ve takıntılı figürlerle; 
gerçekliğin, bölük-pörçük imgeler ve göste-
renler akışı içinde modelle arasındaki ayrım-
ları yitirerek ‘hiper’leştiği ve öznenin kurma-
calaşarak anonimleştiği postmodern bir ça-
ğın varoluş sorunsalının bir taslağını çizdiği 
öne sürülebilir” (Kızıler, 2010: 33). Kızıler, 
Süskind’in ‘Parfüm’ adlı kült eserini incele-
diği çalışmasında; yazarın diğer yapıtlarını 
da içine alan genel bir saptamayla Süskind’in 
biçem ve içerik düzleminde bir modernizm 
eleştirisi sakladığını dile getirir. Bu belirle-
me ‘Güvercin’ adlı yapıt için de geçerlidir. J. 
Noel’in bir kişi olamayışı ve kimliksiz kalışı 
anlatılırken, annenin ve babanın yok olması 
bir ‘toplama kampı’ paradigmasına dayanır. 
Metin daha baştan böyle bir atıfta bulunarak 
‘metinlerarası’ bir boyut kazanır. J. Noel’in 
yaşama beceriksizliği ve dışlanmışlığı; tekil 
bir gerçeklik olmanın ötesine geçerek evren-
sel bir varoluş kaygısının dışavurumu olur. 

2. GÜVERCİN’İN ÖYKÜSÜ

Jonathan Noel, Paris’te bir bankada bekçi-
dir. Sıradan ve alışkanlıklarının sağlam ruti-
ninde işleyen bir hayatı sürmektedir. Küçük 
yaşta önce annesini daha sonra da babasını 

kaybeder. (Yazar, Noel’in kimsesiz kalışını 
anlatırken, doğrudan Yahudi Soykırımı’na 
gönderme yapar.) Küçük kız kardeşiyle bir-
likte, daha önce görmediği amcasının yanına 
gönderilmesiyle başlayan işçilik yaşamında; 
kendisine söylenenleri yapan, edilgen bir 
adamdır. Askere gider. Amcasının önerdiği 
komşu kızıyla evlenir. Ancak karısı başka 
bir adamla kaçarak onu terk eder. Noel öyle 
ya da böyle, hep terk edilir. Kendisi için ve 
kendi kararıyla yaptığı tek başarılı eylem, her 
şeyi geride bırakıp Paris’e gelmek ve bir ban-
kada iş bulmak olmuştur. Biricik arzusu, 30 
yıldır içinde oturduğu apartman dairesini sa-
tın alıp ölene kadar burada yaşamaktır. Diğer 
insanlarla gerekmedikçe iletişim kurmak gibi 
bir niyeti yoktur. Noel’i toplumsal yaşamın 
kalabalığında bir figüran olmanın ötesine ta-
şıyan ve onu bir kişi olarak tanıyan; oturdu-
ğu apartmanın temizliğinden sorumlu, kapıcı 
kadın Madam Rocard’dır. Küçük selamlaş-
malar ve kadınla yaptığı kısa konuşmalar bile 
onu huzursuz eder. Yine de Noel, 1984’te, 
bir cuma sabahı kapısının eşiğinde duran gü-
vercinle karşılaşana kadar hayatından gayet 
memnundur. Bu sıradan karşılaşma hayatını 
bir anda mahveder. Hayvan onda dehşet duy-
gusu yaratır; bütün koridorun tüy ve dışkı 
dolu olması içini tiksintiyle doldurur. Noel, 
kendi varlığını değersizleştiren, acizleştiren 
felaket senaryoları içinde kıvranır. Bir güver-
cine karşı koyamayacak oluşunu sindiremez 
ve en çok da alay edilmekten çekinmektedir. 
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Kendisini apartmandan zorlukla dışarı atar ve 
güvercinin onu sonsuza dek yerinden ettiğin-
den emindir. Bu nedenle bankadaki görev sü-
resi bitince, geceyi ucuz bir otelde geçirmeye 
karar verir. Yıllardır bir sfenks dinginliğinde 
beklediği bankada o gün işler ilk kez yolunda 
gitmez. Noel dengesini yitirmiştir. Dik dur-
makta zorlanır, her yeri kaşınmaya başlar. 
Bedeni de zihni de kontrolünden çıkmıştır. 
Yıllardır denetlediği, bir sarkaç gibi sınır-
larını bildiği bakışı bilincinden kopmuştur. 
Müdürün gelişini bile duymaz. İşini yapamaz 
hale geldiği için ciddi bir utanç duyar. Öğlen 
arasında, yakınlardaki bir parka gider ve ye-
meğini bir bankta oturarak yer. Az uzağında 
uzanan ‘evsiz’ adamı izler. Bu Evsiz’e Paris’e 
taşındığından beri sokaklarda rastlamaktadır. 
Önceleri onu tasasız ve sorumsuz bir yaşam 
sürdüğü için kıskanmıştır. Ancak 60’lı yılla-
rın ortasında bir gün onu sokakta büyük tu-
valetini yaparken görür; Evsiz’in açıkta kalan 
poposunun görüntüsü onda tiksinti ve acıma 
duyguları uyandırır. Bu anımsayış, Noel’in 
kendi yaşamının muhasebesini yapmasını ve 
kendini çalışan ve kimseye muhtaç olmayan 
bir kişi olarak aklamasını bir ölçüde olanak-
lı kılar. Noel’e göre hep aynı şeyleri yapıyor, 
bir bankayı 30 yıldır bekliyor olsa da, yaşamı 
anlamlıdır. Çünkü işi, onu Evsiz’in durumu-
na düşmekten korumuştur. Ancak Noel bu 
kez de sokaklara düşme senaryoları içinde 
kıvranmaya başlar. Endişelerinin doruğa çık-
tığı, uzun bir iç konuşmaya kapılır. Banktan 

kalkarken pantolonu bir çiviye takılır, panto-
lon fena halde yırtılır. Yine öfke, yine utanç 
duyguları içinde geçen dakikalar yaşar. Yırtık 
pantolonunu yapıştırmak zorunda kalarak işi-
ne döner. Ancak bakış alanına giren her şeye 
öfke kusmaktadır. Tüm dünyayı nefretiyle 
kaplar. Tüm öğleden sonrayı çaresizlik içinde 
geçirir. Sonunda küçük bir otel odasına atar 
kendini, son yemeğini iştahla yer. Ertesi gün 
intihar edecektir. Ne var ki J. Noel kim oldu-
ğunu yitirdiği, karanlık, bunaltıcı bir sabaha 
gözünü açar. Önce savaş sırasında enkaz al-
tında kalmış bir çocuk olduğunu sanır. Terk 
edilmiş çocuk Jonathan’dır yeniden. Sonra 
kalkıp giyinir ve evine gider. Güvercinle kar-
şılaşmaktan ölesiye korkar. Ancak merdiven-
leri çıkarken duyumsadığı, madamın tanıdık 
kahve kokusu onu yatıştırır. Güvenle ilerler 
ve koridorun temizlenmiş olduğunu görür. 
Güvercin gitmiştir. 

3. DİNAMİK VAROLUŞÇU YAKLAŞIM 
ve TEMEL KAYGILAR ÖZEĞİNDE 
ESERİN İNCELENMESİ 

J.P.Sartre, K.Jaspers, M. Heidegger ve G. 
Marcel gibi düşünürler tarafından savunul-
muş olan çağdaş felsefe akımına varoluşçu-
luk diyoruz. “Genel bir çerçeve içinde, dün-
yada bir insan olarak varolmanın ne olduğu-
nu açıklama çabası içine giren, bir okul ya da 
sistemden ziyade belli ortak ilgileri ve ön ka-
bülleri olan filozoflar tarafından oluşturulan 
felsefe hareketi ya da akımı olarak varoluşçu-
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luğun soyağacı, genellikle iki parçaya ayrılır: 
Bunlardan... Birincisi, bir irade sahibi varlık, 
iradi bir fail olarak insana verdiği önemle 
seçkinleşen etik gelenektir. Birincisinde Ki-
erkegaard, ikincisinde ise Nietzsche bulunur. 
Varoluşçuluğun soyağacındaki ikinci temel 
parça... Fenomenolojidir” (Cevizci, 2005: 
1695). Varoluşçuluk kolayca tanımlanamaz, 
diyen bir varoluşçu felsefe tartışması vardır. 
Ancak çoğu felsefi metin, tanım problemini 
varoluşçulukla ilgili temaları listeleyerek ve 
varoluşçu filozofun işinin; bunları araştırmak 
olduğunu iddia ederek çözmüştür. “Hangi 
büyük düşünür işinin ve hayatının bir nokta-
sında dikkatini yaşam ve ölüm konularına çe-
virmemiştir? Kierkegaard kısa hayatının geri 
kalanını varoluş durumunu düşünmeye adadı 
ve 1840’larda birkaç önemli varoluşçu bilim-
sel inceleme yayımladı. Çalışmaları yıllarca 
çevirisi yapılmadan bekledi ve Birinci Dünya 
Savaşı sonrasına kadar çok az etki uyandırdı. 
O dönemde verimli bir toprak buldu ve Mar-
tin Heidegger ve Karl Jasper tarafından ele 
alındı” (Yalom, 2001: 30).

Varoluşçuluğun bir felsefe akımı olmasının 
ötesinde bizi ilgilendiren kısmı, bireyin iç 
dünyasını anlamak için uygun bir yöntem 
sunmasındadır. Varoluşçuluk, evrene anla-
mın insan tarafından verildiğini öne sürer. Bu 
noktada çalışmanın bir yöntemi olarak va-
roluşçu psikoterapinin temel savına bakmak 
yerinde olur: Her insan, kendi içsel yaşamı, 

dünyaya dair algıları ve yorumları bağla-
mında biriciktir ve onu bütün bir varoluşsal 
gerçekliği içinde anlamak gerekir. Varoluşçu 
psikodinamikler, bireyin varolmakla yüz-
leşmek zorunda kaldığı çatışmayı merkeze 
almaktadır. Varolmanın getirileri temel kay-
gılardır. Yalom, bu kaygıları ölüm, özgürlük, 
yalıtım ve amlamsızlık olarak ifade eder. 
“Varoluşçu psikodinamikler bu dört getiriye, 
bu nihai kaygılara ve her birinin neden oldu-
ğu bilinçli ve bilinçdışı korku ve güdülere 
gönderme yapmaktadır. Dinamik varoluşçu 
yaklaşım Freud tarafından ana hatları çizilen 
temel dinamik yapıyı korumakta fakat içeriği 
temelden değiştirmektedir... Bu iki dinamik 
yaklaşım arasındaki en büyük fark, Freud’un 
zincirinin ‘dürtüyle’ başlarken, varoluşçu ça-
tının farkındalık ve korkuyla başlamasıdır” 
(Yalom, 2001: 21-22).      

Varoluşçu psikoterapi yaklaşımı, psikana-
lizden temel bir farklılıkla ayrılır: Dürtüà 
Anksiyeteà Savunma Mekanizması ye-
rine Temel Kaygıların Farkına Varmaà 
Anksiyeteà Savunma Mekanizması biçi-
mindeki formülü benimser.

Yalom’a göre kimi değiştirilemez, iyileştiri-
lemez koşullar; bir insanın sıradan varolma 
durumundan ‘varolmayı düşünme durumu’na 
geçmesi için bireyi sarsan ‘kaçınılmaz dene-
yimler’ vardır. Burada Heidegger’in ölümün 
aslında insanı koruduğunu dile getiren anla-
yışını anımsarız: Kendi kişisel ölümümüzü 
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farkında olmak, bizi daha yüksek bir varoluş 
biçimine taşır. Başka biçimde dile getirirsek; 
bu kaçınılmaz deneyimler içinde en asli olan, 
ölüm kaygısıdır. Ölümün dışlandığı bir hayat 
zayıftır. Ölüm yadsındığında hayat küçülür. 
İnsanın gerçek benliği ancak ölüm karşısında 
doğar. “Ölüm korkusu, her korkudaki kaygı 
öğesini belirler. Kaygı, bir nesne korkusuy-
la değişime uğramazsa, bütün çıplaklığında 
kaygı ise her zaman kesinlikle varolmama 
(yokluk) kaygısıdır. Hemen görüleceği üze-
re kaygı, özel bir durum tehdidiyle başa çı-
kamamanın hissettirdiği acıdır. Kaygı, korku 
olmaya çalışır çünkü korku cesaret ile yüz-
leşebilir. Sonu olan bir varlığın, bir andan 
daha uzun süre çıplak kaygı olarak durması 
imkânsızdır. Bu anları yaşayan insanlar, akıl 
almaz dehşeti anlatmışlardır, tıpkı kimi mis-
tiklerin ‘ruhun gecesini’ gördüklerini anlat-
maları ya da Nietzsche’nin Zerdüşt’te ‘muaz-
zam tiksinti’yi anlatması gibi” (Tilich, 2014: 
62-63). 

Ölüm kavramının varoluşsal açılımları, her 
filozofun kendi odağına göre biçimlenmiştir. 
Jaspers ‘varoluşun kırılganlığı’na atıfta bu-
lunurken; Kierkegaard ‘olmama korkusu’na 
gönderme yapmıştır. Tillich ise, yukarıdaki 
alıntıdan da anlaşılacağı üzere; ontolojik ank-
siyeteden söz etmiştir. Çünkü ölüm korkusu 
çok farklı biçimlerde hissedilebilir. “Jacques 
Choron ölümle ilgili önemli felsefi görüş-
leri gözden geçirirken üç tür ölüm korkusu 

belirlemektedir. 1. Ölümden sonra meydana 
gelen şeyler, 2. Ölme olayı, 3. Olmanın sona 
ermesi. Daha merkezi bir ölüm korkusu gibi 
görünen şey üçüncüsü, yani ‘olmanın sona 
ermesi’dir” (Yalom, 2001: 44). Bu noktada 
ölümle ilgili esas kaygının, yeni deneyimler 
edinemeyecek oluşumuzla ilintisini kavrarız. 
Yani olmanın rastlantısal başlangıcı, rastlantı-
sal bir bitişle tükenecektir. Ölüm korkusunun 
bu biçimde yorumlanışı, bireyi diğer temel 
kaygılarla da buluşturur. Ölümün varoldu-
ğu bir dünyada; özgürlüğün değeri, yaşamın 
anlamı ve tüm kalabalıklara karşın bireyin 
yalıtılmışlığı sorunu vardır. Bu nedenle varo-
luşsal kaygılarımızı daha anlaşılabilir ve ya-
şanabilir korkulara çevirmenin yollarını bul-
mak zorunda kalırız. Yalom’un kendi dene-
yiminden yola çıkarak anlatmayı tercih ettiği 
ölüm anksiyetesi, bir araba kazasından sonra 
ortaya çıkmıştır ve kısa bir süre sonra; bir yer 
değiştirmeyle, benlik saygısı ile ilgili bir kor-
kuya dönüşmüştür. Yalom bu durumu şöyle 
anlatır: “Bu belirli korkulara ek olarak başka 
bir değişiklik daha fark ettim: Dünya güve-
nilmez bir yer olarak görünüyordu. Benim 
için yuva olma özelliğini kaybetmişti: Teh-
like her yerdeydi. Ben, Heidegger’in ‘tekin 
olmama’ dediği şeyi - dünyada kendini evin-
de hissetmeme deneyimi- yaşarken gerçek-
liğin yapısı değişmişti “ (Yalom, 2001: 77). 
Güvercin adlı yapıtın kahramanı Jonathan 
Noel için de benzer bir deneyim söz konusu-
dur. Maddi manevi tek sığınağı olan evi, bir 
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güvercinin ani gelişiyle bir güven çemberi ol-
maktan çıkar. Bu değişimle birlikte, dünya; J. 
Noel için eskisinden çok daha yabancı bir yer 
olmuştur. “Kaygılı kişi davranışlarını kaygı 
yaratan durumlardan kaçınmak amacıyla yön-
lendirdiğinden çevresindeki diğer seçenekleri 
algılayamaz. Bu durum yaşam alanının kısıt-
lanmasıyla sonuçlanır. Kişinin kaçındığı ve 
görmezden geldiği durumların sayısı arttıkça 
davranışları da kısırlaşır. Dolayısıyla kendi-
sine doyum sağlayabilecek birçok kaynağı da 
değerlendirmemiş olur” (Geçtan, 2003: 88).

 Süskind, güvercin’in gelişiyle neyi anlatmak 
istemiştir? Güvercin metaforu hangi anlam-
lara karşılık gelir? Bu soruların yanıtları için 
metne başvuruyoruz. Güvercinin betimleni-
şi şöyledir: “Başını yana eğmiş, sol gözünü 
Jonathan’a dikmiş bakıyordu... Kirpiksiz, 
kaşsız, çırılçıplak, hiç utanma bilmeyen bir 
dışadönüklüğü, dehşet verici bir açıklığı olan 
bu göz; ama aynı zamanda çekingen bir sinsi-
lik vardı gözde; … Parlaklık, pırıltı yoktu bu 
gözde, canlılıktan bir kıvılcım bile yoktu. Ba-
kışsız bir gözdü” (Süskind, 2015: 16). Güver-
cin koridoru pisletmiştir. Noel’in pislik, dışkı 
ve bu tip şeyler karşısında duyduğu tiksinti; 
temel kaygılar karşısında takınılan savunma 
mekanizmalarına atıfta bulunduğu için, ele 
alınmayı gerektiren bir ruh halidir. Ancak be-
timlemeye bakarsak; güvercinin oluşturduğu 
tehdit, bakışındadır. Utanma, dışadönüklük ve 
çırılçıplak sözcükleri arasındaki ilişki; bir gö-

rülme sorununa işaret eder. Noel, güvercinin 
tekinsiz varlığında kendine bakmak zorunda 
kalmıştır. Korkular, seçimler, olanaklar, sı-
nırlılıklar bağlamında kendi varlığıyla kar-
şı karşıya gelmiştir. Noel’in hayatının alt üst 
oluşunu değerlendirirken; önceki ‘olaysızlık’ 
haline bakmak yerinde olur. Yazar, ‘olaysızlık 
içinde geçen 20 yıl’ derken, Noel’in rutinleri-
ne ve alışkanlıklarına gönderme yapar. Noel, 
yaptığı iş, günlük yaşam ritmi, pazar günlerini 
odasında geçirme tutumu ve daha şimdiden 
emeklilik günü kutlaması için aldığı özel şa-
rapla (Chateau Cheval Blanc grand cru clas-
se) dünyadan yalıtılmış bir kişilik özelliği gös-
terir. Michael Ryan’ın ve Melissa Lenos’un 
‘Ameile’ filmindeki varoluşsal koşulları tartı-
şırken sözünü ettikleri ‘dünya korkusu’ Noel 
için de geçerlidir: “Aynı resmi tekrar ve tekrar 
çizerler. Rutinler ve alışkanlıklar onları rast-
lantılardan ve yaşama dair ilişkilerden korur 
fakat aynı zamanda onları hayatın dışına iter. 
Tıpkı asla rengârenk çiçekler veremeyecek şe-
kilde serpilen yeşil bitkiler gibi saklı bir hayat 
sürdürürler” (Ryan, Lenos, 2012: 46). Nino 
ve Amelie’nin etkileşimine odaklanan ‘Ame-
ile’ filminin savına göre bazı insanlar dünya-
dan korkarlar. Noel de her türlü iletişim ola-
sılığından kaçınır ve yukarıda dile getirildiği 
gibi; alışkanlıkları sayesinde korunmada kalır. 
“Ancak aynı zamanda gündelik rutinler ilk 
disiplin çabalarının beraberinde getirdiği de-
rinlerde yatan çelişkili duyguların ifadesidir. 
Wittgeinstein’ın açıkladığı gibi, rutin otoma-
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tik olarak kendiliğinden gerçekleşmez. Alış-
kanlıklar ve rutinlerin devamlılığı, kaygıların 
yarattığı tehditler karşısında temel bir mevzi 
işlevi görür, ancak öte yandan içinde bizzat 
gerilimler barındırır ve gerilimli bir süreçtir... 
Yerleşik rutinlere körü körüne bağlılık, hangi 
şekilde ortaya çıkarsa çıksın, saplantılı, nev-
rotik bir davranışın göstergesidir” (Giddens, 
2010: 59-60). 

Noel, güvercinin gelişiyle ‘bu sevgili gerçek-
ten, güvenilir olduğunu kanıtlamış tek şeydi 
hayatında’ cümlesiyle tanımlanan ‘evinden’ 
kovulmuştur. Eviyle kurduğu bağ saplantılı-
dır. ‘Ölüm ayırana kadar’ cümlesi bu nevroz-
lu bağı yeterince açıklar. Güvercin onu sev-
gilisinden, eşinden ayırmıştır. Onu hayatında 
terk etmeyen tek varlığından koparmıştır. 
“Sanki hayatı içinde otuz yıl geriye fırlatıl-
mış gibi geliyordu, sanki hayatının otuz yı-
lını kaybetmiş gibi” (Süskind, 2015: 22). Bu 
cümle, Noel’in varoluş kaygısının su yüzüne 
çıktığının ve benliğini yeniden anlamlandır-
mak için aslında zihninde geriye gittiğinin 
göstergesidir. Burada Noel’in terk edilmişlik 
kaygısının derinliğini algılarız. Bu noktada 
onun hem yetim hem öksüz oluşu önem kaza-
nır. Noel, küçük bir çocukken, balık avlamak-
tan eve döndüğünde mutfakta annesini bula-
maz. Ondan geriye kalan, mutfak önlüğüdür. 
Annesi, bir Yahudi kampına götürülmüştür. 
Sonra babası da yok olmuştur. Çok sonra da 
kız kardeşi ortadan kaybolmuştur. Giddens’ın 

‘erken dönem varlıksal güven duygusu’ de-
diği şey, ne yazık ki Noel’de yoktur. Benliği 
gündelik hayatın gerçekleri karşısında göze-
ten o koruyucu koza, Noel için oluşamamış-
tır. Bu nedenle özgürlük karşısındaki olası 
tutumu, aşırı güvenlik gereksinimiyle varolu-
şunu askıya almak olur. “Daha önce sözünü 
ettiğim koruyucu kozayı sürdürememekten 
kaynaklanan, Laing’in ‘iç ölümlülük’ adını 
verdiği şeyi yaşar. Bu kaygılara boğulan bi-
reyler, kendilerine musallat olan tehlikelerin 
hedefi olmaktan kurtulmak için ‘ortamda 
kendilerini kaybettirme’ye çalışabilirler. Kişi 
kendi bütünlüğüne güven duygusu geliştire-
mez veya bu güven duygusunu sürdüremez. 
Kendisini ahlaken ‘boş’ hisseder, zira ‘ken-
dine saygının sevecen sıcaklığından’ yoksun-
dur” (Giddens, 2010: 75-76). Noel tam da 
söylendiği gibidir. Yazar, onun kendini silme 
davranışını şöyle betimler: “Arkadaşı yoktu 
hiç. Bankada, envantere dâhil olduğu söyle-
nebilirdi neredeyse. Müşteriler, tablolarla ön 
plana canlılık katmak için konan figürler gibi 
görürlerdi onu, kişi olarak değil. Süpermar-
kette, sokakta, otobüste sıradanlığı, öbür in-
sanların bir kitle oluşuyla sağlanmış oluyor-
du” (Süskind, 2015: 28). 

Noel, erken yaşlarda trajik biçimde ailesini 
yitirdiği için; yani hayatındaki herkes tarafın-
dan terk edildiği için kimseye güvenmez. Ha-
yata da güvenmez. Güven sorununa güvenlik-
le çare bulur. Her şeyden uzakta kalırsa, gü-
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vendedir. Görülmedikçe, bir kişi olmadıkça, 
zarar göremez. Bu bağlamda açıktır ki varol-
mayı unutmayı seçmiştir. Bütün diğer insan-
lar gibi, Noel de temel kaygısını örtmek için 
gündelik kaygılarda kaybolmayı seçmiştir. 
Kendi varoluşu üzerine düşünmeye geçme-
si güvercinin gelişiyle başlamış ve ‘Evsiz’le 
olan mücadelesiyle de bu öz-farkındalık tır-
manışa geçmiştir. Yaşamının anlamını sor-
guladığı; anlamsızlık kaygısına düştüğü bu 
yüzleşme, yapıtın derin yapısına ışık tutan 
bir anahtar niteliğindedir. Kaybettiğimiz her 
neyse, onu bulmak için en son bakacağımız 
yer; sokak lambasının altıdır. Çünkü o şeyi 
bulmak için karanlığa dalmak gerekir. Bu, bi-
linçaltına yapılan yolculuktur. Noel’in anım-
sayışları, bilinçaltının bilince ulaşmasıdır. 
Eserde ‘bellek’ kavramına göndermeler çok-
tur. Dahası Süskind, kahramanı Noel’in varo-
luşunu; onun belleği üzerinden kurar. “Bellek 
özellikle ‘kendi kendini düşünmesi’yle anı, 
hatırlama, çağrışım, alışkanlık vb. gibi bel-
lekle ilişkili bütün ansal işlemlerden ayrılır. 
Saklananları yerli yerine koymak ve tanımak 
bir düzen işidir, düzen de düzeni kullanan 
için ‘kendi kendini düşünme’yi gerektirir. 
Bilindiği gibi imgelerin hatırlanması iki bi-
çimde olur: Uyandırma (Fr. Provoquée) ve 
kendiliğinden (Fr. Spontanée). Uyandıran 
hatırlama hepsinden yalınçtır. Çünkü şim-
diki bir olayın geçmiş olayların imgelerini 
canlandırmasıyla olur” (Hançerlioğlu, 2003: 
44-45). Noel’in kendi varlığının farkına var-

ması yani özdüşünümsel bir konuma geçme-
si, belleğinin işlevselliğiyle doğru orantılıdır. 
Ayrıca, Hançerlioğlu’nun yukarıdaki alıntıda 
belirttiği üzere; onun anımsama edimi bir kış-
kırtma biçimindedir. Güvercin’in gelişi, bir 
dizi ‘uyandıran hatırlama’ edimini tetikler. 
Yapıtın anlatı parçalarını, Noel’in anımsama 
edimi belirler: 

1. Anımsama: 1942 Haziranı /Balık tutmak-
tan eve dönüş 

İlk kayıp nesne: Anne ve sonraki kayıp nes-
ne: Baba

Bu anımsama eylemi içinde, anne ve babanın 
yitimi; tüm bir Yahudi ırkının yok edilmesini 
kapsar. 1942 Temmuz’unda, Fransız hükü-
metinin Hitler’in talimatıyla 8000 Yahudi’yi 
hapsettiği Paris’teki kapalı bisiklet parkuru, 
Velodrome d’Hiver, annenin götürüldüğü yer 
olarak anlatıdaki yerini almıştır. Bu toplama 
kampı paradigması metnin anlamlandırıl-
masında özel bir yere sahiptir. Noel, köksüz 
kalan ve bunun sorumluluğunu tüm insanlığa 
yükleyen bir modernizm eleştirisinin merke-
zinde yer alır.

2. Anımsama: 1954 Baharı /Puge’e dönüş

Kayıp nesne: Kız kardeş

3. Anımsama:  Karısının Tunus’lu bir sebze-
ciyle kaçışı 

Kayıp nesne: Eş 
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Karısının onu terk edişi, özel bir anımsama 
edimiyle anlatılmamıştır aslında. Daha çok 
ilk kayıplara eklenen bir huzursuzluk ve 
‘alay’ konusu olmasına neden olan bir top-
lumsal olay olarak geçmektedir. 

4. Anımsama: 1984 Ağustosu /Güvercin Ola-
yı, elinde bavuluyla evini terk ederken 

Bu anımsama, anlatının sürekli dönülen 
merkezini oluşturur. Noel’in varoluşun dört 
temel kaygısının üzerinde yürüyen hayat 
hikâyesini, bu motife göre anlamlandırırız.  

Kayıp Nesne: Varoluşsal Unutuşun Göreli 
Huzuru

5. Anımsama: 1954 / Elinde bavuluyla Paris’e 
gelirken

1984 ve 1954 yıllarını birleştiren ve aradaki 
30 yılın muhasebesini getiren; Noel’in güver-
cinle karşılaşmasından sonraki zorunlu kaçı-
şıdır. Bu kaçışın simgesi de ‘bavul’dur. Bavul 
aynı zamanda Noel’in askıya aldığı varoluşu-
nun içinde beklediği bilinçdışıdır. Bekleyen, 
bütün hayatının yüküdür.  

“Bir kere, emekli olana kadar bu üç mermer 
basamakta ayakta durarak yetmiş beş bin saat 
geçirmiş olacağını hesaplamıştı. O zaman 
kesinlikle bütün Paris’teki -belki de bütün 
Fransa’daki-, bir ve aynı yerde en uzun süre 
durmuş insan olacaktı.”  Anlatıdaki bu cüm-
le, Noel’in ‘varolmayı unutmadan’ varolmayı 
düşünmeye geçişini de duyurur. Bu zorunlu 

bir geçiş olmuştur. Noel, güvercine dokun-
madan koridordan geçmek için kışlık giysi-
lere bürünmüş ve 30 yıl önceki bavulunu alıp 
evinden çıkmıştır. Simgesel olarak dayanıl-
ması güç bir yükle, evini terk etmek zorunda 
kalmıştır.  4. ve 5. anımsama edimleri bileşik-
tir. Kayıp nesne, ‘rutin’dir, olaysızlık halidir. 
Noel artık alışkanlıklarının dışına atılmıştır. 
Varoluşunu dengelemek için, çöken benliğine 
ulaşmak zorundadır. 

6. Anımsama: Otuz yıl önce/60’lı yıllarda/ 
Evsiz’le Karşılaşmalar

“Otuz yıl önce, onu ilk gördüğümde” diye 
başlar ‘Evsiz’le karşılaşmanın anlatısı ve 
şöyle devam eder: “Ama sonra bir keresin-
de, altmışlı yılların ortalarında, sonbaharda, 
Jonathan, Dupin Sokağı’ndaki postaneye 
giderken... Ve gözleri bir an bir içgüdüyle 
clochard’ı aradığında, kendisinin kişi olarak 
yokluğunu hissettiğinden değil, şişe, torba 
ve kartondan oluşan ölü doğa resminde mer-
kez eksik kaldığı için... Onu caddenin karşı 
tarafında park edilmiş iki arabanın arasında 
çömelip büyük aptesini yaparken görmüş-
tü... O saat bu saattir Jonathan’ın ruhunda 
clochard’a karşı her tür gıpta duygusu silin-
mişti” (Süskind, 2015: 42-43). Noel, Evsiz’in 
varlığından dehşete düşmüştür. Öyle ki son 
karşılaşmalarından sonra onu bir kez daha 
görmemek için yolunu değiştirmiştir. Noel’in 
evsizle ilgili duygularının aktarıldığı satırlar 
incelendiğinde görülür ki, bu iki insan birbir-
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lerinin tam zıttı gibidir. Özellikle Noel eviy-
le bütünleşmiş içedönük bir kişiyken, evsiz; 
tüm olasılıklara açık, korunmasız biçimde 
yaşamaktadır. Ancak metin bir yandan da bu 
iki insanın benzerliklerini ortaya koyar. ‘Ken-
disinin kişi olarak yokluğunu hissettiğinden 
değil’ diye başlayan yukarıdaki alıntı cümle-
si; aslında bir kişi olarak görmediği evsizle, 
Noel’in kendi varlığı arasındaki benzerliğe 
işaret eder. Noel de hayatın içinde, kalaba-
lıkları yaratan betilerden biri olmaktan öteye 
geçememiştir. Güvende olmak için kendini 
eritmiştir ve hayatını bir odaya hapsetmiştir. 
İnsanın kendini soyutlayarak yaşama potan-
siyelini küçültmesiyle, kendini mahremiye-
tinden soyarak başkalarının merhametine bı-
rakması; aynı sonucu doğuran iki uç davranış 
modelidir aslında. Bu bilgiler ışığında yeni 
bir saptamada bulunmak yerinde olur: Evsiz, 
Noel’in biricik ‘gölge’sidir. “Gölge, içimiz-
deki engellediğimiz her şeyi yapmak isteyen, 
olamadığımız her şey olan, Dr. Jekyll’ımıza 
karşın Mr. Hyde’ı temsil eden aşağılık var-
lıktır. Gölge aynı zamanda kendini kişileştirir 
de: Birisinden özellikle hoşlanmadığımızda, 
bunun için mantıksal bir neden de yoksa an-
lamalıyız ki o kişide bize görünen o kişiliğe 
bürünmüş olan kendi gölgemizdir” (Hançer-
lioğlu, 2003: 208). Noel’in kendi benliğiyle 
ilgili endişelerini, evsiz üzerinden tanımla-
ması bu durumun açık bir göstergesidir ve 
Jung’un ‘Örnek Tipleme Kuramı’nda sözünü 
ettiği bilinçaltı karşıtlıklarda ifadesini bulur. 

“Jung’a göre yalnızca örnek tipleme bilin-
çaltımızda gereksinim duyulana dek uykuda 
bekleyen yapılardır... Bilinçaltı karşıtlıklarla 
doludur: düşünce/sezgi, ışık/karanlık, birey-
sel/ortak... Örnek tiplemenin görevi bu karşıt-
lıkları doğrudan birleştirmek değildir ancak 
karşıtlıkların varlığının bilinciyle insanın ruh 
durumunun bütününü taze bir yaratıcı nokta-
ya getirmektir “ (Hockley, 2004: 60-61).

Çözümlemeci Ruhbilimde ‘örnek tipleme’ bi-
linçaltı nesnel ruh durumu içinde gizli kalmış 
yapıları ifade eder ve işlevi; ruhsal gelişimin 
ömür boyunca düzenini sağlamaktır. Doğum, 
evlilik, ölüm gibi evrensel olaylarda belirgin-
leşen bu betiler; birer kahraman ya da gölge 
olarak görülebilmektedir. Noel’in terk edilme 
travması sonucunda askıya aldığı benliği ‘gü-
vercin olayı’ sayesinde canlanır ve uykudan 
uyanışının hemen sonrasında varlığını anlam-
landırmak için Evsiz’le bağ kurmak zorunda-
dır. Paris’te geçirdiği onlarca yıl içinde, Ev-
siz, Noel’in hep karşılaştığı biridir. Önce onu 
‘sorumsuz’ ve ‘özgür’ diye etiketleyerek ken-
di bekçilik işinin tekdüzeliğini fark etmiştir. 
Her şeyi denetleyen kendisinin, titiz ve dakik 
tutumlarının tersine ‘tasasız’dır Evsiz. Özgü-
ven, özhoşnutluk, özgürlük. Bunları temsil 
etmektedir. Ancak sonra onu savunmasız bi-
çimde sokakta tuvaletini yaparken görmesi, 
çıplaklık, önceki gıpta duygusunu siliverir. 
Burada bir parantez açmak ve Noel’in pis-
likle dışavurulan psikozuna bakmak gerekir. 
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İster kuş pisliği isterse de insan dışkısı olsun, 
her biçimde tiksinme yaratan ‘kir’ olgusu me-
tinde azımsanmayacak ölçüde yer almıştır. 
Pisliğin kaynağı hep bir başkasıdır. Bu bağ-
lamda yabancı/öteki ve pislik kavramları ara-
sında bir ilişki söz konusudur. Dahası öteki-
leştirmenin bir yolu olarak işlevseldir, pislik. 
“Pislik bizizdir. Doğada pislik veya temizlik 
diye bir şey yoktur. Pislik bizim yaptığımız 
ve çevremize dayattığımız bir ayrımdır. Pisli-
ğin, insanlardan bağımsız olarak bir gerçekli-
ği yoktur. Bize göre vardır ve düşlemlerimiz-
den beslenir. Aslına bakılırsa pis olanla temiz 
olan arasındaki ayrımı karmaşık bir düzlemler 
sistemi yoluyla oluştururuz... İnsanların oldu-
ğu her yerde pislik de vardır... Yalnızca onun 
yerini değiştiririz” (Schiller, 2009: 206). Bas-
tırdığımız, reddettiğimiz, hoşlanmadığımız 
ne varsa, hepsinin kendi bilinçdışımıza karşı-
lık geldiğini biliyoruz artık. Bu alıntı bu dü-
şünceyi dile getirir: Pislik, ötekileştirdiğimiz 
ama aslında gölgemize ait düşlemlerimizden 
türer. Yalom, takıntı (obsesyon) nevrozu gö-
rülen hastalar üzerinden önemli bir bilgi akta-
rır:  “Erwin Strauss obsesyon hastasının çürü-
me, hastalık, mikrop ve kirden tiksinmesinin 
kişisel yok olmayla yakından ilgili olduğuna 
dikkati çekmektedir” (Yalom, 2001: 82). Bu 
bağlamda pislikten tiksinmeyle kişisel yok 
olma kaygısı arasındaki bağ açıktır. Noel, va-
roluşuyla yüzleşirken dört temel kaygıyla da 
baş etmek zorunda kalmıştır. Kimsesi yoktur. 
Hayatının yaratıcı bir yanı yoktur. Geride bı-

rakacağı bir şey yoktur. Öylesine silinip git-
mekten, hiç var olmamışçasına yok olmaktan 
korkar. Onun tiksinme duygusu, temel kay-
gılarla yüzleşmeyi ertelemek için kullandığı 
bir savunma mekanizmasıdır. “Endişeler ile 
bunlara karşı geliştirilen savunma mekaniz-
malarının sonsuz çeşitlilikte olabilmeleri ve 
kişiden kişiye değişiklik gösterebilmelerine 
karşın, temel endişe az çok her yerde aynıdır. 
Bu duygu kabaca, ihanete, saldırıya, aşağıla-
maya, kıskançlığa, zorbalığa açık bir dünya-
da insanın kendisini küçük, önemsiz, çaresiz, 
yalnız, tehlike içinde hissetmesidir” (Horney, 
1997: 81).

Çalışmanın başında da dile getirdiğimiz gibi; 
saf kaygıda durabilmek imkânsızdır. Bu ne-
denle temel kaygımızı bilinçsizce sıradan bir 
korkuyla yer değiştiririz. “Jonathan, insan 
özgürlüğünün özünü bir kat tuvaleti mülki-
yetinin oluşturduğu ve kendisi için bu temel 
özgürlüğün sağlama bağlanmış olduğu yar-
gısına vardığında derin bir hoşnutluk duydu. 
Evet, hayatına verdiği düzen doğruydu! Var-
lığı, baştan sona başarılı bir insan varlığıy-
dı” (Süskind, 2015: 45). Noel, 30 yılını bir 
bankayı bekleyerek geçirmiştir ve yukarıdaki 
iç konuşmasından anlaşıldığı üzere; benlik 
değerini onaylamaya çalışmaktadır. ‘Başarı-
lı bir insan varlığı’na sahip olmakla, bir işe 
sahip olmayı eşitlemeye uğraşır. “Herkesten 
‘çalışması’ ve ‘kendine bakması’ beklenir. Bir 
işçi olarak algılanmayan her yetişkin, kendini 
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doğrulamak gibi daha ağır bir yükü omzuna 
alır. Bu kendini doğrulama, Max Weber’in 
dikkatle incelediği ünlü şeydir. Weber’in ça-
lışma etiği, kendisini işi yoluyla ‘kanıtlayan’ 
adam ya da kadın hakkındadır; bireyin kanıt-
lıyor olduğu şey kendi temel değeridir... Be-
denin itibarı tüm insanların paylaşabileceği 
bir değerdir; çalışmanın itibarına ise çok az 
kişi erebilir” (Sennett, 2005: 68). Sennett’in 
vurguladığı üzere, bedenin ve çalışmanın iti-
barı kabul gören evrensel değerlerdir. Süs-
kind ‘Güvercin’de bu iki evrensel değeri 
‘Evsiz’ üzerinden sorgulamaya açar; çalış-
mak ve özsaygı arasında var olan toplumsal 
bağa göndermeler yapar ancak kapitalist ça-
lışma etiğini onayladığını söylemek zordur. 
Çünkü evsizin temsil ettiği özgürlük, tüm 
insanlara varoluşun kırılganlığını anımsatır. 
Belki de ‘yapış özgürlüğü’ karşısında ‘oluş 
özgürlüğü’nü anımsatır. “Yapma özgürlüğü 
harekete geçince, hareketin ortaya çıkışından 
ötürü ‘oluş özgürlüğü’ söze girer. Bu, kişinin 
tutumlarının daha derin bir düzeyine aittir ve 
‘yapma özgürlüğü’nün doğduğu kaynaktır... 
Bu oluş özgürlüğü ya da esansiyel özgürlük, 
yansıtmak, düşünüp taşınmak ve bundan do-
ğan, söylense de söylenmese de soru sorma 
özgürlüğünü kapsar” (May, 2011: 77).

Evsiz, Noel’in kendi varlığının anlamını sor-
gulamasını olanaklı kılan bir simgedir. Temel 
endişelerden biri olan ‘anlamsızlık’a dikkati 
çeker. Noel sonunda, gölgesini temsil eden 

Evsiz’in varlığını tanımak zorunda kalmış-
tır. Noel’in kişileşme sürecidir tüm yaşanan: 
“Kişileşme yetkin bir insan olma yoluna gir-
mekle ilgili değildir- nerdeyse tam tersine, 
insanın ruh durumunda yetkin olmayan ta-
raflarını ve karşıtlıkları benimsemektir. Bu 
gizli kalmış yönlerini, gölge bölümleri be-
nimsemektir ve ruh durumunun yetkin olma-
dığını benimsemektir... Bireyin geçirdiği bu 
süreci, dolayısıyla insanların içinde yaşadığı 
ekinin de geçirmesi doğaldır.” (Hockley, 79) 
Jung, kişileşme ve örnek tipleme kuramıyla; 
psikanalitik çözümleme geleneğine ‘gölge’ 
kavramını kazandırmakla varlığın anlamlan-
dırılmasına katkıda bulunmuştur. “Bu kav-
ram Jung psikolojik sistemi ve terapisinin en 
önemli kavramıdır. Jung bununla bir bireyin 
kendi kimlik ve kişiliğinin ortaya çıkışı ve 
oluşumunda izlediği yolu ve süreci anlatmak-
tadır” (Babaoğlu, 2002: 190). Benlik bütün-
lüğüne giden yol, karşıtlıkların buluşmasıdır. 
Jung buna ‘usdışı işlev’ demiştir. Simgesel 
görüntülerde anlamını bulan bu buluşma, söz 
konusu öyküde; Jonathan Noel ve Evsiz’in 
buluşmasıdır. Çünkü “Kendimize ilişkin de-
neyimlerimiz her zaman dolaylıdır, dolaysız 
olan sadece diğerlerine ilişkin deneyimleri-
mizdir. Yüzümüz gibi öz benliğimizi de ayna 
olmadan görme imkânımız yoktur. Bu tür bir 
yansıtma, farkına varma ve bilinçlenmeyi de 
içerir. Başkaları ile ilişkimiz aynı zamanda 
kendimizle ilişkimizdir. Kişisel kimlik, ancak 
etkileşim ve eylemlilik içinde ortaya çıkar” 
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(Assmann, 2001: 135). Noel’in ruhsal denge-
sini bulabilmesi için, bir uçtan diğerine gidip 
gelmesi gerekmiştir. Evsiz’in varlığı onun 
aynası olmuştur. Ancak Noel’in bu aynada 
gördüklerini benimsemesi öykünün sonunda 
gerçekleşecektir. 

Kayıp nesne: Benlik bütünlüğü 

7. Anımsama: Madam’ın kahvesinin kokusu/ 
Eve dönüş

Bu, kokuyla gelen bir anımsamadır ve me-
tinde şu cümleyle verilir: “Sonra birden ta-
nıdık bir koku dalıverdi burnuna. Madam 
Lasalle’in kahvesinin kokusu, bu kokuyu 
burnuna kahveden içiyormuşçasına çekti. 
Bavulunu alıp yola devam etti. Birdenbire 
korkusu kalmamıştı... Yürümeye devam etti, 
oldukça korkusuz, ışığın içinden geçti, ar-
kasındaki gölgeye daldı. Koridor bomboştu. 
Güvercin yok olmuştu. Yerdeki lekeler silin-
mişti. Kırmızı karo taşlarında titreşen ne bir 
tüy ne bir hav” (Süskind, 2015: 77). Süskind, 
Noel’in benliğiyle bütünleştiğini bize duyu-
rur. Bunu en ilkel duyu organını seçerek yap-
ması önemlidir. Noel’in evine dönüşü, kendi 
varoluşunu yeniden anlamlandırması ‘tanıdık 
bir koku’ sözcesiyle verilir. Görmek, işitmek, 
dokunmak yerine koklamakla yerini bulmuş-
tur. Ayrıca, Noel’in alışkanlıklar ve görev 
duygusuyla bağ kurduğu yaşamının artık de-
ğiştiğini anlarız. Kahve bir keyif, yaşamdan 
tat alma simgesidir. Üstelik kendisinin Ma-

dam Laselle tarafından uygunsuz biçimde gö-
rülebileceği endişesini yaşayıp; yıllar boyun-
ca kimselere görünmeden yaşamaya gayret 
etmiş olan Noel, şimdi bu kadının varlığıyla 
kahve kokusu üzerinden bir bağ kurmuştur. 
Dahası böyle yapmakla kendisini de bu iliş-
ki içinde yeniden tanımlamıştır. Artık bir ölü 
doğa betisi olmaktan çıkıp bir ‘kişi’ olmuş-
tur. Varoluşunun yükünü temsil eden bavulu 
da elindedir. ‘Bavulunu alıp yoluna devam 
etti.’ cümlesi kahramanın sıradan eve dönüş 
imgesinden fazlasını duyurur. Korkunun yok-
luğu, yol, ışığın içinden geçiş, gölgeye dal-
mak, güvercinin ardında bıraktığı boşluk ve 
lekesizlik...  Eserin bitiş cümlesi, Noel’in va-
roluşunu kucaklayışının evrelerini ayrıntıyla 
okurun bilincine sunar. Dahası bu betimleme 
zinciri, bilinçdışının imgeleriyle donatılmış-
tır. Çünkü Noel’in kendi varlığını bulması 
için ‘arkasındaki gölgeye dalması’ gerekmiş-
tir. Başka bir anlatımla, onun hikâyesi yanan 
sokak lambasının karanlığında kendine yer 
bulmuştur. 

SONUÇ 

Daha önce de dile getirdiğimiz gibi yapıt, kla-
sik bir anlatım biçimine sahip değildir. Eğer 
öyle olsaydı, J. Noel’in başına gelenler ‘dra-
matik’ olarak kabul edilebilirdi. Oysa Süs-
kind, alışılmadık biçimde kahramanı Noel’i 
kendisiyle özdeşleşemeyeceğimiz bir konum-
da tutar. Hiç kimsenin yerinde olmak isteme-
yeceği kadar sıradan ve ölgün bir yaşamı var-
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dır. Ama bir gün açık kalmış bir pencereden 
bir güvercin girer ve onun odasının kapısının 
önüne dikiliverir. Üstelik Noel’in kusursuz 
denebilecek aynılıktaki yaşamına ayak izleri-
ni, tüylerini ve pisliğini bırakır. Böylece Noel 
yaşamını hapsettiği küçük odasından kovulur. 
İşte, Yalom’un ‘Varoluşçu Psikoterapi’ adlı 
yapıtında sözünü ettiği varoluş kaygısı Noel’i 
sarsmaya başlamıştır. Noel, emeklilik günü 
içeceği şarabı bile yıllar öncesinden satın al-
mış, bekletmektedir. Hayatın kötü sürprizleri 
onu yakalamasın diye bütün önlemleri almış-
tır. Ufukta görünen tek şey, uzak bir ölümdür. 
Güvercin’in gelişi onu sırasıyla ölüm, özgür-
lük, yalıtım ve anlamsızlık kaygılarının her 
biriyle yüzleşmek zorunda bırakır. Asla kont-
rol edemeyeceği bir varlıktır, güvercin. Kalp 
krizi geçirdiğini sanacak kadar ölüme yakla-
şır önce. Sonra, biricik duygusal yatırımda 
bulunduğu odasından kaçmak zorunda kalır; 
o anki duygularına göre özgürlüğünü yitir-
miştir. Sokaklarda yürürken, sahip olduğu her 
şeyi ‘Evsiz’in varlığında sorgulamaya başlar. 
İşini, ödediği vergileri, odasını satın almak 
için biriktirmiş olduğu parayı, kimselerden 
bir şey beklemeyen öz varlığını düşünür, 30 
yıldır kapısında beklediği bankayı. Ve aslın-
da beklemenin kendisini düşünür. Güvende 
olmak için ödemiş olduğu bedel, askıya alın-
mış koca bir hayattır. Noel’in iç konuşması, 
hayatını anlamlı bulduğunu duyurur. Ancak 
Süskind, Noel’i öyle ironik biçimde konuştu-
rur ki, onun anlamsızlık denizinde boğulmak 

üzere olduğunu görmezden gelemeyiz. Her 
şeyin berbat gittiği o tek günde, tüm varlığı 
temel endişelerin istilası altında kalır.  Ucuz 
bir otel odasında ciddi bir yalnızlık travması 
geçirir; terk edilmiş bir çocuk kadar çaresiz 
kalır. Noel, yetim ve öksüz kalmış o çocuktur 
zaten. Dünyası yıkılıp hayatta kalır her nasıl-
sa. İçindeki canlı kalan tek korku, güvercinle 
yeniden karşılaşmaktır. Eve doğru yürür. Bi-
naya girince, Madam Lasalle’in kahvesinin 
kokusunu alır. O koku, Noel’e evinde oldu-
ğunu hissettirir. Korkusu gitmiştir. Güvercin 
gitmiştir. 

Bu öyküde bir insanın iç dünyasını anlamaya 
davet ediliriz. Bizden istenen ne Noel’e sem-
pati duymamız ne de onunla empati yapma-
mızdır. Düşürdükleri anahtarı karanlık sokak-
ta değil de, ışığın daha iyi olduğu sokak lam-
bası altında arayanlarız, biz. Hayatımızın bir 
yerinde bir güvercin mutlaka çıkıp gelir ve 
bize karanlığa dalmak düşer. Çünkü anahtarı 
bulmanın bir başka yolu yoktur. Varoluşumu-
zu ‘Lethe’1 ırmağından çekip ‘Mnemosyne’ 
ırmağına akıtabilmek için güvercinle karşı-
laşmak zorundayız. 

1  “Unutma ve anımsama Antik Yunan mitolojisinde de karşılığını 
bulur. Uranus ve Gaia’nın kızı Mnemosyne bellek tanrıçası, 
aynı zamanda yeraltında, Hades’te akan bir nehrin ismidir. 
Mnemosyne’nin zıddı olan, içenin hafızasını silen unutuş nehri 
ise Lethe’dir. Lethe ırmağından içen ruhlar, geçmişte çektikleri 
acıları unutarak giderler ölüler dünyasına. Böylece Mnmosyne 
suyunu içerek başlanılan yaşam, Lethe suyunu içerek biter ya da 
yaşam öncesi dünyaya geri dönülür” (Ünlü, 2015: 91).
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: This long story, Pigeon, was written in 1987 by Patrick Süskind who became 
a well-known author with his novel ‘Das Parfum’ after it was adopted for the screen. We also 
find out an implicit criticism on modernity in ‘Pigeon’ as it is seen in ‘Das Parfum’. Objecti-
ve: This study aims to analyze this story with the Existential Psychotherapy Methodology. It 
is necessary to analyze this text by using many kinds of aprroaches but when we consider the 
fact that Jonathan Noel is an introverted protagonist and the interior monologues are frequently 
used in the text; It is necessary to analyze this text by using many kinds of aprroaches but when 
we consider the fact that J. Noel is an introverted protagonist and the interior monologues are 
frequently used in the text; Existential Psychotherapy School is the most efficient method of 
building the meaning of it. This study claims that the story focuses on the conflict that emerges 
from the confrontation with the consequences of existence. It is possible to examine this conf-
lict proplems by focusing on ‘basic anxieties’ such as death and isolation. Limitations: This 
study is limited with the analysis of the narration so the focus is on the story. A short summary 
of the story is; J. Noel is a guard in a bank in Paris. He has a routine life and ordinary habits. In 
his chilhood, he looses his mother then his father. (In the narration of ‘Piegon’, it is obvious that 
it has been given a reference to Jewish Genocide with the emphasis on the loss of parents.) After 
he becomes an orphan child, he is sent to his uncle with his little sister. He works in fields. He 
obeys whatever he is told to do. He joins the army. He is married with a neighbour girl that his 
uncle offered. But his wife leaves him soon. Noel is always left by the others. The only thing 
he makes for himself  with his own decision is to come Paris and work for a bank. The only 
wish is to buy the room in which he has been living for 30 years and stay there till he dies. He 
doesn’t like to communicate with others if it is not necessary. Mrs. Rocard, the doorkeeper of 
the flat, is the only person who knows him as an individual. Noel also feels anxious about her. 
Even greetings and short conversations make him nervous. But in general, we could say that 
he is thankful for his life up to the day he meets with the pigeon on a friday morning in 1984. 
This ordinary meeting destroys his life suddenly. Assumptions: Every human has a chance to 
experience his/her own existence in two ways. The first one is a status that the person forgets 
his/her existence. Each of us live in this situation as we get used to. The second one is to think 
on the existence: This kind of existence means to be aware of being all the time. It defines a 
status of being selfconscious. According to the Dynamic Existence Approach; if a person co-
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uld be successful in deep thinking on himself/herself, could give up his/her habits, he or she 
is able to experience the second status of existence and face with the deep structures of life. 
This encounter means to confront with the basic anxities named as death, freedom, isolation 
and meaninglessness. Existentialist psycho-dynamics focus on the conflict in which a human 
has to face with basic anxities to exist. This text is already contains an existentialist approach 
because of its thema. We notice this fact easily when we focus especially on the details in the 
narration: For example the conflict between the characters, Noel and Homeless, shows us the 
dynamics of existence. Homeless is more than a figure in narration: He symbolizes the dark 
side of Noel’s ego. In terms of Jung, it is called ‘shadow’ archetype. In the narrative, Noel and 
Homeless are taken place in such a position that we could see the extreme ends of existence in 
their attitudes. A man who spends his life by waiting (guard) and another man who is sleeping 
on streets (homeless) ... In our opinion, Süskind opens a questioning area here about capitalist 
working ethics. The relationship between the notions such as self-respect and labor is examined 
with the conflict of these characters. For Noel to be a real individual in life, he has to make a 
long way inside; it isn’t enough to be a honest person and work. Existence is a fragile status as 
Süskind underlines. It is needed to face with the basic anxities and to become a person who ac-
cepts his/her own being. Conclusion: We discover that the pigeon as a metaphor, is the heart of 
the text and a symbol of an easily destroyed structure which makes sense for the human: It is an 
ambivalent symbol in which anxiety of exixtence is being expressed. We all live with an unders-
tanding that we are going to die one day but the value of our being and life occurs only when 
we confront with death. It is a story of the transition from oblivion to awareness of existence.  
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EDEBİYAT VE KADIN İMGESİ: MASALLARDA ÖZGÜRLÜK GÜÇ 
ETKEN VE EDİLGEN ROLLER ÜZERİNE1

LITERATURE AND THE IMAGE OF WOMAN: FREEDOM POWER 
ACTIVE AND PASSIVE ROLES IN FAIRY TALES
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Atılım Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Ankara/Türkiye 

Öz: Masallar sözlü edebiyatın en önemli yapıtların-
dandır. Kadın erkek ilişkileri ve toplumsal cinsiyet 
rolleri, pek çok kültürde yer alan ve her toplumun 
kendi dili, kültürü ve algısıyla oluşturulan masalların 
çeşitli imge ve simgeler aracılığıyla ifade edilen ana 
temalarındandır. Fantastik ve hayali öğelerine rağmen 
yeniden üretilen sosyal ve kültürel bir belge olarak ele 
alındığında bu anlatı türünün hedef kitlesinin sadece 
çocuklar olmadığı, özgürlüğüne kavuşmak, özne olmak, 
ekonomik ve duygusal güce sahip olmak arzusunu 
taşıyan kadının etken/edilgen rollerini yansıttığı gö-
rülmektedir. Bu çalışmanın amacı, sözlü edebiyatın en 
eski ürünlerinden biri olan ve unutulmaması gereken 
masalların simgelerle bezenmiş anlamlarını çözüm-
leyerek toplumsal cinsiyet olgusunu tartışmak, hem 
Aktif/Pasif, Akıl/Duygu gibi ikili karşıtlıkların tersine 
çevrildiği, geleneksel ataerkil düzenin sınırlarının 
zorlandığı, geleneksel anlatı biçimlerinin reddedilerek 
güçlü kadın karakterlerin yansıtıldığı masallardan hem 
de geleneksel ataerkil düzende sıkışmış kalmış kadın 
imgesini işleyen masallardan örneklerle inceleyerek 
genel bir değerlendirme yapmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Masal, Kadın İmgesi, Özgürlük, 
Güç, Toplumsal Cinsiyet

Abstract: Fairy tales are the most significant products 
in oral literature. Some of the fundamental themes of 
the fairy tales, which are shaped by means of each 
society’s language, culture and perceptions, are gen-
der roles and the complex relationship between men 
and women, reflected through several images and 
symbols. Within this frame, it is clear that fairy tales 
which might be regarded as rewritten or reproduced 
social and cultural documents despite the fantastic and 
imaginary elements,  do not appeal only to children; 
however, they are the significant means to reflect the 
active/passive roles of female characters who struggle 
to be subjects, free and fulfilled in economic and 
emotional terms. The aim of this study is to discuss 
gender roles in fairy tales through the analysis of images 
and symbols. This discussion will focus on both the 
fairy tales which subvert such binary oppositions as 
Active/Passive, Head/Heart, and challenge traditional 
patriarchal values, reject traditional narrative structures, 
and reflect strong and assertive female characters, and 
the fairy tales which reflect women who are doomed 
to be victims in patriarchal structures with reference 
to sample fairy tales.

Key Words: Fairy Tales, Image of Woman, Freedom, 
Power, Gender 
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1- GİRİŞ

Masallar sözlü edebiyatın en önemli yapıtla-
rındandır. Masalların halk hikayelerinden ay-
rılan en önemli özelliği masalların genellikle 
gerçeküstü öğelere dayanmalarıdır: “Masal-
lar, toplumun hayal gücüyle yaratılmış söz-
lü verimleridir. Halk hikayeleri destan yollu 
hikayelerden ayrıldığı gibi, halk masalları 
da halk hikayelerinden ayrılır. Bilindiği gibi, 
halk hikayeleri daha çok gerçeğe dayanır; 
“gerçeküstü” arka planda kalır. Oysaki, ma-
sallarda “gerçeküstü” başta gelir, gerçekler 
arka planda kalır. Masallara “Bir varmış, bir 
yokmuş” diye başlanması ve tekerlemelerle 
örülmüş (döşemesi), bu gerçeküstü olaylara 
hazırlamak içindir” (Güney, 1971:87). Bu ne-
denle, gizemli ve gerçeküstü öğelerle bezen-
miş masallar aracılığıyla pek çok tema rahat-
lıkla işlenebilmekte bu sayede istenilen tüm 
hayaller özgürce kurulabilmektedir. 

Türk Halk Edebiyatı araştırmaları öncüsü 
Pertev Naili Boratav masalı aşağıdaki şekil-
de tanımlamaktadır:“nesirle söylenmiş, dinlik 
ve büyülük inanışlardan ve törelerden bağım-
sız, tamamıyla hayal ürünü, gerçekle ilgisiz 
ve anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan 
kısa bir anlatı” (1973:80). Halk anlatı gelene-
ğine dayanan masallar gerçeküstü ve bilinç-
dışı öğeler içermekle beraber, ideolojik, kül-
türel ve içsel gerçekliği ifade edebilir, görün-
meyene görünürlük katabilir, söylenmeyeni 
açık bir biçimde ortaya koyabilir ve tüm bu 

unsurları yerine getirirken inandırma kaygısı 
taşımayabilir. Hayal gücünün ürünleri olarak 
olağanüstü karakterler, olaylar, hayvanlar, pe-
riler ve rüyaların da dahil edildiği masalların 
eğitici, düşündüren ve güldüren bir anlatıya 
sahip olduğu kabul edilmektedir. 

Kadın erkek ilişkileri ve toplumsal cinsiyet 
rolleri, pek çok kültürde yer alan ve her top-
lumun kendi dili, kültürü ve algısıyla oluş-
turulan masalların çeşitli imge ve simgeler 
aracılığıyla ifade edilen ana temalarındandır. 
Boratav, masallar ve toplumsal cinsiyet rolleri 
arasındaki ilişkiyi şu şekilde özetlemektedir: 
“Kadın kişiler masalda bir de, kadın cinsi-
nin haklarına ulaşmak için girişmek zorunda 
kaldıkları savaşı temsil ederler. Gerçekten de 
olağanüstü masallarda olsun, gerçekçi masal-
larda olsun, tuttuğunu koparan, gözünü bu-
daktan sakınmayan genç kız ve genç kadın 
tipleri çok belirgin olarak çizilmiştir. Bunun 
bir nedeninin masalların, hele olağanüstü ni-
telikte olanların, anlatma ve yayılma işinin 
daha çok kadınlarca benimsenmiş olmasında 
aramak gerekir…” (1973:90). Bu ifadeden 
hareketle, fantastik ve hayali öğelerine rağ-
men yeniden üretilen sosyal ve kültürel bir 
belge olarak ele alındığında bu anlatı türünün 
hedef kitlesinin sadece çocuklar olmadığı, öz-
gürlüğüne kavuşmak, özne olmak, maddi ve 
duygusal güce sahip olmak arzusunu taşıyan 
kadının etken/edilgen rollerini yansıttığı gö-
rülmektedir.
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Masal belli özelliklerine göre farklı isimlerle 
ifade edilmektedir. Masal çeşitleri hususunda 
aşağıdaki veriler önem taşımaktadır: “Mil-
letlerarası Masal Kataloğunda...Masallar şu 
çeşitlere ayrılmıştır: 1) Hayvan Masalları; 2) 
Asıl Masallar; Olağanüstü Masallar, Gerçek-
çi Masallar; 3) Güldürücü Hikayeler, Nükteli 
Fıkralar, Yalanlamalar; 4) Zincirlemeli ma-
sallar…” (Boratav, 1973: 84).

Boratav masal türü ile ilgili aşağıdaki tes-
pitlerde bulunmuş “üçlü bakışım” kuralının 
önemini aktarmıştır: “Özellikle olağanüstü 
ve uzunca gerçekçi masalların kuruluşların-
da çok kez başvurulan “üçlü bakışım” kuralı 
önemli bir yer tutar: olaylar önemlerine göre 
sıralanarak üç süreli bir düzen içinde geçer-
ler; kişiler yine önemlerine göre, üç bölüğe 
ayrılırlar: örneğin, padişahın üç oğlu; her biri 
bir başka yerde oturan üç kardeş dev, vb…
Olaylar bir kez geçmeden (örneğin, tarif ya 
da talimat yollu) bir kez de geçtikleri süre 
içinde anlatılırlar; kimi hallerde ayrıntılarıyla 
önceden, kısa olarak da kişilerin başından ge-
çerken, kimi zaman da, tersine, önceden kısa 
olarak, yaşandıkları süre içinde ise ayrıntıla-
rıyla…” (1973: 81).

Masalın diğer anlatım türlerine göre farklı 
bir dille aktarıldığı görülmektedir. Bu türün 
dil özellikleri hususunda şu açıklamalara yer 
verilmektedir: “Bazı dil özellikleri de onları 
öteki kısa anlatı türlerinden ayırır: hızlı, kısa 
ve yoğun anlatım ile bağlı olarak sözlü ge-

lenekte masal fiillerin ‘miş’li geçmiş zamanı 
ile, şimdiki zamanla ya da geniş zamanla an-
latılır; ‘di’li geçmiş zaman kullanılmaz” (Bo-
ratav, 1973:81). Üslup ve anlatım tekniği ise 
şu şekilde ifade edilmektedir: “Uzunca süreli 
masalların önemli bir üslup ve anlatım nite-
liğini de, her masalda aynı kalabilen tekerle-
meler, söz kalıpları, ‘küçücük konu kalıpları’ 
(=motifler) ile, masaldan masala değişmekler 
beraber, masallarda milletlerarası ortaklık 
sağlayan ‘genişçe konu kalıpları’ (temalar) 
verirler” (Boratav, 1973: 81).

Masal kahramanları da masal çeşitlerine 
göre farklılıklar göstermekte ve farklı isim-
lerle anılmaktadır: “Asıl masal kahramanları 
insanlardır ama, kiminin adı sanı yok: Padi-
şah, Vezir… bir de o Keloğlan gibi. Kiminin 
de adı var, bizim ada benzemez: Idı ile Bıdı, 
Hılı ile Dılı…Kurtlar, kuşlar; ağaçlar, taşlar-
dan başka, insan ve hayvan soyundan olma-
yan hayali yaratıklar da vardır: Peri kızı, Dev 
anası, Ejderha, Zümrüdüanka gibi…Bunlar 
ne zaman yaşamıştır; belli değil…Masaldaki 
olaylar yalnız insanlar arasında değil, periler, 
devler gibi hayali kişiler arasında da geçer; 
kurtlar, kuşlar, ağaçlar, taşlar da bu olaylara 
katılarak aklın alamayacağı şeyler yaparlar” 
(Güney, 1971: 88,89). 

Masallar sadece gerçeküstü öğeler taşıma-
makta gerçekçi unsurlar da barındırmaktadır: 
“Görülüyor ki, masallar daha çok “gerçek 
üstü” olaylara dayanıyor. Bununla beraber, 
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bunların içten içe yürüyen bir özü ve “ger-
çek” bir yönü de vardır. Bundandır, usta ma-
salcılar “Masal deyip geçmeyin; kökleri var-
dır geçmişte; dayanır durur dağ gibi…Dalları 
vardır üstümüzde; yeşerir, gider bağ gibi” 
derler (Güney,1971: 90).

Masalın çok zengin bir çalışma alanı oluş-
turduğu ifade edilebilir. Masallar sayesin-
de faydalı dersler çıkarılabilmekte, bireysel 
ve toplumsal gerçeklere ulaşılabilmekte ve 
insan psikolojisinin derinlikleri çözülebil-
mektedir. Bu bağlamda, “Gerçekten, masal 
motifleriyle, aile ve toplum yaşantılarına ait 
nice nice gerçekler sezdirilmektedir. Olayla-
rın akış ve oluşundan ibret gözüyle faydalı 
dersler çıkarılabileceği gibi, kahramanların 
tutum ve davranışları da insanlar, insanların 
ruh ve karakterini tanımak fırsatını kazandı-
rabilir. Çünkü, masaldaki kahramanlar birer 
sembol, insan misali birer varlıktır” (Güney, 
1971: 90).

Yukarıda ifade edilen masal özellikleri, çeşit-
leri ve nitelikleri göz önüne alındığında insa-
na dair her olgunun masallarda bulunabildiği-
ni söylemek mümkündür. Her duygu şekille-
nebilmekte; iyilik, kötülük, hırs, kibir, tutku, 
arzu ve varoluşla ilintili ne varsa masallarda 
işlenebilmektedir. Masallardaki her bir sah-
ne insanın hayalini kurduğu maceralarından 
biri, kavuşmak istediği sevgili, sahip olmak 
istediği güç, para ya da zenginliğin farklı bir 
anlatımı olabilmektedir. 

Masalların daha çok kadınlar tarafından anla-
tıldığı, en çok da annelerin ya da büyükanne-
lerin bebeklerini, çocuklarını ya da torunları-
nı uyuturken türlü türlü masallar anlattıkları 
bilinmektedir. Bu masalların çoğunlukla ka-
dınlar tarafından yeniden üretildiği, her anla-
tıldığında yeni kahramanlar, yeni semboller, 
yeni sonlar  eklenerek merak ve heyecan duy-
gularının uyarıldığı görülmektedir. Eklenen 
her yeni kahraman ya da farklı bir düşüncenin 
aktarılması, farklı bir olgunun öğrenilmesine, 
anlam çeşitliliği ve zenginliği kazandırılma-
sına yardımcı olmaktadır: “Masalların sözlü 
bir gelenek halinde sürüp geldiğini biliyoruz. 
Analar, çocuklarını masallarla avutur, masal-
larla büyütür. Masalların ilk tadını analarımı-
zın dibinde alırız. Bizim çocukluğumuzda bir 
de ocaktan yetişme (masal anaları) vardı…
Gerçekten de masal anaları sadece bilinen 
masalları ağız tadıyla anlatmakla kalmaz. 
Bunlar, iki tekerleyip bir yuvarlamasını bil-
dikleri için kendileri de yeni yeni masallar di-
zip koştukları gibi, bilinen masallara da yeni 
renkler, motifler katarak bunların da yepyeni 
varyantlarını yaratırlardı” (Güney, 1971:92). 
Halk anlatı geleneğine dayanan masallar, ko-
lektif bilinçle oluşturulan ve şekillendirilen 
kültürel imgeleri ortaya koymakta, fantastik 
öğeleri ile, aşkı, şehveti tutkuyu anlatan sim-
geleri ile ideolojik bir gerçekliği ifade etmek-
tedirler.
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2- MURATHAN MUNGAN ve KIRK ODA

Kadının etken ve edilgen rollerini yansıtan 
pek çok masal vardır. Ünlü yazar Murathan 
Mungan, Kırk Oda başlıklı eserinde Char-
les Perrault’nun “Külkedisi” masalının adını 
“Zamanımızın Külkedisi” şeklinde değiştirir. 
“Zamanımızın Külkedisi” masalı aşağıdaki 
cümlelerle ve yazı formatıyla başlar: 

KADINLIĞIN en eski masallarından biridir 
Külkedisi.    

İşitmişsinizdir.         

Yaşamışsınızdır. Yaşatılmıştır. 

Bilirsiniz. 

Burjuvazinin yükselme çağında, 

Zengin bir sarayın kalın duvarlarını bir ayak-
kabı tekiyle aşarak sınıf atlayan; dumanlı, gös-
terişsiz bir mutfaktan ve onun külleri hiç ek-
silmeyen ocağından kurtulup, bir anda ışıklı 
saray salonlarında yaşamaya başlayan bu 
kızı, onun özlemlerini, düşlerini, umutlarını, 
masalını, 

Bilirsiniz (Mungan, 2014: 37). 

Bu giriş bölümüyle genel kurguyu çok faz-
la değiştirmediği halde masalın en başında 
farklı bir algı yaratmakla kalmayıp masalın 
sonunu da farklılaştırarak değişik bir bakış 
açısı ve çeşitlilik dolayısıyla çok seslilik ya-
ratmıştır. Bu anlayışla, Kristeva’nın da ifade 

ettiği gibi aslında, “her metin bir başka met-
nin sindirilmesi (absorption) ve biçim değiş-
tirmesidir (transformation)” (Aktaran Ecevit, 
2011:153). Mungan, Külkedisi’ni, Prens’i, 
iyilik perisini tanımlarken orijinal metinden 
farklı bir üslup kullanmaktadır. Örneğin, 
Külkedisi’nin iyi kalpliliğini anlatırken şu 
ifadelere yer vermektedir: “İyi kalpliliğin ge-
leneksel mitolojisi gereğince, Külkedisi de 
annesi gibi çok iyi kalpli ve çok güzeldi. İyi 
kalplilik hem miras hukukuna benziyor, hem 
de Mendel Yasalarına göre işliyordu” (Mun-
gan, 2014: 39). 

Metinde yer yer büyük harfler ve italik ya-
zılar kullanarak orijinal metinden farklı bir 
eser ortaya koymaktadır. Orijinal masaldaki 
mutlu sonun yerini bu eserde umutsuzluk ve 
mutsuzluk almıştır. Hayal kurmanın en gü-
zel yollarından bir olan masalda bile hayaller 
ve umutlar tükenmiştir: “Minderin üzerinde 
ışıltıyla duran bu cam ayakkabı tekine uzattı 
ayağı, hayatının en büyük dönemecine adım 
atıyordu. İlkin ayakkabının üzerine koydu 
ayağını, ardından ayağına geçirmeye çalıştı. 
Ansızın bütün coşkusu, sevinci, umutları sön-
dü.  

O cam ayakkabı Külkedisinin de ayağına ol-
madı. 

Ertesi gün diye bir şey yoktu” (Mungan, 
2014: 48). 
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Mungan, “Pamuk Prenses” masalının başlığı-
nı da “Yedi Cücesi Olmayan Bir Pamuk Pren-
ses” şeklinde değiştirmiştir. Masalda Yedi 
Cüceler, Pamuk Prenses’in her şeyden çok 
sahip olmak istediği ve hayalini kurduğu im-
gelere dönüşmüşlerdir: “…hayatta en büyük 
emeli Yedi Cüceye sahip olmakmış. Sabah 
akşam penceresinin kıyısına oturur, kendine 
yedi cüce vermesi için tanrıya yakarır, günün 
birinde çıkagelecek yedi cücenin yolunu göz-
lermiş. Kapısında Beyaz Atlı Şehzadelerin 
bini bir paraymış; Prenslerin bir gidip biri ge-
liyormuş ama neye yarar?” (Mungan, 2014: 
9). Ancak bunların hiçbirisi onu mutlu etme-
ye yetmez. Daha en baştan yenilgiyi, edilgen 
kadın imgesini, Yedi Cüceler’in kölesi olma-
yı kabul etmiş, başka bir kadın karakter ta-
rafından zehirlenmeyi bile göze alarak Prens 
tarafından kurtarılmayı beklediğini itiraf et-
miştir: “Önce Yedi Cücem olsun, ben onlarla 
küçük bir kulübede yaşayayım. Evlerini sü-
püreyim, yerlerini sileyim, çamaşırlarını bu-
laşıklarını yıkayayım, sonra cadı kadın gelsin 
beni yerden yere çalsın, siz ondan sonra gelin 
beni kurtarın; şimdi gelmişsiniz ne çıkar? di-
yormuş” (Mungan,2014: 9).

Fakat ne var ki dileği gerçekleşmemiştir. Bu 
saatten sonra da gerçekleşmesi mümkün gö-
rünmemektedir. Bir kadın olarak elindeki en 
önemli kozunu, güzelliğini de kaybetmeye 
başlamıştır: “Yıllar haince geçmiş, yaşlanma-
ya yüz tutmuş, geçkin bir kız olmuş. Yedi cü-

celerden umudunu iyice kesmiş artık; Onları 
aramaktan vazgeçmiş. Ne ki bu kez de artık 
eski Şehzadeler, Prensler de uğramaz olmuş-
lar kapısına…” (Mungan, 2014: 10). Kadın-
ların pek çok metinde kendilerine erkekler 
kadar yer bulamadıkları düşünüldüğünde, 
Pamuk Prenses’in hiç olmazsa öldükten son-
ra kendine bir yer bulabildiği görülmektedir. 
Masalın değiştirilmiş sonu ise şu şekilde ifa-
de edilmektedir: “Bu Pamuk Prenses bu yüz-
den hiçbir masala girememiş. Kendinin de bir 
masalı olmamış…masalında kendine yeni bir 
yer edinmeye karar vermiş…hiçbir Pamuk 
Prenses’li pencere onu çağırmamış...Sonun-
da zamanın her şeyi değiştirdiğine karar ve-
rip bütün dünyaya küstü…Öldüğünde bütün 
ülke ayağa kalktı…Cenaze töreninde Pamuk 
Prenses’in tabutunu Yedi Cüce taşıdı” (Mun-
gan, 2014: 11). Mungan’ın tartışılan iki karşı 
masal eserinde kadınların orijinal eserlerden 
daha umutsuz karakterler olarak betimlendik-
leri ve daha edilgen rollere mahkum edildik-
leri görülmektedir.

3- ANGELA CARTER ve KANLI ODA

İngiltere’nin en özgün yazarlarından biri olan 
Angela Carter, Kanlı Oda başlıklı eserinde, 
Charles Perrault, Madame Leprince de Beau-
mont ve Grimm Kardeşler’in bilindik masal-
larını yeniden yazarak ve bu masallara farklı 
sonlar üreterek, cinsiyet rollerini değiştirmiş, 
ataerkil düzeni, cinselliği, kadın-erkek iliş-
kilerini yeniden yorumlamıştır. Aktif/Pasif 
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Akıl/Duygu gibi ikili karşıtlıkların tersine 
çevrildiği, geleneksel ataerkil düzenin sınırla-
rının zorlandığı, geleneksel anlatı biçimlerinin 
reddedilerek güçlü kadın karakterlerin yansı-
tıldığı bir eser ortaya koymuş bu sayede oku-
yucuda yeni algılar yaratılmasını sağlamıştır.

Masallarda genellikle kadınının yerinin evi 
veya odası olduğu görülmektedir. Ancak 
Carter’in seçtiği isim “Kanlı Oda”dır, bu ta-
nımlama çok masum olmayan bir mekanı çağ-
rıştırmaktadır. Okuyucu geleneksel bir hikaye 
okumayacağını daha en başında hissetmekte-
dir. 

“Bay Aslan Gönül Avında” Madam Leprince 
de Beaumont’un “Güzel ve Çirkin” masalının 
yeniden yazılmış halidir. Eserin başında son 
derece zavallı bir kadın imgesi yaratılmıştır: 
“Bayan kuzu, lekesiz, kurban edilmeye hazır” 
(Carter, 2001: 72). Masal şu şekilde devam 
eder: “…baba yasal işleri takip etmek için 
Londra’ya gittiğinde kızın orada kendisiyle 
[Çirkin’le]…kalmasını önerdiğinde bu kez 
kendini zorladı gülümsemeye” (Carter, 2001: 
73). Buna rağmen, “Güzelin kendi iradesinin 
olmadığını sanmayın sakın; yalnızca tuhaf 
bir mecburiyet hissediyordu bunu yapmak 
için…” (Carter, 2001: 73).

Ancak çok geçmeden “Bay Aslan Gönül Avın-
da” masalında zayıf, çaresiz ve muhtaç olanın 
aslında Aslan olduğu anlaşılmaktadır. Bir kız 
gibi ağlar, bu nedenle aslandan çok kuzuya 

benzeyen kendisidir: “Ölüyorum Güzel” dedi 
Çirkin…Beni terk ettiğinden beri hastayım. 
Ava gidemiyorum, narin yaratıkları öldürme-
yi içim kaldırmıyor artık ve yemek yiyemi-
yorum. Hastayım ve ölmeliyim; ama mutlu 
öleceğim, çünkü bana veda etmeye geldin” 
(Carter, 2001:80). Güzel ise onu ancak ölmek 
üzereyken öper: “Güzel…yaratığın zavallı 
pençelerini öpücüklere boğdu…Güzelin kol-
larındaki artık bir aslan değil, bir erkek…bir 
adamdı artık” (Carter, 2001:80).

Masalda da görüldüğü üzere güzellik kadına 
atfedilir. Erkeğin böyle bir misyonu olmama-
sına karşın güzeli arar. Bir kadının evlenebil-
mesi için de güzellik önemli bir koşuldur. Ka-
dın erkeğini çirkin de olsa kabul etmek, sev-
mek, erkeğinin görünüşünü dert etmeden ona 
itaat etmek zorundadır. Ancak burada karar 
veren Güzel’dir. Aslan’ı sadece güzelliği ile 
değil aklı ile de alt eder ve bu sayede edilgen 
durumdan etken konuma geçer. 

“Kaplanın Gelini” Madam Leprince de 
Beaumont’nun başka bir “Güzel ve Çirkin” 
masalı versiyonudur. “Bay Aslan Gönül Avın-
da” masalına benzer bir biçimde babasının 
borcuna karşılık satılan bir kadının hikaye-
si anlatılır: “Babam iskambil oyununda beni 
Canavar’a kaptırdı” (Carter, 2001:123). Kadın, 
bedeninin öneminin farkındadır:“Şimdi dün-
yadaki tek sermayem kendi bedenim ve bugün 
ilk yatırımımı yapacağım” (Carter, 2001:131). 
Aynı zamanda bedeninin para karşılığında 
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satıldığını da bilir: “Efendimin tek arzusu 
genç ve güzel bayanı çıplak görebilmek...
böylece hiçbir zarar görmeden babasının ya-
nına dönebilir bankerlere babasının kumarda 
efendime kaybettiği miktarın geri ödenmesi 
için emir verilecek ve yanı sıra pek çok he-
diye….” (Carter, 2001:134). Bir kadın olarak 
aslında pek çok şeyin farkındadır:“Kaplan 
asla kuzunun dediğini yapmaz, karşılıklı ol-
mayan hiçbir anlaşma tanımaz, kaplanla bir-
likte koşmayı öğrenmesi gereken kuzudur” 
(Carter, 2001:142). Cinselliğinin gücünü de 
bilmektedir:“…Canavar göğüslerime bir göz 
atmasının bedelini sanki benim göstermek 
için ölüp bittiğim bir görüntü değilmiş gibi 
nakit ödemişti” (Carter, 2001: 144). Masalda 
çıplaklığa ve cinselliğe göndermeler bulun-
maktadır. Güzel, cinsel bir obje/meta olmayı 
reddeder. Bu sayede cinselliğin nesnesi değil 
öznesi olur. Kaplanı yola getirir. Arzularını 
sadece kendi istediği zaman yaşar, korkuları-
nı bastırmayı da başarır: “Taş gibi hareketsiz-
di, o benden benim ondan korktuğumdan çok 
daha fazla korkuyordu” (Carter, 2001:146).

“Kurtlar Arasında” Grimm Kardeşler’in 
“Kırmızı Başlıklı Kız” masalının yeni bir 
versiyonudur. Masalda bekaret ve cinsellik 
kavramları vurgulanmaktadır: “Duruşunda 
ve yürüyüşünde bekaretinin görünmez tılsı-
mı var. Kırılmamış bir yumurta o kız; ağzı 
mühürlü bir kap; sihirli bir boşluk var içinde, 
ağzı zardan bir tıkaçla sıkıca kapalı duran bir 

boşluk; kapalı bir sistem o; ürpertileri tanı-
mıyor. Yanında bıçağı var ve hiçbir şeyden 
korkusu yok” (Carter, 2001: 88). Çok güçlü 
ve şehvetli bir kadındır: “…biliyordu ki kim-
seye yem olmazdı o. Adamın yüzüne karşı 
ağız dolusu güldü, gömleğini yırtarak çıkarıp 
ateşe fırlattı…” (Carter, 2001: 95).

Kırmızı Başlıklı Kız avcı ile flört eder,  avcı 
olan kurda borçlu olduğu öpücüğü vermek-
ten de korkmaz. Masal cinsellik, tutku, şeh-
vet, korku gibi olgu ve duyguların gerçekçi 
ve fantastik öğelerle birleştirildiği güçlü bir 
anlatıyla aktarılır. Erotizm en çok “Canla can 
bulanı, el değmemiş ten yatıştırır bir tek” söz-
leriyle hissedilir (Carter, 2001: 95). 

Fantastik öğelerle bezenmiş “Kurt Adam” 
masalı ise şu şekilde aktarılır: “babasının 
bıçağını var gücüyle savuran çocuk, kurdun 
sağ pençesini kökünden koparıvermiş…Isla-
tıp ihtiyarın alnına koymak için bezi çekince 
sepetinden, kurdun pençesi yere yuvarlanı-
vermiş. Ama artık bir kurdun pençesi de-
ğilmiş bu. Bileğinden kesilmiş bir elmiş…
Elin üstündeki siğili görür görmez anlamış-
lar bunun bir cadının memesi olduğunu…
kadını…sopalarla vura vura … ölene kadar 
taşa tutmuşlar…Şimdi anneannesinin evinde 
otururmuş çocuk; rahatı yerindeymiş.” (Car-
ter, 2001: 64-65). Anneanne ve torunun yer 
değiştirdiği masalda ölüm farklı bir anlatı ile 
ifade edilmektedir. Masalın orijinalinde ise 
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annesini dinlemeyen kız cezalandırılır, ancak 
olayları hızlı kavraması sayesinde kurtulur. 

Kanlı Oda masalı Charles Perrault’nun 
“Mavi Sakal”ının yeniden yazılmış versiyo-
nudur. On yedi yaşında bir kızın kendisinden 
yaşlı ve zengin bir adamla evlenişini ve son-
rasındaki maceralarını anlatır: “Evliliğe yol 
alış, sürgüne yol alış; hissediyordum, bili-
yordum, bundan böyle hep yalnız olacaktım” 
(Carter, 2001:10). Kadın bedenine gönder-
meler bulunmaktadır: “Ve işte alıcım, satın 
aldığı malın paketini açmıştı bile” (Carter, 
2001:16). Masaldaki gizem şu şekilde ifade 
edilmektedir: “Her erkeğin bir tanecik de olsa 
karısından gizlediği bir sırrı olmalı” dedi…
destedeki bütün anahtarları kullanacaksın, 
sana gösterdiğim o sonuncusu hariç” (Carter, 
2001: 26). Kadının ne kadar cesur ve korku-
suz olduğu şu sözlerle ifade edilir: “Yok. On-
dan korkmuyordum; kendimdendi korkum 
benim. Kocamın ışık yansıtmayan gözlerin-
de yeniden doğmuş görüyordum kendimi” 
(Carter, 2001:24). Ancak, sona yaklaştığının 
da farkındadır: “Ve benim efendim olduğunu 
göstermek için düğün gecemde beni yapayal-
nız bırakıp giden bu esrarengiz varlığa duy-
duğum, arzu ile korku karışımı duyguların 
anlamı neydi tam olarak?” (Carter, 2001:27). 
Anahtarın sırrı açığa çıkmıştır: “Bu güzelim 
hapishanenin içindeki kapıların anahtarlarıy-
dı onlar; benim hem mahkum hem hanıme-
fendi olarak bulunduğum ve henüz pek bir 

yerini görmemiş olduğum hapishanenin.” 
“Zifiri karanlık. Dört bir yanım işkence alet-
leriyle sarılı” (Carter, 2001:31-37).

Kadın korkusuyla yüzleşir, kaderi ona acı-
masız bir oyun oynamıştır, büyük bir açmazı 
vardır artık: “…benim de onlardan biri oldu-
ğumu bilmenin ürkütücü ıstırabı vardı iç çe-
kişlerimde” (Carter, 2001:40). Hayatını sor-
gulamaya başlar: “Uğruna kendimi böyle bir 
kadere satmış olduğum yüzüğü görünce, ilk 
aklıma gelen, bu kaderden kaçmak olmuştu” 
(Carter, 2001: 40). Çaresizdir ve bedel öde-
meye razı gibidir. Çıkmayan kan lekesi kendi 
kanının kokusunu çağrıştırır: “…hala kırmızı 
kan lekesi vardı anahtarın üstünde…sıcak su-
yun altına tuttum onu…ama sanki anahtarın 
kendisi bir yara almış gibi bir türlü çıkmı-
yordu kan lekesi” (Carter, 2001: 46).Kurban 
edilmeye hazırdır. Kendisinden saklanan bir 
bilgiye ulaşmış ve masumiyetini yitirmiştir: 
“Kendi ihanetimin oyununa gelmiş, onun 
yokluğunda kurcalamaktan kendimi alama-
dığım sonu gelmez karanlığı boylamıştım 
işte; artık onun, ancak ve ancak kendi zul-
münü uygulamaktayken hayat bulan karan-
lık gerçeğini görmüş olduğuma göre, yeni 
edindiğim bilginin bedelini ödeyecektim…
Beni içine ittiği o masumiyet ve günahkar-
lık oyununu kaybetmiştim. Cellat karşısında 
kurbanın kaybedişi gibi” (Carter, 2001: 48). 
Kadının erkek kardeşleri tarafından kurtarıl-
dığı orijinal eserden farklı olarak kızını cel-
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ladından kurtarmaya gelen Anne karakteri 
çok çarpıcı bir biçimde betimlenmektedir: 
“Annem gibi bir deli kadın görmemişsiniz-
dir…bir eli şaha kalkan atının dizginlerinde, 
öbür eli babamın beylik tabancasını kavra-
mış…Ve sanki Medusa’ydı annem, hala taş 
kesmiş gibi duruyordu kocam…kılıcı havada 
kalakalmış”(Carter,2001:56). Bu güçlü ve 
cesur kadın erkeklere özgü nitelikleriyle ak-
tarılmaktadır. İnsanüstü bir güçle ve avcı ye-
teneğiyle erkeği tek kurşunla öldürmeyi başa-
rır: “…annem…köylere dadanarak insanları 
yiyen bir kaplanı haklamıştı. Şimdi de bir an 
bile tereddüt etmeden kaldırdı babamın ta-
bancasını, nişan aldı ve kusursuz, tek bir atış 
yaparak, Marki’nin kafasına sapladı kurşu-
nu” (Carter, 2001: 57). “Kanlı Oda” masalın-
da kadın işkenceden ve ölümden kurtulmuş-
tur. Önce kendisini meta gibi hisseder, ancak 
kendisinden bedensel ve zihinsel olarak daha 
güçlü başka bir kadın, annesi sayesinde ataer-
kil dünyanın psikolojik ve fiziksel şiddetinin 
kurbanı olmadığı gibi eşinin ölümüyle eko-
nomik güce de kavuşur.

Gotik, büyülü gerçeklik öğeleri ile cinselliği, 
erotizmi ve toplumsal cinsiyet rollerini yeni-
den yorumlayan Carter, masalda görüldüğü 
üzere erkeğin kadına üstün kılındığı ikili kar-
şıtlıkları tersine çevirerek geleneksel ataerkil 
imgelerin sorgulanmasını sağlar. Saf dişil ya 
da güçlü eril imge söylemini tersine çevirerek 
geleneksel kadın ve erkek imgesini ve söy-

lemini yıkar. Saf kadın yerini tehlikeli, zeki, 
güçlü kadın imgesine bırakır; mağdur olan ya 
da kurban edilen ise erkektir. 

4- “KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ” “PAMUK 
PRENSES ve YEDİ CÜCELER” “KÜL-
KEDİSİ” “KETEN EĞİREN KADIN-
LAR” ve “KIRMIZI PABUÇLAR”

“Kırmızı Başlıklı Kız” “Pamuk Prenses ve 
Yedi Cüceler ” “Külkedisi” “Keten Eğiren 
Kadınlar” ve “Kırmızı Pabuçlar” masalların-
da etken ve edilgen kadın rolleri farklı biçim-
lerde ifade edilmektedir.

“Kırmızı Başlıklı Kız” masalında ormanın 
tehlikelerini ve bilinmezliklerini göze alıp 
tek başına büyükannesine yemek götürme 
görevini üstlenen, avcı ile sohbet edebilen, 
kendini ifade edebilen, büyükannesinin evi-
ne gittiğinde ters giden bir şeyler olduğunun 
farkına varabilen ve durumu anlamak üzere 
sorular sorabilen akıllı ve kurnaz bir kadın 
karakter betimlenmektedir. Büyükanne ve 
Kırmızı Başlıklı Kız kurdun avı olmaktan 
kurtulup avcı konumuna geçmiş, bir noktada 
kurban gibi algılansalar da aslında kurban et-
mişlerdir. 

Fromm’un “Kırmızı Başlıklı Kız” masalında 
cinsellik, kadın erkek rolleri ve ilişkileri, do-
ğurganlık ve nefret duygularına ilişkin görüş-
leri aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir: 
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Kırmızı Şapkalı Kız masalında erkekler, sal-
dırgan ve kandırıcı birer hayvan olarak göste-
rilmişlerdir. Cinsel ilişki de, yamyamlıkla eş 
tutulmuştur. Çünkü bu masala göre, bir cinsel 
ilişkide erkek, kadını yutmaktadır. Bu görüş 
aslında, erkeklere ve cinselliğe karşı duyulan 
derin bir nefretin ifadesidir. Bu nefret, ma-
salın sonunda daha da belirginleşir. Çünkü 
burada, kadınların doğurganlık yeteneği iş-
lenmektedir. Bu yetenekten dolayı, kadınlar 
erkeklerden üstündürler. Karnındaki taşlarla 
kadınların hamileliklerini sembolize etmek 
isteyen kurt ise gülünç duruma düşer. Çünkü 
kırmızı şapkalı kız, kurdun karnına kısırlığın 
sembolü olan taşları yerleştirmiştir. Kurt bir 
kere zıpladıktan sonra, yere yuvarlanır ve 
ölür. Böylelikle işlediği suça uygun bir ceza-
yı çeken kurt, kısırlığın sembolü olan taşlar 
tarafından öldürülmüştür (1992:253). Ancak 
bu noktada unutulmaması gereken önemli bir 
unsur göze çarpmaktadır: “…doğru yoldan 
sapma, ağır bir biçimde cezalandırılacaktır. 
Kurt, ninesinin kılığına girecek, suçsuz kız-
cağızı yutacak ve sonra da derin bir uykuya 
dalacaktır” (Fromm, 1992: 253).

Ergenlik dönemine giren Kırmızı Başlıklı 
Kız, bedeninin ve cinselliğinin farkındadır: 
“Bu masalda kırmızı şapkalı kız, adet görme-
yi sembolize etmektedir. Küçük kız, artık ye-
tişkin bir insan olmuştur ve cinselliği ile kar-
şı karşıyadır. “Yoldan sapmama” ve “şişeyi 
kırmama” ikazları, cinselliğin tehlikesine ve 

namusun yitirilmesine işaret etmektedirler” 
(Fromm, 1992:252).

Kadınların daha aktif bir rol üstlendiği masal-
da mesleğine rağmen avcı figürü bile erkek-
lerin yenilgisine engel olamamıştır: “Erkek 
tiplemesi olarak, hiçbir ağırlığı olmayan bir 
baba biçimiyle anlatılan avcı, masalda önem-
li bir yer tutmaz. Erkeklerden nefret eden ka-
dınların zaferiyle biten bu masal, mücadele-
den erkeklerin galibiyet ile ayrıldığı Odipus 
mitosunun da karşıtıdır” (Fromm, 1992: 254).

Pamuk Prenses o kadar iyi kalplidir ki üvey 
annesi tarafından kurban edilmek istendiği-
nin farkına bile varamaz. Üvey annenin bede-
ninde can bulan femme fatale imgesi fettan, 
karşı konulamaz, hırslı, tutkulu, korkusuz, 
zalim, zehirleyen, yok eden, çevresindeki 
herkesi egemenliği altına almak isteyen, üste-
lik öz annenin ve birinci eşin tüm iyi özel-
liklerinden yoksun olduğu gibi ilk aşkın, ilk 
evliliğin kutsallığını da zedeleyen bir figür-
dür. Bu nedenle mutsuzluğa mahkumdur ve 
cezalandırılması kaçınılmazdır. İlk kadından 
kurtulmuştur, sıra o kadından kalan iyi yürek-
li ve masum rakibini yok etmektir. 

Üvey annesi, kendisinden güzel olduğu için,  
kıskandığı ve sahip olmadığı değerleri taşıdı-
ğı için, gücün ve baba kralın sadece kendisine 
ait olmasını istediği için Pamuk Prenses’ten 
kurtulmak ister. Pamuk Prenses’in önce avcı 
tarafından öldürülmesini ister. Pamuk Pren-
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ses avcı ile sorgusuz sualsiz tehlikeli bir yol-
culuğa çıkar, avcının acıyarak serbest bıraktı-
ğı Pamuk Prenses daha sonra hiç tanımadığı 
Yedi Cüceler’in evine sığınır. Her ne kadar 
gönüllü de olsa onların hizmetçisi olur. Üvey 
annesinin bir cadı olduğu ve onu öldürmek 
için fırsat kolladığı uyarılarını dikkate alma-
yacak kadar da saftır. Herkese inandığı ve gü-
vendiği için önce tarağı kabul eder, korseyi 
giyer ve en sonunda zehirli elmayı yer. 

Pamuk Prenses ancak prensin öpücüğü ile ya-
şamına kaldığı yerden devam eder. Öpüşmek 
cinselliği temsil etmektedir. Uyuyan Güzel 
de yüz yıl boyunca bir prens tarafından öpü-
lerek uyandırılmayı bekler. Görüldüğü üzere, 
erkeğin arzu duyduğu nesneye sahip olma is-
teği vardır. Ona ulaşmak için mücadele eder 
ve sonunda ödüllendirilir: “Bilinçli ya da bi-
linçdışı cinsel fanteziler fethetme, girme ya 
da sahip olmaya gönderme yapar” (Kernberg, 
2000:45). 

Pamuk Prenses için tek seçenek evliliktir. Er-
kek etkendir, otoriteyi temsil eder. Edilgen bir 
rolü olan Pamuk Prenses ise yedi cücelerin 
evine sığınmasaydı ve avcı onu öldürmekten 
vazgeçmeseydi çoktan yaşamı son bulacaktı. 
Dolayısıyla sadece erkek karakterlerin varlığı 
ve yardımıyla yaşamını sürdürebilmektedir. 
Bu nedenle pasiftir. Yedi cüceler tarafından 
cam bir tabuta konulan Pamuk Prenses, yedi 
cücelerin seyrettiği bir arzu ve zevk nesnesi-
ne dönüşmüştür. Külkedisinin cam ayakkabı-

ları gibi Pamuk Prenses’in tabutu da camdan-
dır. Kırılacak bir malzeme olan cam bekareti 
işaret etmektedir. Külkedisi’nin de Pamuk 
Prenses’in de bekaretinin sahibi erkektir. Bu 
nedenle, Kırmızı Başlıklı Kız, Pamuk Pren-
ses ve Külkedisi için bekaret ve namus ge-
leneksel ataerkil düzende önemli kavramlar-
dır. Kadın bedeni de ruhu da sessiz olmalıdır. 
Aksi takdirde cezalandırılacaklardır.  Bekaret 
olgusu kadının tanımlanmasında çok önemli 
bir unsurdur. Bu noktada ünlü Fransız Femi-
nist Simone de Beauvoir’ın sözlerine yer ver-
mek önem arz etmektedir: “…ataerkil ahlak 
nişanlı kızın kocasına el değmemiş olarak 
teslimini gerektirmektedir; koca, karısının 
karnında yabancı bir tohum taşımadığından 
emin olmak istemektedir; kendisine mal ede-
ceği dişi etin zedelenmemiş ve kirletilmemiş 
olmasını arzulamaktadır; genç kızın el değ-
memişliği ahlaksal, dinsel ve gizemsel bir de-
ğer kanamıştır ve bu değer bugün bile birçok 
yerde geçerlidir” (1974: 37-38). 

İstisnalar olmasına rağmen, temel görüş ka-
dının erkek egemen toplumların kurallarını 
benimseyerek bu normlara uygun yaşamala-
rı yönündedir. Kadın yaşamını tek misyonu 
olan evlilik hedefine ulaşmak üzere kurgula-
mak zorunda bırakılmakta, evlendikten sonra 
da ideal bir eş ve anne olabilmek için elinden 
geleni yapması beklenmektedir. Simone de 
Beauvoir’a göre, “Toplumun kadına hazırla-
dığı yazgı, genel olarak evliliktir…Genç kı-
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zın seçme özgürlüğü öteden beri son derece 
dardır; bekarlıksa- kutsal bir nitelik kazandığı 
ender durumlar bir yana- genç kızı asalak ya 
da parya haline getirmektedir; evlilik, biricik 
geçim yolu, varoluşunu doğrulamaya yara-
yacak biricik toplumsal kurumdur” (1974: 
11-13). Aktif/Pasif ikili karşıtlıkları ise şu şe-
kilde değerlendirilmektedir: “…genç kız tam 
bir edilgenlik içindedir; ana-babası tarafından 
evlendirilmekte, birilerine verilmektedir. Oğ-
lanlarsa, kendi başlarına evlenmekte, ken-
dilerine birer kadın almaktadırlar. Evlilikte 
varoluşlarını doğrulamak değil, varlıklarını 
geliştirmek, doğrulamak isterler; evlilik onlar 
için özgürce yüklendikleri bir şeydir” (Beau-
voir, 1974: 16).

Kadın genellikle sessiz ve çaresizdir. Bu ne-
denle çoğunlukla kurtarılmayı bekler.  Bazen 
kötü kalpli kadınlar tarafından, üvey anne  ya 
da ablalar tarafından, çoğunlukla da erkekler 
tarafından mağdur edilirler. Peki kadın ko-
runmalı mıdır? Yoksa kadından korkulmalı 
mıdır? Kadın tehlikeli midir? Tüm bu soru-
ların cevabı, genel yargının kadının erkek 
egemenliğinde yaşamını sürdürmek zorunda 
olması ve ataerkil normlara göre hareket et-
mesi gerektiği inancıdır. Evi ve evliliği kadı-
nın güvencesi ve sigortasıdır. 

“Külkedisi” masalında haksızlığa hiç tepki 
veremeyen, iyi niyetli, saf, edilgen bir kadın 
figürü görülmektedir. Sessizdir, öfkesini, nef-
retini ve cinselliğini bastırır, her şeyi kabulle-

nir, hiçbir şeyi sorgulamaz, çevresinde dönen 
olayları ve entrikaları anlamaz veya algılaya-
maz; çevresindekileri koşulsuz sevip onlara 
inanır, güvenir. Üvey annesi ve kızkardeşleri 
tarafından hem fiziksel hem de psikolojik şid-
dete maruz kalır. Ancak daha sonra kendisine 
biçilmiş olan tek rolünü gerçekleştirir. Evle-
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“Keten Eğiren Kadınlar” masalında ise hem 
tembel hem de bu tembelliğini gizleyecek 
kadar zeki olan kadın karakter kendisine bir 
eş bulmakla kalmayıp keten eğirme işinden 
de kurtulur. Edilgenliği sayesinde mutluluğa 
kavuşur. 

“Kırmızı Pabuçlar” masalının zavallı kahra-
manı Karin, arzu ve tutkularının, özgürlüğü-
nün bedelini ayaklarının kesilmesiyle öde-
miştir. Toplumun bütün organları tarafından 
cezalandırılmıştır. Öyle bir noktaya gelmiş-
tir ki, söz hakkı ve iradesi tamamen elinden 
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etmekle cezalandırılır. Öyle ki ayaklarının ke-
silmesini ister. Böylece toplumsal norma kar-
şı çıkan, bireysel tutkusunda direnen kadına 
verilecek gözdağı olur … Söz dinlememenin 
cezasını çekmiştir Karin. Tutkuyu, gözünün 
yükseklerde olmasını, eski kuşaklara karşı 
saygısız davranışını hayatıyla öder” (Sezer, 
2012: 140)

5- SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Sonuç olarak, bilinçdışının ürünü olan ve halk 
anlatı geleneğine dayanan masalların sözlü 
kültürün öğeleri olmalarına rağmen yazılı bir 
tür haline getirilme çabaları, masalların daha 
çok kişiye ulaşmasına, tiyatro ve film uyarla-
malarının yapılabilmesine olanak sağlamak-
tadır. Masallar, kolektif bilinçle oluşturulan 
ve şekillendirilen kültürel imgeleri ortaya 
koymakta, fantastik öğeleri ile, aşkı, şehveti 
tutkuyu anlatan simgeleri ile ideolojik, içsel, 
sosyolojik bir gerçekliği ifade etmektedir. 
İçerdiği düşler ve imgeler aracılığı ile psiko-
lojik unsurları da içermektedir.  Kadın erkek 
ilişkilerini de ortaya koyarak toplumların bel-
li kültürel kodlarının aktarımını sağlamakta-
dır. 

Bu çalışmada, sözlü edebiyatın en eski ürün-
lerinden biri olan ve unutulmaması gereken 
masal örneklerinin simgelerle bezenmiş an-
lamları çözümlenerek toplumsal cinsiyet ol-
gusu tartışılmış, hem Aktif/Pasif, Akıl/Duygu 

gibi ikili karşıtlıkların tersine çevrildiği, ge-
leneksel ataerkil düzenin sınırlarının zorlan-
dığı, geleneksel anlatı biçimlerinin reddedile-
rek güçlü, etken kadın karakterlerin yansıtıl-
dığı masallardan hem de geleneksel ataerkil 
düzende sıkışmış kalmış edilgen kadın imge-
sini işleyen masallardan örnekler incelenerek 
kadın erkek ilişkilerine, yaşanan fiziksel ya 
da psikolojik şiddete farklı bakış açıları ge-
tirilerek genel bir değerlendirme yapılmış ve 
yeni tartışmaların oluşmasına olanak sağlan-
mıştır. 

Masallar yeniden okunup yorumlandıkça, 
okuyucuda farklı algılar oluşturacak, gerçek 
ve hayal arasındaki sınırın, sosyal ve kültü-
rel öğelerin sorgulanmasını sağlayacaktır. 
Bu unsur, masalların en önemli niteliklerin-
den birisini ortaya koymaktadır. Masallarda 
yer alan gizli semboller her okuyucuda farklı 
tatlar ve algılar yaratacak bu sayede anlam 
çeşitliliği ve zenginlik sağlayacaktır. Yapıla-
cak ve yürütülecek tüm çalışma ve projeler 
masalın edebi bir tür olarak analiz edilmesini 
sağlayacak ve unutulmaya yüz tutmuş masal-
ların sosyal ve akademik çevrede hak ettiği 
yeri bulmasına katkıda bulunacaktır. 

KAYNAKÇA

BEAUVOIR, S., DE (1974). Kadın: Evlilik 
Çağı. Çev. Bertan Onaran. Payel Yayıne-
vi, İstanbul 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 9 Yıl:2015 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 9 Year: 2015 

JEL KODU: Z19 ID:188 K:232
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)

215

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 

BORATAV, P. N.,  (1973). 100 Soruda Türk 
Halk Edebiyatı. Gerçek Yayınevi, İstan-
bul 

CARTER, A. (2001). Kanlı Oda. Çev. Özden 
Arıkan, Pınar Savaş. Everest Yayınları, 
İstanbul

ECEVİT, Y., (2011). Türk Romanında Post-
modernist Açılımlar.  İletişim Yayınları, 
İstanbul

FROMM, E., (1992). Rüyalar, Masallar, Mi-
toslar: Sembol Dilinin Çözümlenmesi. 
Çev. Aydın Arıtan, Kaan H. Ökten. Arıtan 
Yayınevi, İstanbul

GÜNEY, E. C.,  (1971). Folklor ve Halk Ede-
biyatı. Özellikleri, Sözlü Gelenekleri ve 
Yazılı Örnekleri. Milli Eğitim Basımevi, 
İstanbul

KERNBERG, O. F.,  (2000). Aşk İlişkileri: 
Normallik ve Patoloji. Çev. Abdullah 
Yılmaz. Ayrıntı Yayınları, İstanbul 

MUNGAN, M.,  (2014). Kırk Oda. Metis Ya-
yıncılık, İstanbul

SEZER, M. Ö., (2012). Masallar ve Toplum-
sal Cinsiyet. Evrensel Basım, İstanbul 

YAZAR NOTU: Bu çalışma, 3-4 Eylül 2015 
tarihinde gerçekleşen “2. Uluslararası 
Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal 
Algı Kongresinde ” sözlü bildiri olarak 
sunulmuştur. 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 9 Yıl:2015 

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 9 Year: 2015 

JEL KODU: Z19 ID:188 K:232
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)

216

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 

EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Fairy tales are the most significant products in oral literature. Pertev Naili Bo-
ratav, one of the most eminent authors in Turkish Folk Literature, describes the fairy tale as 
“a prose narrative, based on fantastic elements, free from magic, religion and moral laws, and 
unrealistic, which has no intention to convince the reader” (1973:80). The fairy tales which are 
based on folk narrative and which contain surrealistic and unconscious elements might reflect 
ideological, cultural and inner realities, explore the invisible behind the visible, and express 
the unvoiced truths as well. As the products of imagination, fairy tales which include extraor-
dinary characters and events; animals, fairies, and dreams, not only educate but also entertain 
through the narrative structure that the fairy tales make use of. Some of the fundamental themes 
of the fairy tales, which are shaped by means of each society’s language, culture and percepti-
ons, are gender roles and the complex relationship between men and women, reflected through 
several images and symbols. Pertev Naili Boratav summarizes the relationship between fairy 
tales and gender roles as follows: “Women in fairy tales symbolize the struggle to get their 
rights. Actually, both in fantastic fairy tales or in the realistic ones, strong and assertive female 
characters have been depicted clearly. One of the reasons for this depiction is due to the fact 
that generally women tell these fairy tales, especially the extraordinary ones …” (1973:90). 
Objective: The aim of this study is to discuss gender roles in fairy tales through the analysis 
of images and symbols. This discussion will focus on both the fairy tales which subvert such 
binary oppositions as Active/Passive, Head/Heart, and challenge traditional patriarchal values, 
reject traditional narrative structures, and reflect strong and assertive female characters and the 
fairy tales which reflect women who are doomed to be victims in patriarchal structures with 
reference to sample fairy tales. Conclusions: Within this frame, it is clear that fairy tales which 
might be regarded as rewritten or reproduced social and cultural documents despite the fantastic 
and imaginary elements,  do not appeal only to children; however, they are the means to reflect 
the active/passive roles of female characters who struggle to be subjects, free and fulfilled in 
emotional and financial terms. Fairy tales might include several themes, issues, emotions, no-
tions concerning human nature and human life including the issue of gender as well. Murathan 
Mungan in his work entitled “Kırk Oda” subverts such popular fairy tales as “Pamuk Prenses 
ve Yedi Cüceler,” (“Snow White and the Seven Dwarfs”) and “Külkedisi” (“Cindirella”) in 
order to provide the reader with multiple perceptions. Murathan Mungan reflects female cha-
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racters, in the above mentioned tales, who are described as much more passive figures who are 
much more helpless and hopeless than the characters presented in the original stories. Similarly, 
one of the most authentic authors in English literature, Angela Carter subverts gender roles in  
Charles Perrault, Madame Leprince de Beaumont and Grimm Brothers’ fairy tales by means 
of magical realism, and adding the elements of fantastic, gothic, sexuality and rewriting these 
stories by creating very strong and active female characters, all aware of their sexual, physical 
and spiritual power. Thus, it has been detected that fairy tales are great sources some of which 
explore passive female characters as reflected in “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler,” (“Snow 
White and the Seven Dwarfs”)  “Külkedisi,” (“Cindirella”)  who are doomed to exist only in the 
institution of marriage as wives, and cunning and smartly lazy female characters as presented in 
“Kırmızı Başlıklı Kız” (“Little Red Riding Hood”) “Keten Eğiren Kadınlar” (“The Three Spin-
ners”) respectively who are able to victimize the male figures, and Karin in “Kırmızı Pabuçlar” 
(“The Red Shoes”) who is the most fragile and miserable character who is victimized by all the 
social institutions and male dominated cultural values and norms which force her to relinquish 
both her body and spirit and whose feet are cut to punish her because of her passion, desire to 
dance and to have her own free will. 
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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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