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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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Kıymetli okurlarımız,

Sizlerin destekleriyle günden güne büyüyen ve kapsama alanını genişleten Uluslararası Hakemli 
İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (UHİVE), uluslararası çapta farklı indekslere girmeye devam 
etmektedir. Hali hazırda başvurularımız devam etmekte ve dergimizin kalitesi günden güne yükselmek-
tedir. Dergimizin amacı iletişim ve edebiyat alanında nitelikli yayınlara yer vererek bilim ve akademi 
dünyasına katkı sağlamaktır. Bu nedenle dergimiz için çalışan, emek veren, değerli editörlerimize ve 
hakemlerimize teşekkürü bir borç biliriz. Aralık 2016 yılında çıkan 13.sayımızda alana katkı sunaca-
ğına inandığımız birbirinden farklı çalışmaları sizlere sunmaktan dolayı büyük mutluluk ve onur duy-
maktayız. Dergimizin geniş İngilizce özet kabul etmesiyle birlikte yurtdışından okunurluk oranlarımız 
artmaya başlamıştır. Böylece dergimizde yayınlanan çalışmalar geniş kitlelere ulaşabilmektedir. 2016 
yılını geriye bıraktığımız şu günlerde 2017’nin bilim açısından daha verimli geçmesi tüm arzumuzdur. 
Bu nedenle tüm okurlarımızın yeni yılını kutluyor, 2017 yılında sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu 
günler geçirmenizi diliyoruz. İletişim ve edebiyat alanıyla ilgili yazılarınızı ve dergimize katkılarınızı 
beklemekteyiz. Mart 2016 ayında çıkacak olan 14.sayımızda görüşebilmek dileğiyle esen kalınız. Say-
gılarımızla.,

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

Ali Murat KIRIK
Baş Editör
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Dear Readers,

International Peer-reviewed Journal of Communication and Humanities Research (UHİVE) that 
grows and expands its scope day by day thanks to your support continues to enter into various internati-
onal indices. Our applications still sustain and the quality of our journal increases gradually. The purpose 
of our journal is to publish qualified papers in the field of communication and literature and to contribute 
to science and academic world. Therefore, we thank our editors and referees who work hard for our 
journal. We are glad and proud to present you various studies that will contribute to the field published 
in the 13th volume in December 2016. Our readability rate abroad has started to increase thanks to the 
acceptance of extended English abstracts. The papers published in our journal reach to large masses. In 
these last days of 2016, we hope that the year 2017 will be more fruitful in terms of science. Thus, we 
wish you a happy new year full of joy, peace, success and health. We are waiting for your contributions 
with your studies in the fields of communication and literature. Hope to meet you in our 14th volume to 
be published in March 2017. Best regards., 

In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the 
data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system. 
Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee, Chief Editor XIII Ali Murat KIRIK 
and science boards do not undertake any responsibility for a problem to occur under any circumstances 
and conditions. Author(s) is/are obliged to give this information to journal in written. All liability in this 
issue belongs to author(s). As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from 
the actions via published works, the content and legal responsibility of the publications published in our 
journal within the scope of m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, 
editor, science board and publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with 
scientific content which contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from 
this, the papers with political, legal and commercial content which are against the intellectual property 
rights are not accepted. In case of a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and 
undertaking all kinds of possible material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s 
management and other boards don’t accept any responsibility regarding the second, third and other per-
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KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI KULLANIM AMAÇLARININ SİYASİ 
İLGİLENİM ÜZERİNE ETKİSİ (1)

THE EFFECT OF MASS COMMUNICATION TOOLS ON POLITICAL 
INVOLVEMENT

Özgür Erkut ŞAHİN1, Ahu ERGEN2

1 Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, BÖTE Bölümü, İstanbul / Türkiye 
2 Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Literatürde, gerek yerel gerekse ulusal düzeyde 
siyasetle ilgilenme düzeyini etkileyen bir çok faktörün 
olduğu görülmektedir. Türkiye’de ise siyaset, birçok 
ülkeden farklı olarak, vatandaşların yaşamlarının 
merkezinde yer almaktadır. Bu çalışmada, genel seçim 
haberlerine ilişkin kitle iletişim araçlarının kullanımı-
nın siyasi ilgilenim üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 
İkincil olarak ise; siyasi ilgilenimin ve genel seçim 
haberlerine ilişkin kitle iletişim araçları kullanımının 
demografik faktörlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı 
araştırılmıştır. Bu araştırmada, İstanbul ilinde yaşayan 
201 kişi ile yapılmış yüz yüze görüşmenin verileri,  
faktör analizi, çoklu regresyon, tek yönlü varyans 
analizi ve t-test ile analiz edilmiştir. Genel seçim 
haberlerine ilişkin kitle iletişim araçları kullanımının 
karar verme amaçlı ve kişisel amaçlı olmak üzere iki 
boyuta ayrıldığı, her iki boyutun da siyasi ilgilenim 
üzerinde olumlu etkisi olduğu, kişisel amaçlı kullanı-
mın ise karar verme amaçlı kullanımdan daha etkili 
olduğu bulgularına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Siyaset ve Medya, Kitle İletişim 
Araçları

Abstract: The literature shows that there are many 
factors influencing the local and national political 
involvement.  In Turkey, different from many other 
countries, politics stands in the center of  many citi-
zens’ lives. In this study, firstly the impact of mass 
media use on political involvement is analysed. 
Secondly, it is researched that whether political 
involvement and mass media use vary according to 
demographic variables. The study covers 201 voters 
living in Istanbul. The data is collected via face to 
face survey and factor analysis, multiple regression, 
ANOVA and t-tests are used to analyse data. The 
implications show that mass media use for general 
elections is grouped under two dimensions namely 
decision oriented media use and personalised media 
use. It is found that both dimensions have positive 
impact on political involvement where personalised 
media use has stronger impact.

Key Words: Politics and Media, Mass Communica-
tion Tools 
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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 

GİRİŞ

Siyasetin gelişmiş demokrasilerde giderek ki-
şiselleştiği, sembolik değerlerin, siyasi imaj-
ların, hikâyelerin öne çıktığı ve seçmenin 
dikkatinin ideolojilerdense kişisel değerler ve 
yaşam biçimlerine doğru kaymaya başladığı 
görülmektedir. Kimi seçmen gruplarında ise 
siyasete yönelik ilgi azalmaktadır. Siyasi ilgi-
lenimin; bilgi edinme, siyasete aktif katılımı 
artırma, kanaat önderi olarak diğerlerini et-
kileme ve oy verme davranışı üzerinde etkili 
olabileceğine dair görüşler mevcuttur. Siyasi 
ilgilenimi yüksek bireylerin seçimlerle ilgili 
bilgi araştırma isteği de artmaktadır (O’Cass, 
2002: 1029). 21.yy’da siyasetle ilgili bilgi 
sahibi olunabilecek kanallar çeşitlenmiştir. 
İnternet haber siteleri ve portalları, bloglar, 
sosyal ağ siteleri, basılı yerel ve ulusal gaze-
teler, TV kanalları, radyo programları, mobil 
kanallar seçmenlere kapsamlı politik bilgi su-
nar hale gelmişlerdir. Günümüz gelişen tek-
nolojisi ile birlikte kablolu TV, uydu yayınları 
ve hızlı internet gibi yenilikler kısıtlamaları 
ortadan kaldırmış, bol miktarda politik bil-
giyle birlikte farklı medya içeriklerine erişim 
kolay hale gelmiştir. Bugün bireyler çağdaş 
medya ortamlarını kullanarak farklı medya 
kaynaklarından siyasi bilgi elde edebilmekte-
dirler (Ponder, Haridakis, 2015). Televizyon, 
radyo, gazete, dergi gibi kitle iletişim araçla-
rının yanısıra, bugün sosyal medya, forum, 
blog, mobil iletişim platformları gibi yeni 

medya ortamları da siyasi bilgi alma amaç-
lı kullanılmaktadır. Özellikle dünya çapın-
da meydana gelen Occupy Wall Street, Arap 
Baharı ve ülkemizdeki Gezi Olayları gibi 
toplumsal ve siyasi hareketlerdeki aktif kul-
lanım, yeni medyanın önemini gözler önüne 
sermektedir.  

Türkiye’de siyaset bireylerin hayatında önem-
li bir yer tutmaktadır. Bunda medyanın payı 
büyüktür. Özellikle genel seçimler öncesinde 
çok farklı mecralarda yoğun iletişim yapıldığı 
görülmektedir. Literatürde, Türkiye’de siyasi 
ilgilenim ve kitlesel medya kullanım amaç-
larına yönelik araştırmaya rastlanmamıştır. 
İnsanların genel seçimler öncesinde kitle ile-
tişim araçlarını hangi amaçla kullandıklarını 
anlamak siyasiler ve medya yöneticileri için 
stratejilerini tayin etme noktasında önemli bir 
bulgu olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle, 
araştırmada ülkemizde genel seçim haberleri-
ne yönelik kitle iletişim araçları kullanım ne-
denleri ve bu nedenlerin siyasi ilgilenim dü-
zeyine olası etkileri araştırılmıştır. Çalışmada 
öncelikle konuyla ilgili kavramsal çerçeve 
ortaya koyulmuş, ardından da araştırmanın 
yöntemi sunulmuştur.

LİTERATÜR TARAMASI

Siyasette Yaşanan Değişim

Çoğu Batı demokrasisinde siyaset her geçen 
gün kişiselleşmektedir. Bunun iki temel ne-
deni vardır. İlki siyasi tercihlerin daha birey-
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selleşmesi, ikincisi siyasi adayların, seçmeni 
siyasi ideolojidense olumlu kişisel imaj ve 
cezbedici hikâyelerle ikna etmeye çalışması-
dır (Caprara , Zimbardo, 2004: 581). Siyasi 
tercihlerin artan şekilde seçmenin kişiliğine 
dayalı hale geldiği görülmektedir. Powell 
(1998) ise, seçmenlerin siyasi tutumlarının 
aile, medya kullanımı, arkadaşlar ve eğitim-
le şekillendiği fikrini öne sürmüştür (Peng 
, Hackley, 2009: 179). Seçmenin ayırt edici 
alışkanlıkları, tutumları ve değerleri hem ter-
cihlerine yol göstermekte hem de siyasilerin 
davranışlarını anlamlandırmasına yardımcı 
olmaktadır. Bunların sonucunda, siyasiler 
beğenilecek izlenimler ve cezbedici hikaye-
ler yaratma konusunu daha fazla önemser 
hale gelmişlerdir. Medya ise seçmende arzu 
edilen imajı oluşturma noktasında önemli 
bir rol oynamaktadır (Caprara, 2007: 151). 
Günümüzde siyasilerin, bireyin kaygılarını 
anladıklarını onlara hissetirmeleri tek başına 
yeterli olmamakta; aynı zamanda seçmenin 
belirli değerlerine de dokunabilmeleri gerek-
mektedir (Ridder, 2015: 224). Literatürde; ki-
şilik özellikleri, güdüler, bilişsel stiller, sosyal 
tutumlar, değerler ve siyasi davranış arasın-
daki ilişki üzerine çokça araştırma mevcuttur 
(Caprara, 2007: 155). Diğer taraftan, siyaset 
artık etkileşimli hale gelmiştir. Tek taraflı ile-
tişimle seçmene ulaşmak her zamankinden 
daha zordur. Yapılan siyasi kampanyalar seç-
meni konuya müdahil etmeli, onlarla çift ta-
raflı diyalog başlatmalıdır. Siyasi iletişim, sa-

dece oy istemekten ibaret olmayıp, onlardan 
katkı ve gönüllülük istemeyi de içermektedir 
(Ridder, 2015:  225). Bu gelişmeler çerçeve-
sinde, kitle iletişim araçları ve yeni medyanın 
seçmen tarafından siyasi bilgi alma amaçlı 
olarak nasıl kullanıldığı öne çıkan konular-
dan biri haline gelmektedir. 

Siyasi Bilgi Alma Odaklı Medya Kullanımı

Günümüzde seçmenler farklı medya seçe-
neklerinden siyasi bilgi elde edebilmektedir-
ler. Medya ortamlarının çeşitliliği insanlara 
kendi ihtiyaçlarına cevap verecek medya ara-
cını bulma kolaylığı sağlamaktadır. Bir grup 
birey yerel medyadan seçtiği TV programla-
rını izlerken, diğer bir grup ise ulusal yayın 
yapan medyadan siyasi haber alabilmektedir. 
İnsanların erişebildikleri medyanın özellikle-
ri, medya sektörü ve yaşanan yerlerdeki ya-
yınlar; doğrudan veya dolaylı olarak siyasi 
bilgiyi ve siyasi davranışları etkilemektedir 
(Herbert, Stern, 1955). Türk’e (2013) göre 
medya, güçlü bir yönlendirme aracı olup, 
demokratik ülkelerde yasama, yürütme ve 
yargı olarak anılan demokrasinin üç ayağına 
ilaveten dördüncü ayağını temsil etmektedir.  
Demokrasi ve demokratik kurumlar açısın-
dan vazgeçilmez bir olgu olan siyasal iletişim 
mekanizmasının doğru ve sistemli bir şekilde 
işlediği ülkelerde demokrasinin gelişmesi ko-
lay olmakta, bu da toplumsal kararların doğ-
ru şekilde verilmesini sağlayarak rasyonel bir 
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sistemin ortaya çıkmasının önünü açmaktadır 
(Karaçor, 2009).

Siyasi bilgiyi hızlandıran bir önemli faktör 
ise ayrıntılandırmadır. Ayrıntılandırma, kişi-
sel tecrübeler veya geçmiş bilgiler gibi hafı-
zada saklanmış olan bilgi ile yeni elde edilen 
bilginin birbirine bağlanması sürecine verilen 
isimdir. Ayrıntılandırmayı medya sürecinde 
ele aldığımızda, insanların karmaşık zihin-
sel mekanizmalarla bilgiyi hafızada saklama 
ve hatırlama işlemini genişleterek yapma-
ları kastedilmektedir (Eveland, Dunwoody, 
2002). Siyasi bilgi üzerinde ayrıntılandırma 
ile elde edilen bilginin hatırlanabilirliği ve 
sonrasında başka faaliyetlerde kullanılması 
arasında güçlü bir ilişki olduğu bilinmektedir 
(Eveland, 2004). Bu nedenle bilişsel ayrıntı-
landırma medyadan siyasi bilgi elde etmede 
ve kullanmada önemli bir role sahiptir.

Medya ortamları sadece siyasi bilgiyi değil, 
siyasi tutum ve davranışları da etkilemekte-
dir. Örneğin, insanlar birden çok gazetenin si-
yasi sorunlara dikkat çektiğini gördüklerinde 
genel kanının kendi görüşleriyle örtüşmedi-
ğini fark edip oy kullanma tercihlerinde de-
ğişikliğe gidebilmektedirler (Clarke, Fredin, 
1978). Bennet, Flickinger ve Rehine (2000); 
dergi, gazete ve televizyon gibi medya organ-
larından siyasi bilgi sağlayan insanların siyasi 
tartışmalara en çok katılan ve siyasetle en çok 
ilgilenen insanlar olduğunu ortaya koymakta-
dır. Moy and Gastil’e (2006)  göre internet, 

kablo veya uydu TV yayınları, siyasi radyo 
programları veya gece yayınlanan talkshow 
programlarını izleyenlerin gündelik hayattaki 
siyasi tartışmalara daha çok yöneldikleri gö-
rülmüştür. Diğer taraftan kitle iletişim araçla-
rının yanı sıra on-line medyanın da siyasi ile-
tişimde yoğun olarak kullanılmaya başlandı-
ğı görülmektedir. İnternet sayesinde bireyler 
siyasetle daha yoğun bir şekilde ilgilenmeye 
başlamışlardır. Bunda en önemli etken siyasal 
partilerin ve adayların haberlerinin internette 
yer almasıdır. İnternetin bir önemli etkisi de 
toplumda çoğulcu mekanizmaların oluşması-
nı sağlayarak kamusal görüşlerin çeşitliliğine 
neden olmasıdır. Böylelikle değişik görüşlere 
duyulan saygı, siyasi iletişimin etkililiğine de 
önemli katkı sağlamaktadır  (Karaçor, 2009). 

Obama’nın 2008 siyasi pazarlama iletişimi 
kampanyası internetin ilk kez etkili şekilde 
bir seçim kampanyasında kullanımına örnek-
tir (Harris, Lock, 2010: 305). Obama’nın eki-
binin yürüttüğü on-line siyasi pazarlama ile-
tişimi kampanyası özellikle siyasi ilgilenim 
düzeyi son derece düşük olan genç seçmen 
üzerinde başarılı olmuştur. Öte yandan, yeni 
medyanın siyasi tutumlar üzerindeki etkisine 
yönelik araştırmalar tartışmalı sonuçlar orta-
ya koymaktadır. Bir görüşe göre, sosyal med-
ya kullanımı ilgilenimi azaltmakta, siyasi si-
nizme yol açmakta ve katılımı azaltmaktadır. 
Diğer görüşler ise, sosyal medya kullanımı-
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nın siyasi ilgilenime, güven ve etkililiğe katkı 
sağladığı yönündedir (Aarts, Semetko, 2003). 

Siyasi İlgilenim

İlgilenim; olayları, nesneleri veya ürünleri al-
gılarken onlara ne derece önem atfedildiğinin 
göstergesidir (Koç, 2015: 264). İlgilenimin 
hem bilişsel hem de duygusal boyutları var-
dır. İlgilenimin öncülleri hem kişisel hem de 
durumsal sebepler olabilmektedir (O’Cass, 
Nataraajan, 2003). Jennings ve Markus 
(1988) siyasi ilgilenimi pasif ve aktif olarak 
ikiye ayırmaktadır. Aktif ilgilenim diğerlerini 
siyasi konularda etkilemeye çalışmak, siyasi 
toplantılara katılmak, slogan sergilemek, si-
yasi kampanyalara bağışta bulunmak, diğer 
siyasi hareketlerin içinde olmak,  pasif ilgi-
lenim ise siyasi ilişkileri çoğu zaman takip 
etmek ve gazetede sıklıkla siyasetle ilgili ha-
berleri okumaktır. Bang ve arkadaşları (2000) 
ise seçmen kaygısının, yani siyasi süreçlerle 
yönetilen ya da onlardan etkilenen olaylarla 
ilgili huzursuzluk veya endişenin de ilgilenim 
üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. 
Seçmen; devletin işleyişi, işsizlik seviyesi, 
genel olarak ekonomi ya da siyasi partilerin 
uygulamalarından kaygı duyabilir. Seçmenin 
ekonomik ve sosyal kaygısı arttıkça siyasi 
ilgilenimi de artış göstermektedir (O’Cass, 
Nataraajan, 2003).

O’Cass ve Pecotich (2005) Avustralya’da 240 
seçmen ile yürüttükleri araştırmada, tüketici 

davranışı teorisini seçim bağlamında seçmen 
davranışına uygulamış ve algılanan risk, seç-
men ilgilenimi ve siyasi kanaat liderliğini 
ölçmüşlerdir. Bulgular bu üç faktörün oy ver-
me sürecinde merkezi bir rol oynadığını gös-
termektedir. Ayrıca, kanaat liderliğinin siyasi 
ilgilenim, algılanan risk ve subjektif bilgiden 
etkilendiği görülmektedir. Seçmenin siyaset-
le ilgilenimi arttıkça seçimle ilgili bilgi araş-
tırma arzusu da artmaktadır. Siyasi ilgilenim 
siyasi kanaat liderliğini, subjektif bilgi ise 
güçlü şekilde kanaat liderliğini etilemektedir. 
ABD, İngiltere ve Avustralya’da erkeklerin 
kadınlara göre daha fazla siyasi parti üyesi ol-
dukları görülmektedir. Siyasi ilgilenimde yaş 
da önemli bir faktördür. Bir çok parti üyesi 
orta yaşın üzerindedir. Eğitim düzeyi yüksek 
bireylerin siyasi ilgilenim düzeylerinin daha 
yüksek olduğu görülmektedir (O’Cass, 2002: 
1029). Diğer yandan, motivasyon ilgilenim 
düzeyi için hayati unsurlardan biridir. Siyasi 
tercih yapmak karmaşıktır. Bireyler rasyonel 
ve rasyonel olmayan unsurların birleşimiyle 
olayları muhakeme etmektedirler. Kimi za-
man sezgisel davranarak medya mesajların-
dan ve durumsal, grup dinamiklerinden duy-
gusal olarak etkilenmektedirler (Dean, Croft, 
2009: 143). 

Siyasi partilerin; şayet hedef seçmenin kont-
rol odağını ve algılanan risk seviyelerini be-
lirleyebilirlerse, seçmenlerin oy verme kara-
rına yönelik ilgilenim derecelerini etkileyebi-
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lecekleri yönünde görüşler mevcuttur. Bu da, 
ilgilenim düzeyi yüksek seçmenle, siyasete 
daha yüksek katılımı beraberinde getirecektir 
(O’Cass, 2003). 

Siyasi partiler, politikacılar ve seçmenler için 
öne çıkan konulardan bir tanesi de bilgidir. 
Seçmen; siyasiler ve partilerle ilgili ne kadar 
çok şey bildiğine inanıyorsa, bu karar verme-
sini de o derece etkilemektedir. İlgilenim ve 
bilgi arasında ilişki olduğuna dair çok sayıda 
araştırma mevcuttur (O’Cass, 2002: 1031). 
Tüketici davranışı bağlamında sıklıkla kul-
lanılan tüketici ilgilenimi, kanaat önderliği, 
verilen karara olan güven, bilgi, karardan 
duyulan tatmin değişkenleri seçmen davranı-
şını anlamada da kullanılmaktadır (O’Cass, 
2002: 1033). Hollanda’da 2008 yılında yapı-

lan araştırmaya göre, medya türleri ve siyasi 
ilgilenim arasındaki ilişkiler üç tür bağımlı 
değişkene odaklanmaktadır. Bunlar; siyasi 
bilgi, siyasi tutumlar ve son genel seçime ka-
tılımla ölçülen siyasi ilgilenimdir (Jeannings, 
Markus, 1988). 

ARAŞTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM

Araştırmanın temel amacı; genel seçim ha-
berlerine ilişkin kitle iletişim araçlarının kul-
lanım amaçlarının, siyasi ilgilenim düzeyi 
üzerinde etkili olup olmadığını tespit etmek-
tir. İkincil amaç ise, siyasi ilgilenim ve genel 
seçim haberlerine ilişkin kitle iletişim araç-
ları kullanımının demografik faktörlere göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak-
tadır. Buradan hareketle oluşturulan araştır-
ma modeli Şekil 1’de yer almaktadır.

 Genel seçim haberlerine ilişkin
kitle iletişim araçlarının kullanımı

 Yerel ve ulusal siyasetle
ilgilenme düzeyi

Şekil 1. Araştırmanın Modeli

Örneklem ve Veri Toplama

Araştırmanın ana kütlesi T.C vatandaşı seç-
menlerdir. 2015 yılında yapılan 25. Dönem 
Milletvekili Genel Seçimlerinde 46.451.389 
vatandaş oy kullanmıştır. Aynı seçimlerde 
İstanbul ili seçmen sayısı ise 10.231.703’tür.1 

1 www.ysk.gov.tr.

İstanbul sosyo-demografik yapısı çeşitlilik 
barındıran, Türkiye’nin en çok göç alan ve en 
kalabalık şehridir. Bu araştırmada örneklem, 
hem İstanbul’un bu özelliği hem de zaman 
ve bütçe kısıtı nedeniyle İstanbul ilinden se-
çilmiştir. Araştırmada, siyasi ilgilenime etki 
eden faktörler inceleneceğinden, İstanbul’da 
yaşayan siyasi parti seçim bürolarını ziyaret 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 13 Yıl:2016 Jel Kodu: I12-Z1

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 13 Year: 2016 Gel Code: I12-Z1

ID:330 K:378
(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 

eden seçmenler örnekleme dahil edilmiştir. 
Araştırmada örnekleme yöntemi olarak tesa-
düfi olmayan örnekleme yöntemlerinden ko-
layda örnekleme kullanılmıştır. %95 güven 
aralığında çalışılmıştır. Veri toplamak için 
anket formu hazırlanmış, siyasi partilerin ir-
tibat bürolarında cevaplayıcılardan yüzyüze 
görüşme yöntemiyle toplanan 235 formdan, 
34’ü tutarsız cevaplardan dolayı elenmiş, 
araştırma kapsamına 201 anket dahil edilmiş-
tir. Keşifsel türdeki bu araştırmanın bulguları, 

örneklem büyüklüğü ve örnekleme yöntemi 
nedeniyle il ve ülke bazında genellenebilir 
değildir.  

Araştırma Bulguları

Bu bölümde cevaplayıcıların sosyo-demog-
rafik özellikleri, değişkenlerin faktör ve 
güvenilirlik analizleri, regresyon analizi, 
T-test ve ANOVA bulguları yer almaktadır. 
Cevaplayıcıların demografik profili Tablo 
1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Cevaplayıcıların Demografik Profili

Cevaplayıcıların %54.2’si kadındır. %40.7’si 
18-25, %39.8’i 26-35, %13.4’ü 36-49, %6’sı 
ise 50 ve üzeri yaş aralığındadır. Lisans me-

zunu oranı %54,2’dir. Yüksek lisans ve dok-
tora mezunu oranı %35.4’tür. Eğitim seviyesi 
Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. 
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Örneklemin %44.8’inin geliri 2000 TL’den 
az, %36.8’inin ise 2000-4000 TL aralığında-
dır. 

Cevaplayıcıların türlerine göre medya kulla-
nım sıklıkları ise Tablo 2’de yer almaktadır. 

Genel seçim haberlerine yönelik en sık kul-
lanılan medya türlerinin sosyal ağ siteleri, 
internet haber siteleri, ulusal TV kanallarının 
akşam haberleri, en az kullanılanın ise radyo    
tartışma programları olduğu görülmektedir.

Tablo 2. Genel Seçime Yönelik Medya Türü Kullanım Sıklıkları Ortalama Değerleri

 Ort.
Std. 

Sapma
Sosyal ağ siteleri 3,90 1,08
İnternet haber siteleri 3,89 1,03
Ulusal tv kanallarının akşam haberleri 3,36 1,20
İnternet haber portalleri 3,12 1,34
Ulusal tv kanallarının tartışma programları 3,10 1,23
Basılı ulusal gazeteler 2,82 1,18
Bloglar 2,39 1,13
Radyo haberleri 2,38 1,16
Yerel tv kanallarının akşam haberleri 2,25 1,16
Basılı Haber dergileri 2,22 1,12
Basılı yerel gazeteler 2,16 1,15
Yerel tv kanallarının tartışma programları 2,14 1,11
Radyo tartışma programları 1,85 1,02

Genel seçim haberlerine ilişkin kitle iletişim 
araçlarının kullanım amaçlarına yönelik öl-

çek ifadelerinin ortalama değerleri ise Tablo 
3’te yer almaktadır.
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HOUSES 
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Tablo 3. Genel Seçim Haberlerine İlişkin Kitle İletişim Araçlarının Kullanımı 
İfadelerinin Ortalama Değerleri

 Genel seçim haberlerine ilişkin kitle iletişim araçlarını… Ort. Std. Sapma
politikacıların güncel meselelerdeki görüşlerini bilmek için 
kullanırım.

3,45 1,46

önemli konularda fikrimi netleştirmek için kullanırım. 2,87 1,52
oyumu kime kullanacağıma karar vermek için kullanırım. 2,14 1,40
insanlarla tartışmak üzere bilgi edinmek için kullanırım. 2,72 1,46
heyecanlı bulduğum için kullanırım. 2,17 1,20
eğlenmek için kullanırım. 2,39 1,40
çevremden sürekli haberdar olmak için kullanırım. 3,56 1,41
alışkanlık olduğu için kullanırım. 2,62 1,43
adayların niteliğini değerlendirmek için kullanırım. 3,08 1,50

En yüksek ortalamalar “çevremden sürekli 
haberdar olmak için” ve “politikacıların gün-
cel meselelerdeki görüşlerini bilmek için” 
ifadeleri için hesaplanmıştır. En düşük ortala-
ma ise “önemli konularda fikirlerimi netleş-
tirmek için” ifadesine aittir.

Faktör ve Güvenilirlik Analizleri

Verilen yanıtların faktör analizine uygunlu-
ğunu değerlendirmek için KMO örneklem 
uygunluğu testi gerçekleştirilmiştir. KMO 
ölçütünün 0.895 düzeyinde kabul edilebilir 
olduğu saptanmıştır. Bartlett’s testinin ise 
0.05’ten küçük olduğu saptanmış, faktör ana-

lizi sonucunda elde edilen modelin anlamlı 
olduğu anlaşılmıştır. Genel seçim haberleri-
ne ilişkin kitle iletişim araçlarının kullanımı 
ölçeğinin dokuz sorusu faktör analizine tabi 
tutulmuş ve sonuçlar Tablo 4’te gösterilmiş-
tir. Faktör analizinde varimax yöntemi kulla-
nılmış, faktörlerin güvenilirliği Cronbach’s 
Alpha katsayısı ile hesaplanmış, Alpha katsa-
yısı 0.6’nın üzerinde olan faktörler güvenilir 
kabul edilmiştir. Alpha değerleri Tablo 4’te 
yer almaktadır. Analiz sonucunda özdeğeri 
1’den büyük ve toplam varyansın %71.3’ünü 
açıklayan iki faktör elde edilmiştir. 
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Tablo 4. Genel Seçim Haberlerine İlişkin Kitle İletişim Araçları Kullanım Amaçları 

 
Faktörler

Faktör 
Yükü Özdeğer

Açıklanan 
Varyans %

Cronbach's 
Alpha

F1. Karar verme amaçlı kullanım 5,285 58,7% 0,908
Önemli konularda fikrimi netleştirmek için ,871
Adayların niteliğini değerlendirmek için ,855
Politikacıların güncel meselelerdeki görüşlerini bilmek için ,782
Oyumu kime kullanacağıma karar vermek için ,756
Çevremden sürekli haberdar olmak için ,704

F2. Kişisel amaçlı kullanım 1,134 12,6% 0,833
Eğlenmek için ,831
Alışkanlık olduğu için ,805
Heyecanlı bulduğum için ,748
İnsanlarla tartışmak üzere bilgi edinmek için ,669

İfadelerinin Faktör Analizi Sonuçlar

Faktör analizi sonucunda; ilk faktör ka-
rar verme amaçlı kullanım, ikincisi kişisel 
amaçlı kullanım olarak isimlendirilmiş, sı-
rasıyla Cronbach’s Alpha değerleri 0.908 ve 
0.833 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin alındığı 
Park’ın (2004) çalışmasında ise ifadeler fak-
törlerlere ayrılmamıştır. İki sorudan oluşan 

bağımlı değişken, siyasetle ilgilenme düzeyi-
nin, Cronbach’s Alpha değeri 0.868’dir.

Hipotezlerin Test Edilmesi

Faktör analizi sonucunda bağımsız değişken 
iki faktöre ayrıldığından, araştırma modeli 
revize edilerek Şekil 2’de gösterilmiş ve aşa-
ğıdaki hipotezler oluşturulmuştur.

 Genel seçim haberlerine ilişkin
 kitle iletişim araçlarını karar verme

amaçlı kullanım

Genel seçim haberlerine ilişkin kit-
 le iletişim araçlarını kişisel amaçlı

kullanım

Siyasetle ilgilenme düzeyi

Şekil 2. Revize Edilmiş Araştırma Modeli
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Araştırma amacından ve faktör, analizi son-
rası revize edilmiş araştırma modelinden yola 
çıkarak aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur. 

H1: Genel seçim haberlerine ilişkin kitle ile-
tişim araçlarının kullanımın, siyasi ilgilenim 
üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi 
vardır.

H2: Genel seçim haberlerine ilişkin kitle ile-
tişim araçlarını kişisel amaçlı kullanımın, 
siyasi ilgilenim üzerinde istatistiksel olarak 
anlamlı bir etkisi vardır.

H3: Genel seçim haberlerine ilişkin kitle ile-
tişim araçlarını kişisel amaçlı kullanım, cin-
siyete göre farklılık göstermektedir.

H4: Genel seçim haberlerine ilişkin kitle ile-
tişim araçlarını kişisel amaçlı kullanım, eği-
tim seviyesine göre farklılık göstermektedir.

H5: Genel seçim haberlerine ilişkin kitle ile-
tişim araçlarını kişisel amaçlı kullanım, gelir 
seviyesine göre farklılık göstermektedir.

H6: Genel seçim haberlerine ilişkin kitle ile-
tişim araçlarını kişisel amaçlı kullanım, yaşa 
göre farklılık göstermektedir.

H7: Genel seçim haberlerine ilişkin kitle ile-
tişim araçlarını karar verme amaçlı kulla-
nım, cinsiyete göre farklılık göstermektedir.

H8: Genel seçim haberlerine ilişkin kitle ile-
tişim araçlarını karar verme amaçlı kulla-
nım, eğitim seviyesine göre farklılık göster-
mektedir.

H9: Genel seçim haberlerine ilişkin kitle ile-
tişim araçlarını karar verme amaçlı kullanım, 
gelir seviyesine göre farklılık göstermektedir.

H10: Genel seçim haberlerine ilişkin kitle 
iletişim araçlarını karar verme amaçlı kulla-
nım, yaşa göre farklılık göstermektedir.

H11: Siyasi ilgilenim, cinsiyete göre farklılık 
göstermektedir.

H12: Siyasi ilgilenim, eğitim seviyesine göre 
farklılık göstermektedir.

H13: Siyasi ilgilenim, gelir seviyesine göre 
farklılık göstermektedir.

H14: Siyasi ilgilenim, yaşa göre farklılık gös-
termektedir.

Tablo 5’te belirtilen regresyon modelinde, 
genel seçim haberlerine ilişkin kitle iletişim 
araçlarının karar verme amaçlı kullanımı ve 
kişisel amaçlı kullanımı bağımsız değişken-
ler, siyasetle ilgilenme düzeyi ise bağımlı de-
ğişken olarak tanımlanmıştır.
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Tablo 5. Siyasetle İlgilenme Düzeyine İlişkin Regresyon Analizi

Siyasetle ilgilenme düzeyi B SH Std. Beta t p

Genel seçim haberlerine ilişkin 
kitle iletişim araçlarını karar verme 
amaçlı kullanın

307 0,084 0,268 3,647 0,001

Genel seçim haberlerine ilişkin kitle 
iletişim araçlarını kişisel amaçlı 
kullanın

0,521 0,093 0,41 5,573 0,000

R=0.62, R2=0.38, F=61.431, p<.05 (0,001)

Tablo 5’teki modele ilişkin, F değeri ve bu 
değere ait önem seviyeleri incelenmiştir. 
Modele ilişkin p değerinin 0.05’ten küçük 
olması, regresyon modelinin anlamlı olduğu-
nu ve tahminlerde kullanılabileceğini göster-
mektedir. R2 değeri ise, bağımsız değişkenle-
rin bağımlı değişkenin %38.3’ünü açıkladığı-
nı göstermektedir. Karar verme amaçlı kulla-
nım ve kişisel amaçlı kullanım boyutlarının 
önem seviyelerinin 0.05’ten küçük olduğu ve 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve model-

de yer almalarının uygun olduğu görülmek-
tedir. Karar verme amaçlı kullanımın siyasi 
ilgilenim üzerinde etkili olduğu (std. beta 
katsayısı 0.26) görülmektedir. Kişisel amaç-
lı kullanımın ise (std. beta katsayısı 0.41) si-
yasetle ilgilenme düzeyi üzerinde daha fazla 
etkili olduğu görülmektedir. Sonuç olarak H1 
ve H2 hipotezleri kabul edilmiştir.

Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişken-
lerinin sosyo-demografik özelliklere göre 
farklılık gösterip göstermediklerini anlamak 
için T-test ve ANOVA analizi yapılmıştır.

Tablo 6. Genel Seçim Haberlerine İlişkin Kitle İletişim Araçlarını Kişisel Amaçlı 
Kullanım Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre T-Testi Sonuçları 

Cinsiyet N Ort. Std. Sapma t p

Genel seçim haberlerine yönelik kit-
le iletişim araçlarını kişisel amaçlı 
kullanımı

Kadın 109 2.36 1.13
-1.6 0,121

Erkek 92 2.61 1,09
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Tablo 7. Genel Seçim Haberlerine İlişkin Kitle İletişim Araçlarını Karar Verme Amaçlı 
Kullanım Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre T-Testi Sonuçları 

Cinsiyet N Ort. Std. Sapma t p

Genel seçim haberlerine yönelik 
kitle iletişim araçlarını karar verme 
amaçlı kullanımı

Kadın 109 2,87 1,28
-1.7 0,081

Erkek 92 3,18 1,18

Tablo 8. Siyasetle İlgilenme Düzeyi Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre T-Testi 
Sonuçları

Cinsiyet N Ort. Std. Sapma t p

Siyasetle ilgilenme düzeyi Kadın 109 2,93 1,35
-1,552 0,122

Erkek 92 3,24 1,5

“Genel seçim haberlerine ilişkin kitle iletişim 
araçlarını kişisel amaçlı kullanım”, “genel se-
çim haberlerine ilişkin kitle iletişim araçları-
nı karar verme amaçlı kullanım” ve “siyasetle 
ilgilenme düzeyi” değişkenlerinin cinsiyete 
göre farklılık gösterip göstermediğini anla-
mak için yapılan T-testleri sonucunda, Tablo 
6,7 ve 8’de,  gruplar arasında anlamlı farklılık 
bulunmadığı görülmektedir (p>0.05). H3, H7 
ve H11 reddedilmiştir.

ANOVA testi sonucunda siyasetle ilgilenme 
düzeyinin F=0.365, p=0.779; genel seçim ha-
berlerine ilişkin kitle iletişim araçlarını karar 
verme amaçlı kullanımın F=0.603, p=0.614; 
genel seçim haberlerine ilişkin kitle iletişim 
araçlarını kişisel amaçlı kullanımın F=0.067, 
p=0.977 eğitim seviyesine göre farklılık gös-
termediği tespit edilmiştir. Gelir seviyesine 
göre farklılığa bakıldığında, ANOVA tes-

ti sonucunda siyasetle ilgilenme düzeyinin 
F=0.524, p=0.718; genel seçim haberlerine 
ilişkin kitle iletişim araçlarını karar verme 
amaçlı kullanımın F=1.372, p=0.245; genel 
seçim haberlerine ilişkin kitle iletişim araç-
larını kişisel amaçlı kullanımın F=0.927, 
p=0.449 gelir seviyesine göre farklılık gös-
termediği tespit edilmiştir. Yaşa göre farklılı-
ğa bakıldığında ise her üç bağımsız değişken 
için de Levene testi sonuçlarında grupların 
varyanslarının eşitliği kabul edilmemiştir. 
Tek yönlü varyans analizi yapabilmek için 
gerekli ön şart sağlanamamıştır. Dolayısıyla, 
H4, H5, H6, H8, H9, H10, H12, H13, H14 
reddedilmiştir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Ülkemizde siyaset, vatandaşların hayatında 
önemli bir yer tutmaktadır. Cumhuriyetin 
kuruluşundan bugüne değin tek parti ve koa-
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lisyon hükümetleri, birçok genel ve erken se-
çim, askeri müdahale ve siyasi kriz yaşamış 
olan çok sayıda seçmen, bunların ekonomik, 
kültürel ve toplumsal sonuçlarını bizzat yaşa-
maktadır. Bu da siyasetle ilgili farklı medya 
organlarındaki haber ve programların çeşitli-
liğini beraberinde getirmektedir. 

Genel seçim haberlerine yönelik kitle iletişim 
araçları farklı amaçlarla kullanılmaktadır. 
Araştırma bulguları, hem kişisel amaçlı hem 
de karar verme amaçlı kullanımın siyasi ilgi-
lenim üzerinde olumlu yönde etkili olduğunu 
göstermiştir. Kişisel amaçlı kitle iletişim aracı 
kullanımının, siyasi ilgilenim üzerinde, karar 
verme amaçlı kullanımdan daha fazla etkili 
olması, literatürde siyasetin kişiselleştiği sav-
larını destekler niteliktedir. Türk seçmenin 
genel seçim haberi almak için kitle iletişim 
araçlarını; eğlenme, heyecanlı bulma, alış-
kanlık olduğu için ya da insanlarla tartışmak 
üzere kullanması, onların siyasi ilgilenimle-
ri üzerinde karar verme amaçlı kullanımdan 
daha etkili olmaktadır. 

Öne çıkan bir diğer bulgu ise genel seçim-
lere yönelik medya kullanımında internete 
doğru kayma olduğu yönündedir. Sosyal ağ 
siteleri ve internet haber sitelerinin kullanım 
sıklığı bu araştırmada oldukça yüksek seviye-
dedir. Üçüncü sırada ulusal TV kanallarının 
akşam haberleri gelmektedir. Dördüncü en 
sık kullanılan medya türü ise internet haber 
portallarıdır. Bu bulgu, siyasi partilerin seç-

menlere  web üzerinden etkili şekilde ulaş-
maları gerektiğini gözler önüne sermektedir. 
Hele ki ülkemiz gibi genç nüfusa sahip bir 
toplumda, Barack Obama’nın 2008 yılındaki 
başarı hikayesi olarak anılan on-line seçim 
kampanyasına benzer kampanyaların seçmen 
ve siyasi partiler için faydalı olacağı düşünül-
mektedir. Ulaşılamayan segmentlere verimli 
şekilde ulaşarak, mesajları aktarabilmek, bi-
linçli oy verme davranışını ve seçimlere katı-
lımı olumlu etkileyebilecektir. 

Bu kampanyada sosyal medya kanalları, web 
sitesi, mobil (mobil oyun, uygulama, sms), 
e-posta entegrasyonuyla veri toplanmış, seg-
mentasyon yapılarak her bir segmente özel 
iletişim kurulmuş ve gönüllülük duygusu 
yaratılarak büyük kitlelerin oy vermesi ve 
bağış yapması sağlanmıştır. Bu strateji, gü-
cünü internetten almış fakat kampanya bo-
yunca internette çok az reklam yapılmıştır. 
Gönüllülerin profil oluşturarak, kampanyanın 
gönüllü elçileri haline gelmeleri sağlanmış, 
samimiyet ve sadakat duygusu oluşturularak 
başarı kazanılmıştır. Gönüllüler web ortamın-
da kendilerine profil oluşturarak, seçim kam-
panyası için yakın çevrelerinde toplantılar 
düzenlemiş, telefon görüşmeleri yapmış, ba-
ğış toplamış, mesajları sosyal medyada pay-
laşmış ve Obama kampanya ekibi tarafından 
sağlanan on-line araçlar yardımıyla faaliyet-
lerini ölçümleyebilmişlerdir.
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Bu araştırmada siyasi ilgilenim ve genel se-
çime yönelik medya kullanım amaçları, cin-
siyet, eğitim ve gelir gibi demografik faktör-
lere göre farklılık göstermemiştir. Gelecek 
araştırmalarda, demografik faktörlerle birlikte 
psikolojik, kültürel ve davranışsal faktörlerin 
de kullanılması siyasi ilgilenimin daha iyi an-
laşılmasına yardımcı olacaktır.

Bu çalışmanın bulgularının, siyasi partiler ve 
onların iletişim çalışmalarını yürüten ajanslara 
fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Seçmen 
davranışı üzerinde önemli etkiye sahip olan 
siyasi ilgilenim kavramını bütünsel olarak 
görebilmek için, ilerideki araştırmalarda yeni 
medyanın siyasi ilgilenime etkileri üzerinde 
nitel yöntemlerle de araştırmalar yapılması 
önerilmektedir. Son olarak, çalışmanın kısıtı 
olarak örneklem hacmi gösterilebilir. Bu da 
bulguların genellenememesine neden olmak-
tadır. Keşifsel türdeki bu araştırmanın bul-
guları gelecekte yapılabilecek sonuçlandırıcı 
araştırmalara yol gösterici niteliktedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: In developed democracies, it is seen that politics is getting more personalized and 
symbolic meanings, political images and stories are gaining more importance. Voter attention 
is shifting from ideologies to values and lifestyles in many countries. In some voter segments, 
political involvement is decreasing. Some researchers imply that political involvement impacts 
political information, political participation, political opinion leadership and voting behavior. 
Individuals with higher levels of political involvement are more willing to search for political 
information (O’Cass, 2002: 1029). In Turkey, politics has a high importance in people’s daily 
lives and media plays a big role on this. Especially before general elections, intense political 
communication is conducted by different media vehicles. In the literature, there isn’t enough 
research concerning the political involvement and mass media usage reasons of Turkish voters. 
Understanding the mass media usage of voters before elections, may help the politicans and 
media managers to define their strategies accordingly. The distinctive habits, attitudes and va-
lues of voters guide their choices and also help them to give meaning to politicians’ behaviors. 
As a result, politicians give more importance to impression management and creating stories. 
Media plays an important role to build the desired image in voters’ minds (Caprara, 2007: 151). 
On the other side, political communication has become much more interactive. It is difficult 
to reach the voter by one way communication. The political campaign messages must involve 
the voter and start a dialogue between the voter and the candidate. Political communication 
does not only mean requesting “ vote”, it also means requesting the voter to contribute, donate 
or be active in telling the others  (Ridder, 2015: 225).  According to Turk (2003) media is a 
serious guiding tool for democratic countries, even a fourth leg of democracy after legislation, 
execution and  judgeement. If political communication functions in a healthy way in a country, 
democracy will improve and democratic institutions will be able to work in a rational way 
(Karaçor, 2009). Objective: The main objective of the study is to understand impact of the 
mass media usage reasons on political involvement. The secondary objective is to understand 
if the mass media usage reasons and political involvement vary according to demographics. 
Importance: The study is important in terms of helping to understand voter involvement in 
Turkey.  Methodology: The universe of this study is 10.231.703 Turkish republic citizens who 
voted in 25. Parliament General Elections in Istanbul (www.ysk.gov.tr).  Data is collected from 
235 respondents by face to face surveys in political party offices in Istanbul and 201 surveys 
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
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were included in the data analysis.  Convenience sampling is used and findings may not be 
generalized. Factor analysis, multiple regression, ANOVA and t-tests are used to analyse data. 
Conclusions: The research findings show that the independent variables explain 38.3% of the 
dependent variable, political involvement. The  mass media use for general elections is grouped 
under two dimensions, namely decision oriented media use and personalised media use, after 
factor analysis. Both dimensions impact voter involvement positively whereas personalized 
media use has more positive impact on voter involvement. This finding supports the common 
view of personalization of politics. It is found that Turkish voters in this sample are using mass 
media for fun, excitement, habit and to discuss between friends and this media usage has more 
impact on political involvement than decision based mass media usage. It is also found that 
neither political involvement nor mass media usage reason varied according to demographics. 
Another finding about media use concerning general elections is the shift of media use towards 
internet. The findings show that the most frequently used media are social media sites, inter-
net news sites, national TV channels evening news and the less frequently used media is radio 
debates. This implication shows the importance of using internet media efficiently in Turkey. 
Political parties in Turkey may use similiar strategies with Barack Obama’s 2008 election cam-
paign which was conducted mostly on web. In this campaign, social media channels, web si-
tes, mobile (mobilegames, application, sms) and e-mail was used in a creative way to collect 
data, segment potential voters and communicate them in a relevant way. The voters were than 
highly involved and voluntarily made donations and word of mouth marketing of the political 
candidate. Especially reaching the non-voters and young segments in Turkey gains importance 
in general elections. For further research, together with demographic factors, psychological, 
cultural and behavioral factors may be used to deeply understand the political involvement. The 
findings may contribute to political parties strategies and their political communication agenci-
es. To analyse the effect of social media on political involvement, which is important for voter 
behavior, qualitative studies are also recommended.
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İPTALİ HAKKINDA FARKLI STATÜDEKİ AKADEMİSYENLERİN 
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OPINIONS OF ACADEMICIANS ABOUT THE CANCELLATION OF 
FACULTY DEVELOPMENT PROGRAMME (ÖYP): A QUALITATIVE 

RESEARCH SAMPLE
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1-2 Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
Bölümü, Ankara / Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı, ÖYP’nin iptali konu-
sunda farklı statüdeki akademisyenlerin görüşlerini 
belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu; Gazi 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
Bölümü’nde görevli farklı statüdeki akademisyenler 
oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma modelle-
rinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Veriler 
yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanarak 
betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Bulgular 
ışığında, 5 kategori elde edilmiştir. Katılımcılar ÖYP 
uygulamasının; yurt dışı eğitim desteği ve torpilsiz 
atanabilme gibi avantajları olduğunu belirtirken; dil 
puanındaki zaman sınırlaması ve aile bütünlüğünü 
bozması gibi sınırlı yönünün de olduğunu ifade et-
miştir. Katılımcıların genelinin, ÖYP’nin kaldırılması 
yerine revize edilmesi gerektiği görüşünde oldukları 
tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: ÖYP, ÖYP Uygulamasının İptali, 
Akademisyen, Araştırma Görevlisi, Öğretim Üyesi

Abstract: The aim of this study is to determine the 
opinions of academicians of different status (e.g. 
research assistants, assistant professors, associate 
professors, and professor doctors) about the cancel-
lation of Faculty Development Programme (ÖYP). 
The sample of the current study consists of academi-
cians of different status at Gazi University Physical 
Education and Sport Teaching. Case study design, one 
of the qualitative research models, was used in this 
study. Data which were collected by semi-structured 
interview form were analysed via descriptive and 
content analysis. In the light of the findings, five 
categories were found. Participants have stated that 
ÖYP application has both advantages (e.g. supports 
for studying abroad, and being appointed fairly) and 
disadvantages (e.g. having time-limited language 
proficiency score, and damaging the integrity of the 
family). It was determined that the majority of the 
participants are of the opinion that there is a need for 
ÖYP application to be revised instead of cancelling 
this application.

Key Words: ÖYP, Cancellation of ÖYP Application, 
Academicians, Research Assistant, Faculty Member
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GİRİŞ

ÖYP ilave imkânlara sahip olan bir 35. mad-
de uygulamasıdır. ÖYP’nin amacı lisansüstü 
eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğ-
retim kurumlarının, araştırma görevlilerine 
lisansüstü eğitim yaptırarak, öğretim üyesi 
yetiştirilmesini sağlamaktadır. ÖYP aslında 
yurt içi ve yurt dışı lisansüstü eğitim prog-
ramlarının harmanlanmasıyla elde edilmiş 
bir model ile öğretim üyesi yetiştirilmesini 
amaçlamaktadır (Öğretim Üyesi Yetiştirme 
Programları (ÖYP) Hakkında Bilgi Notu, 
Ekim 2009, DPT). Türkiye nüfusunun büyük 
bir bölümünün gençlerden oluşması, üniver-
site eğitiminin yaygınlaştırılması gerekliliği, 
sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak 
eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, yaygın 
yükseköğretim için nitelikli ve yeterli sayıda 
öğretim üyelerine ihtiyaç duyulması, mevcut 
uygulamalarının istenilen amaca ulaşmakta 
yetersiz kalması ve nitelikli öğretim üyesi 
yetiştirmek amacıyla araştırma görevlilerinin 
yurt dışına gönderilmesinin oluşturduğu yük-
sek maliyetler mevcut yükseköğretim prog-
ramlarının etkinliğini artırıcı ÖYP gibi bazı 
yeni uygulamaların hayata geçirilmesi gereği-
ni ortaya çıkarmıştır (URL1). Bu yüzden üni-
versitelerin öğretim üyesi grubunun tabanını 
oluşturan araştırma görevlilerini yetiştirmek 
bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ihtiyacı göz 
önünde bulunduran YÖK, uzun yıllardır üni-
versitelerin kendi bünyesinde alımını yaptığı 

bu programı 2010 yılından sonra merkezi ata-
ma sistemine yani ÖYP uygulaması şekline 
dönüştürmüştür (URL2). ÖYP uygulamasının 
faydaları arasında; “ÖYP kapsamındaki araş-
tırma görevlileri 35. madde kapsamındakile-
re ek olarak eğitim süreleri boyunca proje ve 
seyahat ödeneğine sahip olmakta ve yurtiçi/
yurtdışı kısa süreli görevlendirilebilmektedir. 
Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 
desteklerinden faydalanarak yüksek lisans tez 
araştırma desteği ile en fazla 3 ay, doktora 
tez araştırma desteği ile en fazla 1 yıl süreyle 
yurtdışında görevlendirilebilmektedir. Böyle-
ce ÖYP programına katılan öğrenciler bir yan-
dan uluslararası deneyim kazanırken bir yan-
dan da ulusal bilim ve teknolojinin gelişmesi-
ne katkıda bulunmaktadırlar. Belirli kriterlere 
sahip olan akademisyen adayları ÖYP’den 
yararlanabilir; Öğretim Üyesi Yetiştirme 
Programına araştırma görevlisi olmak üzere 
başvuran adaylar ya da program gereğince bir 
ÖYP üniversitesine lisansüstü eğitim görmek 
amacıyla başvuran ÖYP araştırma görevlile-
ri için, lisans genel not ortalamasının %25’i 
ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi 
Giriş Sınavında (ALES) ilgili alanda alınan 
puanın %60’si ve varsa yabancı dil puanının 
%15’i alınarak bir ÖYP puanı hesaplanmakta 
ve adayların yerleştirilmeleri Başkanlığımız-
ca merkezi sistemle ÖYP puanları esas alına-
rak gerçekleştirilmektedir (DPT, 2009).
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Şekil 1. ÖYP’ye Alımlarda Kullanılan Puan Yüzdelikleri

Günümüzde araştırma görevlileri, 2547 sayılı 
kanunun 50/d maddesine ve 33/a maddesine 
göre istihdam edilmektedir. Bunun dışında 
yine 33. Madde kapsamında Öğretim Üyesi 
Yetiştirme Programı(ÖYP) uygulamasında 
istihdam edilen Araştırma Görevlileri bulun-
maktadır (URL3). 

Akademisyenler, bilimsel araştırma ve yayın-
lar yapan, yüksek düzeyde eğitim, öğretim al-
mış, olayları bilimsel ve felsefi anlamda man-
tık süzgecinden geçiren, felsefi tartışmalara 
açık ve konusunda uzman olarak değerlen-
dirilmelidir (Yılmaz, 2007: 61). Ortaş’a göre 
akademisyenler, ahlaki değerleri yüksek olan 
kişidir. Kendinden zayıfı ezmeyen, kendin-
den güçlünün önünde diz çökmeyen, sağlam 
kişilikli, olgun yapısıyla insanı insan olarak 
gören ve insana insan olduğu için saygı du-
yan ahlaklı ve erdemli bir kişidir. Akademis-
yen, ne salt öğretmendir, ne salt teknisyendir, 
ne başkasının kulu ne de efendisidir (Ortaş, 
2007: 9-10). Aktan (2003: 59) akademisyen-
lik mesleğindeki en önemli kuralın akade-
mik liyakat olduğunu ve hem akademisyen-

lik mesleğine ilk girişte hem de akademik 
unvanları elde etmede en önemli ahlaki de-
ğerin liyakat olduğuna dikkat çekmiştir. Bu 
çalışma, Yükseköğretim Kurumunun Maliye 
Bakanlığına 01/09/2015 tarih ve 3040 sayılı 
yazısı ile “ÖYP kapsamında atanacak araştır-
ma görevlisi kadrolarına, üniversitelerden ye-
terince talep gelmemesi nedeniyle atama ya-
pılamadığını, söz konusu kadroların, üniver-
sitelerden gelen talepler doğrultusunda cari 
usulle atama yapılacak atama sayısına ilave 
edilmesi” (YÖK, 2015) hususundaki açık-
lamadan hareket edilerek gerçekleştirilmiş-
tir. Bu bağlamda akademisyen gözünden bu 
durumun değerlendirilmesinin önemli oldu-
ğu düşünülmektedir. Ayrıca bu konuda daha 
önce herhangi bir çalışmaya rastlanılmamış 
olması bakımından önem teşkil etmektedir. 
Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, Öğretim 
Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) uygula-
masının iptali konusuna yönelik olarak farklı 
statüdeki akademisyenlerin görüşlerini belir-
lemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki 
sorulara cevap aranmıştır;
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 Katılımcıların ÖYP hakkındaki genel dü-
şünceleri nedir?

 Katılımcıların ÖYP’nin avantaj ve deza-
vantajlarına ilişkin düşünceleri nedir?

 Katılımcıların ÖYP’nin kaldırılmasına yö-
nelik görüşleri nelerdir?

 Katılımcıların ÖYP uygulamasının kaldı-
rılması konusundaki düşünceleri nedir?

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu bölümde, araştırmada kullanılan model, 
araştırma grubu, verilerin toplanması ve ana-
lizine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.  

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmada; sosyal olarak yapılandırılmış 
gerçeğe, çalışmacı ile üzerinde çalışılan konu 
ya da grubun yakın ve samimi ilişkisine, ol-
guların ve deneyimlerin nasıl ortaya çıktığı 
ile nasıl anlamlandırıldığı gibi konulara yo-
ğunlaşan nitel araştırma yaklaşımı kullanıl-
mıştır (Denzin ve Lincoln, 2005). Araştırma-

da; bir örneğin, olgunun veya sosyal birimin, 
yoğun, bütüncül bir biçimde tanımlanması 
ve analizi (Merriam, 1998: 27) olarak ifade 
edilen durum çalışması desenlerinden iç içe 
geçmiş tek durum deseninden faydalanılmış-
tır (Yin, 2003:  39). Veriler nitel araştırma 
modelinde sıklıkla kullanılan görüşme tekni-
ği ile elde edilmiştir. Bu teknik, araştırmacı 
ile araştırmanın öznesi konumunda yer alan 
kişi arasında geçen kontrollü ve amaçlı sö-
zel iletişimi içermektedir (Cohen ve Manion, 
1994: 271). Görüşme tekniği kullanmanın 
temel amacı; bir hipotezi test etmek değil; 
bunun aksine diğer insanların deneyimlerini 
ve bu deneyimleri nasıl anlamlandırdıklarını 
anlamaya çalışmaktır. Bu nedenle odaklanı-
lan nokta diğer insanların öyküleri, betimle-
meleri ile düşünceleridir (Seidman, 1991: 3). 
Bu bağlamda araştırmada yarı yapılandırıl-
mış görüşme tekniği kullanılmıştır.  Bu tek-
nikte, araştırmacı önceden sormayı planladığı 
soruları içeren görüşme protokolünü hazırlar 
(Türnüklü, 2000: 547). Araştırma sürecine 
ilişkin akış şeması Şekil 2’de sunulmuştur.
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Şekil 2. Araştırma Konusuyla İlgili Veri Toplama Süreci Akış Şeması

Çalışma Grubu

Araştırmanın nitel veri toplama sürecinde 
nitel araştırma geleneği içinde ortaya çıkmış 
ve sıklıkla kullanılan ve durumların derinle-
mesine çalışılmasına olanak veren (Patton, 
2014: 57)  amaçlı örnekleme yöntemlerinden 
maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kul-
lanılmıştır. Bu örneklemede seçim için önem-
li olduğu düşünülen ölçütler belirlenmekte ve 
bu ölçütlere göre seçilen örneklemin araştır-

ma evrenini bütün nitelikleri ile temsil ettiği 
düşünülmektedir (Tavşancıl ve Aslan, 2001: 
15). Araştırmaya dahil edilen akademisyenle-
rin ÖYP hakkında asgari düzeyde bilgiye sa-
hip olduğu kabul edilmiştir. Bu araştırmanın 
çalışma grubunu, Gazi Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde 
görev yapan 6 araştırma görevlisi ve 3 öğre-
tim üyesi oluşturmaktadır. Katılımcılara yö-
nelik kişisel bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Araştırma Görevlilerinin ve Öğretim Üyelerinin Demografik Özellikleri

Cinsiyet *Kod İsimler N

Araştırma
Görevlisi

ÖYP Kadrosu
Erkek Ömer 1
Erkek Hasan 1
Kadın Tuğba 1

Diğer (35-50d)
Erkek Zeynel 1
Erkek Oktay 1
Erkek Ali 1

Öğretim 
Üyesi

Prof. Dr. Erkek Şükrü 1
Doç. Dr. Bayan Zühal 1
Yrd. Doç. Dr. Erkek Efe 1

Toplam 9

*Yukarıda belirtilen isimler çalışma kapsa-
mında yer alan katılımcıları temsil eden kod 
isimlerdir.

Verilerin Toplanması 

Araştırma verileri, 2015 güz döneminde Gazi 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yükseko-
kulunda görevli, araştırma görevlisi ve öğre-
tim üyelerinden elde edilmiştir. Bu çalışmada 
Bogdan ve Biklen (2003: 113)’in önerdiği ve 
katılımcıların belirli konu ile ilgili düşüncele-
rini özgürce ifade etmelerine fırsat sunan yarı 
yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır.      

Görüşme formu hazırlamadan önce, ÖYP 
programı ile atanan ve atanmak isteyenlerin 
üye olduğu özel internet sitelerinde ÖYP uy-
gulamasının iptali ile ilgili çeşitli bireylerin 
yaptığı yorumlar incelenmiş, literatür tarama-
sında konuyla doğrudan ilgili çalışmaya rast-
lanmamış olup dolaylı ilgisi olan çalışmalar 

(Öztürk, 2014; Akıtıcı, 2014; Melek, 2013; 
Yaya, 2011; Öztürk, 2007) dikkate alınmıştır. 
Ayrıca son zamanlarda ÖYP uygulamasının 
iptali ile ilgili basında çıkan haberler takip 
edilmiş ve konuyla ilgili sorular hazırlan-
mıştır. Hazırlanan sorular, araştırma dışında 
olan dört akademisyene ve uzmana sorula-
rak, soruların anlaşılırlığı test edilmiştir. Gö-
rüşme formundaki soruların basit ve anlaşılır 
olması, soruların iç tutarlılığının sağlanması 
ve eksik kalan noktaların tespit edilmesinde 
uzman görüşlerine sıkça başvurulmuştur. Ek-
siklerin tamamlanması akabinde çalışma gru-
buna benzer özelliklere sahip kişiler üzerin-
de, pilot uygulama yapılarak anlaşılmayan, 
eksik kalan noktalar tekrar gözden geçirilmiş 
ve hem uzmanların söylemleri hem de pilot 
uygulama sonucundaki dönütler dikkate alı-
narak görüşme formuna son şekli verilmiştir. 
Çalışmaya dâhil edilen katılımcılara çalış-
manın amacı açıklanmış, elde edilen verile-
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rin sadece bilimsel çalışmaya hizmet amaçlı 
kullanılacağı açıklanmış ve onlardan görüş-
me için randevu alınmıştır. Gönüllülük ilkesi 
dâhilinde yapılan görüşmelerde katılımcılara 
görüşmeyi istedikleri zaman sonlandırabile-
cekleri ve elde edilen verilerde kimliklerinin 
deşifre edilmeyeceği görüşme başında belir-
tilmiştir. Katılımcılar ile gerçekleştirilen gö-
rüşme süresince görüşmeler ses kayıt cihazı 
ile kayıt altına alınmıştır. Görüşme süreleri 5 
– 8 dakika arasında değişmektedir. 

 Katılımcılardan elde edilen ses kayıtları ya-
zıya aktarılmadan önce birkaç kez üst üste 
dinlenmiş ve böylece katılımcıların sorulara 
verdikleri cevaplar hakkında genel bir izlenim 
elde edinilmiştir. Daha sonra bu ses kayıtla-
rı araştırmacı tarafından yazıya aktarılmıştır. 
Creswell (2013: 87)’e göre nitel araştırmalar-
da araştırmacının rolü önemlidir. Araştırmacı-
nın ÖYP’ li olması araştırma sorularının oluş-
turulması, görüşme süreci, verilerin analizi ve 
yorumlanmasında kolaylık sağlamıştır.

Verilerin Analizi

Veri analiz yöntemlerini iki grupta incelemek 
mümkündür. Bunlar betimsel ve içerik ana-
lizidir. İçerik analizi, insanların söyledikleri 
ve yazdıklarının açık talimatlara göre kod-
lanarak nicelleştirilmesi (sayısallaştırılması) 
sürecidir (Patton, 2014: 58). Bu yaklaşımın 
özünde yazılan ve söylenenlerin kategorileş-
tirilmesi yer almaktadır (Simon ve Burstein’ 

den aktaran Balcı, 2011: 229). Betimsel ana-
liz, içerik analizine göre daha yüzeyseldir ve 
daha çok araştırmanın kavramsal yapısının 
önceden açık biçimde belirlendiği araştırma-
larda kullanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 
255). Mevcut çalışmada iki analiz tekniğin-
den de faydalanılmıştır. 

Öncelikle katılımcılardan elde edilen görüşme 
kayıtları yazıya aktarılmıştır. Sonrasında bilgi-
lerin doğruluğunun teyit edilmesi için yazıya 
aktarılan bu bilgiler katılımcılara sunulmuş, 
eksik kalan bilgilerin tamamlanması sağlan-
mıştır. Onlardan gelen dönütler sonucunda, 
her katılımcı kâğıdı okunmuş, ilgili soruya 
tüm katılımcıların verdiği cevaplardan kod-
lar elde edilmiştir. Çünkü nitel çözümleme-
de verilerin içeriklerini keşfetmeye yönelik 
çözümleme için kodlama ilk ve asli işlemdir 
(Punch,  2005: 56). Daha sonra kodlar ortak 
özeliklerine göre bir araya getirilerek katego-
ri ve alt kategorilere ulaşılmıştır. Ortaya çıkan 
kategoriler altındaki kategoriler ve alt bu kate-
gorileri temsil eden kodlar birbirleriyle ilişkili 
biçimde açıklanarak yorumlanmış ve sonuçla-
ra ulaşılmıştır (Maykut ve Morehouse, 1994: 
248). Elde edilen bulguların yorumlanmasında 
kuramsal açıklama, literatür ve ilgili çalışma-
lardan faydalanılmıştır. 

Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kwale (1996) ve Hammersley (1998), tüm 
yapılan çalışmalarda veri toplayan araştır-
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macıların nitel araştırma yöntemlerinde, 
araştırma yaptıkları konuların geçerlik ve 
güvenirlik çalışmalarını bulgulamaları, ça-
lışmanın niteliğini arttırdığını ifade etmiştir. 
Şimşek ve Yıldırım (2013: 289)’e göre, so-
nuçların inandırıcılığı, bilimsel araştırmanın 
en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul 
edilir. “Geçerlik” ve “güvenirlik” bu açıdan 
araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki 
ölçüt olduğunu ve nitel araştırmada araştır-
macının araştırdığı olguyu, olduğu biçimiyle 
ve olabildiğince yansız gözlemesi anlamına 
geldiğini, araştırılan olgu veya olay hakkın-
da bütüncül bir resim oluşturabilmesi için 
araştırmacının elde ettiği verileri veya ulaş-
tığı sonuçları teyit etmesine yardımcı olacak 
bazı ek yöntemler (çeşitleme, katılımcı teyi-
di, meslektaş teyidi, vb.) kullanılması gerek-
tiğini belirtmişlerdir. Lincoln ve Guba (Akt. 
Roberts & Priest, 2006: 88) araştırmaya ka-
tılan katılımcıların görüşlerini almak, araş-
tırmacının yorumları üzerinde tekrar tekrar 
düşünmesini sağlayarak, araştırmacının elde 
ettiği yorumların daha tutarlı olmasını sağla-
yacaktır şeklinde belirtmiştir. Yine Yıldırım 
ve Şimşek (2013: 302),  araştırmada elde 
edilen verilerin ve bunlara ilişkin araştırma-
cının ulaştığı sonuçların ve yorumların veri 
kaynakları (katılımcılar) ile teyit edilmesinde 
yarar olacağını, veri kaynakları ile oluşturu-
lacak bir teyit mekanizmasının ulaşılan so-
nuçların gerçeği temsil etmede ne derece ye-
terli olunduğunun anlaşılmasında araştırma-

cıya yardımcı olacağını ifade etmişlerdir. Bu 
bağlamda araştırmacı tarafından geçerlik ve 
güvenirliği arttırılmasını sağlamak amacıyla 
katılımcı teyidi yapılmış, araştırma verileri, 
analizleri ve yorumları başka araştırmacıla-
ra sunulmuştur. Veri toplama aracının iç ge-
çerliğini (inandırıcılığını) artırmak amacıyla, 
görüşme formu geliştirilirken ilgili literatür 
taraması sonucunda konu ile ilgili kavramsal 
bir çerçeve oluşturulmuştur. İçerik analizin-
de kategoriler ve alt kategorileri oluşturan 
alt kategorilerin kendi aralarındaki ilişkileri 
ile her bir kategorinin kendi aralarındaki iliş-
kisi kontrol edilerek bütünlük sağlanmıştır. 
Veri toplama aracının iç geçerliğini arttırmak 
için, araştırma süreci ve bu süreçte yapılan-
lar ayrıntılı şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. 
Bu bağlamda araştırmanın modeli, çalışma 
grubu, veri toplanması, veri toplama süreci, 
verilerin analizi detaylı bir şekilde ifade edil-
miştir. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak 
için araştırmacının yapmış olduğu analiz so-
nuçları; Gazi üniversitesi BESYO ve Eğitim 
Bilimleri Fakültesinde görev yapan uzman 
kişilerce incelenmiş, eleştirilmiş ve onaylan-
mıştır. Daha sonra, çalışmanın dışındaki iki 
araştırmacı ile çalışmayı yürüten araştırma-
cının kendi kategori ve alt kategorileri kar-
şılaştırılmış. Karşılaştırmalarda görüş birliği 
ve görüş ayrılığı sayıları belirlenerek araştır-
manın güvenirliği Miles ve Huberman (1994: 
64)’ın formülü; Güvenirlik = Görüş birliği / 
(Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) kullanılarak 
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hesaplanmıştır. Nitel çalışmalarda, uzman ve 
araştırmacı değerlendirmeleri arasındaki uyu-
mun %90 ve üzeri olduğu durumlarda arzu 
edilen düzeyde bir güvenilirlik sağlanmış ol-
maktadır. Mevcut çalışmada üç kod üzerinde 
görüş ayrılığı yaşanmıştır. Bunlardan ÖYP 
uygulamasının avantajları alt kategorisinde 
olan liyakata bağlı ve torpili engelledi kod-
larının içerik olarak aynı durumu yansıttığı 
fikrine varılmış. Bunlar liyakata bağlı kodu 

altında ele alınmıştır. Bu araştırmaya özgü 
olarak gerçekleştirilen güvenirlik çalışma-
sında %92 oranında bir uzlaşma (güvenirlik) 
sağlanmıştır. 

BULGULAR ve YORUMLAR

Bu bölümde katılımcılarla yapılan görüşme-
lerin içerik analizine tabi tutulması sonucun-
da elde edilen bulgulara ve yorumlara yer 
verilmiştir. 

Tablo 1. Farklı Statüdeki Akademisyenlerin ÖYP Uygulamasına Yönelik Genel  
Görüşleri

Kategori Alt Kategoriler Kodlar f

ÖYP uygulaması 
hakkında genel 

görüşler

Sistemin güçlü yönleri

Sistemin zayıf
yönleri

Sisteme yönelik 
olumlu tutum

Torpilin Önlenmesi
*Nepotizmin (akraba kayırmacılığı) 
önlenmesi
Puan üstünlüğüne göre atama
Akademik yeterliliği olanı atama
Yurt dışı imkanın olması

9
5
3
3
2

Toplam 22
Revize(yenileme) edilmeli
Mezuniyet notlarındaki eşitsizlik
Asistanların danışman tercihini 
kısıtlaması
Danışmanların asistan tercihini 
kısıtlaması
Merkezi sınav sistemindeki usulsüzlük
Görevlendirmede zorluklar
Sistematik kadrolaşma

6
4
3
2
2
2
1

Toplam 20
Güzel bir uygulama
İyi bir akademik program
Anlamlı
Olumlu
Adil bir sistem

4
3
2
2
2

Toplam 13
Genel Toplam 53
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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 

*Nepotizm: akrabaların aynı işletmede işe 
alınması olarak kullanılmakta (Abdalla vd., 
1994; 1998; Ford ve McLaughin, 1985); bir 
kimsenin beceri, kabiliyet, başarı ve eğitim 
düzeyi gibi faktörler dikkate alınmaksızın, 
sadece akrabalık ilişkileri esas alınarak istih-
dam edilmesi olarak tanımlanmaktadır (Özler 
vd., 2007).

Tablo 1’de araştırma görevlileri ile öğretim 
üyelerinin ÖYP uygulamasına yönelik genel 
düşünceleri ile ilgili görüşleri temsil eden ka-
tegori, alt kategoriler ve kodlara yer verilmiş-
tir. Bu görüşler, ÖYP uygulaması hakkındaki 
genel görüşler kategorisi altında ele alınmış-
tır. Bu kategoriye yönelik 3 alt kategori elde 
edilmiştir. Bunlar; “sistemin güçlü yönleri”, 
“sistemin zayıf yönleri” ve “sisteme yönelik 
olumlu tutum” şeklindedir. 

 “Sistemin güçlü yönleri” alt kategorisine yö-
nelik olarak 5 kod elde edilmiştir. Bunlar ara-
sında en yüksek frekansa sahip olan kodlar, 
Torpilin Önlenmesi (f=9), Nepotizmin (ak-
raba kayırmacılığı) önlenmesi (f=5),  Puan 
üstünlüğüne göre atama  (f=3), Akademik ye-
terliliği olanı atama (f=3), Yurt dışı imkânın 
olması (f=2)’dir.

 Torpilin Önlenmesi ile ilgili Zeynel hocanın 
görüşü; “…çıkış amacı torpilin önüne geç-
mek, faydalı, torpilsiz, dayı- yeğen ilişkisini 
ortadan kaldırmak bunun için yapılmış bir 
program olarak düşünüyorduk…” 

Nepotizmin (akraba kayırmacılığı) önlenme-
si ile ilgili Zeynel hocanın görüşü; “İlk çıkış 
amacı torpilin önüne geçmek, faydalı, torpil-
siz, dayı- yeğen ilişkisini ortadan kaldırmak 
bunun için yapılmış bir program…”

Puan üstünlüğüne göre atama ile ilgili Ali 
hocanın görüşü; “…ÖYP, merkezi bir sınav 
sistemiydi ve belli bir puan üstünlüğüne göre 
insanlara bölümlere yerleştiriliyordu, bunun 
şöyle bir avantajı vardı. ÖYP’ye kabul edilen 
kişiler akademisyenliğin gerektirmiş olduğu 
bir takım becerileri zaten öncesinde edinerek 
gelmiş oluyorlardı. Bunlar nedir? Birincisi, 
yabancı dil ki bizim alanımızın olmazsa ol-
mazı. İkincisi kişinin farklı yeteneklerini özel-
likle bilişsel özelliklerini ölçen ALES sınavın-
da iyi bir puanı alınmış olması gerekiyordu 
ve lisans dönemindeki derslerde aynı şekilde 
akademik başarının yüksek olması genel an-
lamda ÖYP’nin en güçlü olduğu yönü…”

 “Sistemin zayıf yönleri” alt kategorisine yö-
nelik olarak 6 kod elde edilmiştir. Bunlar ara-
sında en yüksek frekansa sahip olan kodlar, 
Revize edilmeli (f=6), Mezuniyet notlarında-
ki adaletsizlik (f=4), Asistanların danışman 
tercihini kısıtlaması (f=3), Danışmanların 
asistan tercihini kısıtlaması (f=2), Merkezi 
sınav sistemindeki usulsüzlük (f=2), Görev-
lendirmede zorluklar (f=2), Sistematik kadro-
laşma (f=1) izlemektedir. 
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Mezuniyet notlarındaki adaletsizlik koduyla 
ilgili Hasan hocanın görüşü; “Kendi bölümü-
müzü düşünürsek spor akademisinden mezun 
olan insanlar çok zor şartlarda 4 üzerinden 
2,5-3 ortalama ile mezun olduklarında çok 
iyi mezun olduk diye seviniyorlar. Yeni açılan 
üniversitelere baktığımızda maalesef orada-
ki eğitim kalitesizliğinden mi ya da hocaların 
öğrencilere desteğinden mi onu da bilmiyorum 
ama oradaki öğrencilerin ortalamaları 3,80-
4,90 gibi hatta bildiğim bir kaç üniversitede 
ortalaması 4,00 ortalama ile mezun olanlar 
var. Köklü üniversiteden mezun olan insanlar-
la taşra üniversitelerinden mezun olan insan-
ların aynı kefeye konması tamamen yanlış.”

Asistanların danışman tercihini kısıtlaması 
koduyla ilgili Zuhal hocanın görüşü; “Çünkü 
asistanlık sistemi olması gerektiğini düşünü-
yorum üniversitelerde, istediği alanda istedi-
ği hocayla çalışmalı. Bu bir süreç çünkü, sü-
reç içinde hocasıyla çalışıp alanında kendini 
geliştirmeli...”

Danışmanların asistan tercihini kısıtlama-
sı koduyla ilgili Zuhal hocanın görüşü; “… 
Hocalar da bu şekilde asistanlar istemiyor 
böylece istediği asistanı seçemiyorlar çalış-
mak için. Cari alımlarda hocaların istediği 
asistan alınıyor ve en azından aldığı asistan, 
asistanlık yapıyor…

Merkezi sınav sistemindeki usulsüzlük ko-
duyla ilgili Zeynel hocanın görüşü; “…ÖYP 
programına atananların çoğunun doğu ille-

rinden olduğunu tespit ettim. Çalıştığım üni-
versitede bir yılda 46 kadro açıldı ve atanan-
ların genelde Hakkari, Şırnak, Siirt illerinden 
arkadaşlarımızdı. Sonra ortalamalara baktı-
ğımızda nedense doğu illerden gelen arka-
daşlarımızın puanları oldukça yüksek, o yüz-
den ÖYP hakkındaki düşüncelerim tamamen 
değişti çünkü ales ve dil sınavlarının hakka-
niyetli olduğunu düşünmüyorum. Sınavlarda 
mutlaka bir şike olayı var. Nedense doğu il-
lerden gelen arkadaşların puanları çok faz-
la yüksek, özelikle doğu illerinde çeşitli şike 
olaylarının olduğunu sürekli duyuyorum…”

“Sisteme yönelik olumlu tutum” alt katego-
risine yönelik olarak 5 kod elde edilmiştir. 
Bunlar arasında en yüksek frekansa sahip 
olan kodlar, Güzel bir uygulama (f=4), İyi 
bir akademik program (f=3),  Anlamlı (f=2), 
Olumlu (f=2), Adil bir sistem (f=2) izlemek-
tedir. Güzel bir uygulama koduyla ilgili Şük-
rü hocanın görüşü; “…ÖYP güzel bir sistem.”

Güzel bir uygulama koduyla ilgili Zuhal hoca-
nın görüşü; “Evet aslında sistem olarak baktı-
ğımızda öğretim elemanı yetiştirme programı 
başlığı adı altında güzel bir yöntem…”

Olumlu koduyla ilgili Ali hocanın görü-
şü; “ÖYP’ye bakış açım olumludur. Olumlu 
olmasının temel nedeni şu; ÖYP’ye kabul 
edilen kişiler akademisyenliğin gerektirmiş 
olduğu bir takım becerileri zaten öncesinde 
edinerek gelmiş oluyorlardı…”
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Tablo 2. ÖYP Dışındaki Programlarla Karşılaştırıldığında ÖYP Uygulamasının Avantaj 
ve Dezavantajlarına Yönelik Görüşler

Kategori Alt Kategoriler              Kodlar f

ÖYP uygulamasının 
diğer programlarla 

(35 ve 50D kadroları) 
karşılaştırılması

ÖYP’nin avantajları

ÖYP’nin dezavantajları

Sistematik problemler

Yurt dışı eğitim desteği
Yurt içi- yurt dışı dil eğitimi fırsatı
Materyal desteği(bilgisayar vb.)
Seyahat giderlerinin karşılanması
Kadro garantisi
Torpilsiz atama
Mobingi önleme
Sistematik olma

6
6
4
2
2
2
2
1

Toplam 25

Dil puanındaki zaman sınırlaması
Aile bütünlüğünü bozması 
Eğitim süresinin sınırlı olması
Zorunlu hizmet 

4
3
2
1

Toplam 10

Ödeneğin çıkmaması
Ödeneğin zamanında verilmemesi
Koordinasyon sorunları
Ödenek tutarının azalması
Danışmanların hizmet içi eğitim 
eksikliği
Görevlendirmede yaşanan problemler 
Yurt dışında eğitim imkânının 
kullanılamaması

4
3
3
2
2
2
2

Toplam 18

Genel Toplam 51

Tablo 2’de araştırma görevlileri ile öğretim 
üyelerinin ÖYP uygulamasının diğer prog-
ramlarla (35 ve 50D kadroları) karşılaştırıl-
ması durumunda avantaj ve dezavantajlara 
yönelik görüşleri temsil eden kategori, alt 
kategoriler ve kodlara yer verilmiştir. Bu gö-
rüşler, ÖYP uygulamasının diğer programlar-

la (35 ve 50D kadroları) karşılaştırılması ka-
tegorisi altında ele alınmıştır. Bu kategoriye 
yönelik olarak 3 alt kategori elde edilmiştir. 
Bunlar; “ÖYP’nin avantajları, “ÖYP’nin de-
zavantajları” ve “Sistematik Problemler” şek-
lindedir.
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“ÖYP’nin avantajları” alt kategorisine yöne-
lik olarak 8 kod elde edilmiştir. Bunlar ara-
sında en yüksek frekansa 

sahip olan kodlar, Yurt içi- yurt dışı dil eğiti-
mi fırsatı (f=6), Materyal desteği (bilgisayar 
vb.) (f=6), Seyahat giderlerinin karşılanması 
(f=4), “Kadro garantisi (f=2), Torpilsiz ata-
ma (f=2), Mobingi önleme (f=2), Sistematik 
olma (f=1) izlemektedir. 

Yurt içi- yurt dışı dil eğitimi fırsatı koduyla 
ilgili Hasan hocanın görüşü; “…atandığımda 
ÖYP’de yurt dışına çıkıp dil eğitimi alma fır-
satı vardı bunları düşündüğümde benim için 
müthiş bir fırsattı ÖYP.”

Materyal desteği (bilgisayar vb.) koduyla il-
gili Oktay hocanın görüşü; “…yani ÖYPliler 
herhangi bir yurt dışındaki organizasyon ya 
da onlara ayrılan bütçe ile kullanacakları 
malzemenin, bilgisayar gibi alımını yapabili-
yorlar yurt dışına gidebiliyorlar bu bence bir 
avantaj diğer kadrolarla kıyaslandığında.”

Seyahat giderlerinin karşılanması koduyla il-
gili Hasan hocanın görüşü; “YÖK tarafından 
verilen ödenek, seyahat, tez gibi çalışmalar 
için maddi desteği olması, referans olarak 
kimseye ihtiyaç duymadan atanabilme de 
avantajlar arasında.” . 

Torpilsiz atama koduyla ilgili Ömer hocanın 
görüşü; “…benim için atanmam çok önem-
liydi. Benim için tek avantajı torpilsiz atama 

hakkı oldu. Mesela ben ÖYP olmasaydı ata-
namazdım çünkü; benim herhangi bir akra-
bam, dayım babam akademik camiadan ol-
madığı için benim gibi kişiler atanamazdı o 
yüzden iyi oldu. Biz şanslıyız. Atandık.”

Mobingi önleme kodu ile ilgili Ömer hoca-
nın görüşü; “Asistan da mecbur çünkü kor-
kutuluyor. İşte deniyor ki; atarız, sözleşmeni 
feshederiz gibi korkularla ki korkutulmasa 
bile asistan bunu düşünerek mecburen asis-
tanlık, kölelik yapıyor. Ama ÖYP’de bunu ya-
pamıyorlar, ÖYPlilere bunu yaptıramadılar 
hocalar bunu. ÖYPlilerde sen kim oluyorsun 
ki dediler, ben kendi hakkımla girdim dediler 
aslına bakarsan bu da olması gereken bir şey, 
haklılar da.”

Sistematik olma koduyla ilgili Zuhal hocanın 
görüşü; “Evet aslında sistem olarak baktığı-
mızda öğretim elemanı yetiştirme programı 
başlığı adı altında güzel bir yöntem, süreçleri 
belli, ne olacağı belli, baştan kriterleri belli. 
Bu açıdan düzgün bir işleyiş vardı aslında. 
Ama isteyen öğrencinin istediği hocayı ya da 
alanı seçememesi gibi durumlar söz konusu 
olduğu için bence problemler yaşandığını dü-
şünüyorum misal 35d de emekli olabiliyordu 
araştırma görevlileri önünde bir süreç yok-
tu. 50d de ise dr bitince üniversiteyle ilişiği 
kesiliyor belirsizliklere düşüyorlardı ama 
ÖYP’de baştan ne yapacağını bilmesi açısın-
dan, planlı-programlı bir eğitim süreci içer-
mesi açısından oldukça önemli.”
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“ÖYP’nin dezavantajları” alt kategorisine 
yönelik olarak 4 kod elde edilmiştir. Bunlar 
arasında en yüksek frekansa sahip olan kod-
lar, Dil puanındaki zaman sınırlaması (f=4), 
Aile bütünlüğünü bozması (f=3), Eğitim sü-
resinin sınırlı olması (f=2), Zorunlu hizmet 
(f=1), izlemektedir. 

Dil puanındaki zaman sınırlaması ilgili Tuğba 
hocanın görüşü; “…ÖYP her ne kadar kişile-
re kadro garantisi veriyorsa da bazı koşulları 
sağlamadığında da kişileri kadro dışında bı-
rakmaktaydı. Örneğin dil sorunu olan kişiler 
bu sorun için dil eğitimine gönderiliyordu. 
Belli süre içinde dil sorununu halledemezse 
kadro dışı bırakılıyordu ki bu durum oldukça 
vahim diye düşünüyorum. Aynı durum diğer 
usullerle atanan kişilerde olmuyordu…”

Zorunlu hizmet kodu ile ilgili Zuhal hocanın 
görüşü; “ÖYP’li için zorunlu hizmet de ayrı 
problem. Akademisyen heyecanını taşıyarak 
çalışan insanlar, kadrosunun olduğu üniver-
siteyi değiştirmek ya da işi değiştirmek iste-
diklerinde sözleşme, tazminat engeli yani zo-
runlu hizmet engeli ile karşılaşıyor.”

Aile bütünlüğünü bozması koduyla ilgili Tuğba 
hocanın görüşü; “…ÖYP’de ülke bütünlüğünün 
temel yapı taşı olan aile kurumunun bütünlü-
ğünü bozan sınırlı bir yön olduğunu düşünüyo-
rum. Siz A şehrinde yüksek lisans, doktora ya-
pıyorsunuz bu evrede evlenip çoluk çocuğa ka-
vuşuyorsunuz, düzeninizi kuruyorsunuz derken 
ÖYP sizin kadronuz olan B şehrine dönmenizi, 

ailenizi dağıtmanızı istiyor. Bu aile bütünlüğüne 
yapılan büyük bir baltalama bence.”

 “Sistematik Problemler” alt kategorisine 
yönelik olarak 7 kod elde edilmiştir. Bunlar 
arasında en yüksek frekansa sahip olan kod-
lar, Ödeneğin çıkmaması (f=4), Ödeneğin 
zamanında verilmemesi (f=3), Koordinasyon 
sorunları (f=3), Ödenek tutarının azalması 
(f=2), Danışmanların hizmet içi eğitim ek-
sikliği (f=2), Görevlendirmede yaşanan prob-
lemler (f=2), Yurt dışında eğitim imkânının 
kullanılamaması (f=2) izlemektedir. 

Ödeneğin zamanında verilmemesi ilgili Ömer 
hocanın görüşü; “ÖYP’nin en başta avantaj-
ları daha fazlaydı yurt dışına gidecektik belli 
bir puanı yabancı dilde tutturanlar olarak. 
Doktorada 30 bin TL, yüksek lisansta 20 bin 
TL kullanabileceğimiz bir bütçemiz olacaktı 
falan filan ama hiç biri gerçekleşmedi bunla-
rın. Maddi bir şey göremedim ben. Ayrıca ben 
dahil bazı arkadaşlar bu programın bu avan-
tajından faydalanma lüksüne sahip olamadık. 
Ödenekler çok geç kullanıma sunulduğundan 
dolayı… Ben mezun oluyorum bu gün savun-
mam var ve benim ödeneğim iki ay önce 17 
bine düşürülmüş halde çıktı. Bu saatten son-
ra ben ne yapacağım ki bu ödeneği, üç yıldır 
bekliyorum ben bu ödeneği, çıkmadı.”

Ödenek tutarının azalması koduyla ilgili Tuğ-
ba hocanın görüşü; “Programa katıldığımız-
da sunulan olanaklar yarı yarıya indirildi. 
Ödenek 30 bin lira iken 15 bine düşürüldü…”
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Tablo 3. ÖYP Uygulamasının Tercih Edilme Nedenleri/ ÖYP Kadrosuyla Atanabilme 
Arzusuna Yönelik Görüşler

       Kategori       Alt Kategoriler     Kodlar f

ÖYP uygulaması ile 
atanma arzusu

ÖYP uygulaması ile 
atanmaya yönelik 

görüşler

ÖYP uygulamasını cazip 
kılan yönler

Evet isterdim
Hayır istemezdim

5
1

Toplam 6

Ödenek
Torpilsiz iş imkânı sağlaması
Yurt dışında dil eğitimi fırsatı
İmkânlarının çeşitliliği

6
4
4
4

Toplam 18

Genel Toplam 24

Tablo 3’te ÖYP’li akademisyenlerin ÖYP uy-
gulamasını tercih etme nedenlerinin cevapları, 
diğer programlarla atanmış akademisyenle-
rin ÖYP kadrosunda yer almaya yönelik gö-
rüşlerini temsil eden kategori, alt kategori ve 
kodlara yer verilmiştir. Bu görüşler, “ÖYP ile 
atanma arzusu” kategorisi altında ele alınmış-
tır. Bu kategoriye yönelik olarak 2 alt kategori 
elde edilmiştir. Bunlar “ÖYP uygulaması ile 
atanmaya yönelik görüşler”, “ÖYP uygulama-
sını cazip kılan yönler” şeklindedir.

“ÖYP uygulaması ile atanmaya yönelik gö-
rüşler” alt kategorisine yönelik olarak 2 kod 
elde edilmiştir. Evet isterdim (f=5), Hayır iste-
mezdim (f=1) şeklindedir. 

Evet, isterdim kodu ile ilgili olarak Hasan ho-
canın görüşü; “Kesinlikle ÖYP ile atanmak 
isterdim. Bunun nedeni; fazla akademik cami-

ada bir çevreye sahip olmamam ve atandığım-
da ÖYP’de yurt dışına çıkıp dil eğitimi alma 
fırsatı vardı bunları düşündüğümde benim 
için müthiş bir fırsattı ÖYP.”

Hayır, istemezdim kodu ile ilgili olarak Zey-
nel hocanın görüşü; “Cari usulle yerleşmeyi 
tercih ederim tekrar.”

“ÖYP uygulamasını cazip kılan yönler” alt ka-
tegorisine yönelik olarak 4 kod elde edilmiş-
tir. Ödenek (f=6), torpilsiz iş imkanı sağlama 
(f=4), yurt dışında dil eğitim fırsatı (f=4), im-
kanlarının çeşitliliği (f=4) şeklindedir. 

Ödenek kodu ile ilgili olarak Tuğba hocanın 
görüşü; “Ayrıca çoğu kişinin bu programı ter-
cih etmesinde en büyük etkeninde, öğrenim 
süresince araştırma görevlilerine sağlanacak 
olan ödenek olduğuna inanıyorum.”
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Tablo 4. ÖYP Uygulamasının Kaldırılmasına İlişkin Görüşler

Kategori Alt Kategori f

ÖYP Uygulaması Sürecine
 Yönelik Görüşler

ÖYP kaldırılmamalı
ÖYP kaldırılmalı

6
3

Toplam 9

Tablo 4’te katılımcıların ÖYP uygulamasının 
kaldırılmasına ilişkin görüşlerini temsil eden 
kategori ve alt kategorilere yer verilmiştir. 
ÖYP uygulaması sürecine yönelik görüşler 
kategorisi, iki alt kategoriye ayrılmıştır. Bun-
lar; “ÖYP kaldırılmamalı”(f=6) ve “ÖYP kal-
dırılmalı” (f=3) şeklindedir. 

ÖYP kaldırılmamalı koduyla ilgili Ali hocanın 
görüşü; “Cari kadrolu olarak ben, ÖYP’nin 
kesinlikle kaldırılması taraftarı değilim. Çün-
kü bilimde ilerlemek istiyorsak eğer bilimi ya-
pabilecek kişilerin o noktada olması gerekiyor 
ÖYP bana göre amaca hizmet edebilecek bir 
programdı kaldırılması kesinlikle iyi olmaz.” 

ÖYP kaldırılmalı koduyla ilgili Oktay hocanın 
görüşü; “Kesinlikle destekliyorum kaldırılma-
sında fayda var. Destekleme sebebim her hoca 
tanıdığıyla çalışmalı fikrimden… Çalışılan bir 
öğretim üyesi düşünün danışmanlığını yaptı-
ğı öğrenci hiçbir şekilde kontrolü altında de-
ğil, dışarıdan geliyor…Her yerde olduğu gibi 
burada da  torpilin olduğu alanlar olabilir, 
bunun önüne geçmek çok zor. Diğer taraftan 
torpili kaldıracağız, torpilin önüne geçeceğiz 
diye hiç tanımadığınız insanın buraya gelme-
sini doğru bulmuyorum ki danışmanlar da 
böyle asistanı istemiyor.”

Aşağıda ÖYP uygulamasının kaldırılmasına 
ve kaldırılmamasına yönelik nedenler belirtil-
miştir.
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Tablo 5. ÖYP Uygulamasının Kaldırılıp Kaldırılmamasına İlişkin Nedenler ve Kaldırıl-
ması Sonrasında Ortaya Çıkabilecek Sonuçlar

Kategori Alt Kategoriler Kodlar     f

ÖYP uygulamasının 
kaldırılması 

hakkındaki görüşlerin
karşılaştırılması

ÖYP uygulamasının 
devamına yönelik 

görüşler

ÖYP uygulamasının 
sonlandırılmasına 
yönelik görüşler

ÖYP uygulaması 
kaldırıldığı durumda 

olabilecekler

Liyakate bağlı
Bilim için doğru insanlar atanabiliyor
Mobingi önledi
Puan kriterine göre atamadaki güçlü 
yönü
Kaldırılması iyi olmaz
Çok güzel düşünülmüş bir program
Amaca hizmet etme
Güzel bir sistem
Kötü olur

4
3
3
2
2
1
1
1
1

Toplam 18

Asistanların danışman tercihini 
kısıtlaması
Danışmanların asistan tercihini 
kısıtlaması
Bazen donanımsız birey ataması olması
Yök’ün denetim yapmaması
Mezuniyet not ortalama eşitsizliği
Puan kriterine göre atama yanlışlığı
Yanlış bir uygulama

3
2
2
2
2
2
1

Toplam 14

Eski sisteme dönülecek
İsme özel kadro açılacak
Mobing geri gelecek

4
2
2

Toplam 8

Genel Toplam 40

Tablo 5’te Araştırma görevlilerinin ve öğretim 
üyelerinin ÖYP uygulamasının kaldırılmasını 
destekleyip desteklemedikleri sorusunu temsil 
eden kategori, alt kategori ve kodlara yer ve-
rilmiştir. Bu kategoriler, “ÖYP uygulamasının 
kaldırılması hakkındaki görüşlerin karşılaştı-
rılması” kategorisi altında ele alınmıştır. Bu 

kategoriye yönelik olarak 3 alt kategori elde 
edilmiştir. Bunlar; “ÖYP uygulamasının deva-
mına yönelik görüşler”, “ÖYP uygulamasının 
sonlandırılmasına yönelik görüşler” ve “ÖYP 
uygulaması kaldırıldığı durumda olabilecek-
ler” şeklindedir. 
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 “ÖYP uygulamasının devamına yönelik gö-
rüşler” alt kategorisine yönelik olarak 9 kod 
elde edilmiştir. Bunlar arasında en yüksek 
frekansa sahip olan kodlar, Liyakate bağlı 
(f=4), Bilim için doğru insanlar atanabiliyor 
(f=3),  Mobingi önledi (f=3), Puan kriterine 
göre atamadaki güçlü yönü (f=2), Kaldırıl-
ması iyi olmaz (f=2), Çok güzel düşünülmüş 
bir program (f=1), Amaca hizmet etme (f=1), 
Güzel bir sistem (f=2), Kötü olur (f=1), izle-
mektedir. Liyakate bağlı koduna ait Ali ho-
canın görüşü; “…farklı nedenlerden dolayı 
liyakat esasına bakılmadan insanların ahbap 
çavuş ilişkisine dayalı olarak, programı hak 
edip etmediğine bakılmaksızın insanların 
alınması carinin dezavantajıydı ve ÖYP bunu 
kaldırıyordu, liyakate bağlıydı, faydalıydı.”

Bilim için doğru insanlar atanabiliyor kodu-
na ait Efe hocanın görüşü; “ÖYP sayesinde 
birine minnet etmeden, bilim yapabilecek bi-
linçli, donanımlı, belli bir kapasiteye sahip 
insanların yani bilim için doğru insanların 
atanabilme şanslarının yüksek olduğunu dü-
şünüyorum.”

Mobingi önledi koduna ait Ömer hocanın 
görüşü; “Asistan da mecbur çünkü korkutu-
luyor. İşte deniyor ki; atarız, sözleşmeni fes-
hederiz gibi korkularla ki korkutulmasa bile 
asistan bunu düşünerek mecburen asistanlık, 
kölelik yapıyor. Ama ÖYP’de bunu yapamı-
yorlar, ÖYPlilere bunu yaptıramadılar ho-
calar bunu. ÖYPlilerde sen kim oluyorsun ki 

dediler, ben kendi hakkımla girdim dediler 
aslına bakarsan bu da olması gereken bir şey, 
haklılar da.”

Puan kriterine göre atamadaki güçlü yönü ko-
duyla ilgili olarak Ali hocanın görüşü; “…ya-
bancı dil ki bizim alanımızın olmazsa olmazı. 
İkincisi kişinin farklı yeteneklerini özellikle 
bilişsel özelliklerini ölçen ALES sınavında 
iyi bir puanı alınmış olması gerekiyordu ve 
lisans dönemindeki derslerde aynı şekilde 
akademik başarının yüksek olması genel an-
lamda ÖYP’nin en güçlü olduğu yönü.”

“ÖYP uygulamasının sonlandırılmasına yö-
nelik görüşler” alt kategorisine yönelik ola-
rak 7 kod elde edilmiştir. Bunlar arasında 
en yüksek frekansa sahip olan kodlar, Asis-
tanların danışman tercihini kısıtlaması (f=3), 
Danışmanların asistan tercihini kısıtlaması 
(f=2),  Bazen donanımsız birey ataması olma-
sı (f=2), Yök’ün denetim yapmaması (f=2), 
Mezuniyet not ortalama eşitsizliği (f=2), 
Puan kriterine göre atamanın yanlışlığı (f=2), 
Yanlış bir uygulama(f=1) izlemektedir.

Bazen donanımsız birey ataması olması kodu 
ile ilgili Ömer Hocanın görüşü; “Bakıyo-
rum akademisyenlikle alakası olmayanlar da 
atandı, puanları yüksek diye. Adam alesten 
yüksek puan almış oluyor not ortalaması da 
yüksek oluyor ama akademisyenlikle alakası 
olmayan, fikri olmayan kişiler bile atandı.”
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Yök’ün denetim yapmaması kodu  ile ilgili 
Efe Hocanın görüşü; “Asistanların görevlen-
dirildikten sonra üniversitelerin belli ara-
lıklarla takiplerinin yapılması, raporların 
istenmesi gerekiyor. Üniversite ne yapıyor, 
akademisyen ne yapıyor takip edilmeli. iyi bir 
denetim mekanizması oluşturulmalı.”

Mezuniyet not ortalama eşitsizliği koduyla 
ilgili olarak Zeynel hocanın görüşü; “Yeni 
açılan üniversitelere baktığımızda maalesef 
oradaki eğitim kalitesizliğinden mi ya da ho-
caların öğrencilere desteğinden mi onu da 
bilmiyorum ama oradaki öğrencilerin ortala-
maları 3,80-4,90 gibi hatta bildiğim bir kaç 
üniversitede ortalaması 4,00 ortalama ile 
mezun olanlar var. Köklü üniversiteden me-
zun olan insanlarla taşra üniversitelerinden 
mezun olan insanların aynı kefeye konması 
tamamen yanlış. Maalesef taşra üniversite-
dekiler ilk soruda bahsettiğim gibi doğudaki 
arkadaşlarımız kadroya atanırken, köklü üni-
versitedekiler atanamamakta. Bu da mezuni-
yet not ortalamasından kaynaklı bir hata.”

“ÖYP uygulaması kaldırıldığı durumda ola-
bilecekler”,  alt kategorisine yönelik ola-
rak 3 kod elde edilmiştir. Bunlar arasında 
en yüksek frekansa sahip olan kodlar, Eski 
sisteme dönülecek(f=4), İsme özel kadro 
açılacak(f=2), Mobing geri gelecek (f=2) 
şeklindedir. 

Eski sisteme dönülecek koduyla ilgili Efe 
hocanın görüşü; “Bu kapatılmadan sonra ne 
olacak bunun yerine eski sisteme dönülecek. 
Dolayısıyla burada kapanmasıyla birlikte so-
run çıkabilir. Yine hak etmeyenlerin yeterince 
bilgisi olmayan veya iyi olmayanların çeşit-
li şekillerle üniversitelere girmelerine sebep 
olur, bu kötü olur. Çünkü akademisyenlerin 
iyi seçilmesi gerekiyor.” 

İsme özel kadro açılacak koduyla ilgili Ömer 
hocanın görüşü; “Yine eskiye dönecek yine 
isme özel kadrolar açılacak, zaten kaldırıl-
masındaki amaç da o isme özel kadroları 
atayamıyorlar. Hocalar öğrencilerini asistan 
yapacak ve de köle gibi kullanmaya devam 
edecek o nedenle ÖYP kaldırılmamalı.”

Mobing geri gelecek koduyla ilgili Ali hoca-
nın görüşü; “Muhtemelen şimdi üniversite-
lerde cari alımlar olacak, mobing dönecek, 
liyakata dayalı alımlar esas olmayacaktır ve 
bunların olumsuzluklarının yansımaları bili-
me olacaktır.”

TARTIŞMA ve SONUÇ

Bu araştırmada, Yüksek Öğretim Kurumunun 
2010 yılından itibaren uyguladığı Öğretim 
Üyesi Yetiştirme Programının, iptal edilme-
si ile ilgili farklı statüdeki akademisyenlerin 
görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştır-
manın birinci alt problemi olan katılımcıların 
ÖYP uygulamasına ilişkin görüşlerinin ana-
lizi sonucunda üç alt kategori elde edilmiş-



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 13 Yıl:2016 Jel Kodu: I12-Z1

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 13 Year: 2016 Gel Code: I12-Z1

ID:318 K:367
(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)

39

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 

tir. Bu alt kategoriler: sistemin güçlü yönle-
ri, istemin zayıf yönleri ve sisteme yönelik 
olumlu tutumdur. Çalışma, “sistemin güçlü 
yönleri”, “sistemin zayıf yönleri”, “sisteme 
yönelik olumlu tutum” ve “sisteme yönelik 
olumsuz tutum” şeklinde kurgulanmıştı. Fa-
kat katılımcılardan elde edilen verilerde siste-
me yönelik olumsuz görüş elde edilmemiştir.

Sistemin güçlü yönlerinde katılımcıların ge-
nelinin ÖYP uygulamasının torpili önlediğini 
ve nepotizmi (akraba kayırmacılığı) ortadan 
kaldırdığını ifade etmiştir. Burada “torpili ön-
lediği” ibaresi ile katılımcılar, ÖYP ile akade-
misyen alımlarında kurumların yanlı davra-
nabileceğinin önüne geçildiğini ifade etmek 
istemektedir. Nepotizmin, bireylerarası iliş-
kiler açısından değerlendirildiğinde subjektif 
karakter içerdiği bilinmekte, uygulandığında 
mağdurlar yarattığı düşünülmekte ve genel-
likle örgütsel ilişkilere zarar veren bir duru-
mu ifade ettiği savunulmaktadır (Araslı vd., 
2006; Ören, 2007). Mevcut çalışmada elde 
edilen bulguların aksine, T.C. Yükseköğretim 
Kurulu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
(2015)’te yaptığı açıklamada ÖYP’nin kal-
dırılmasının altında yatan nedenlerin bazı 
medya organlarına yansıdığı gibi öğretim 
üyesi alımlarında torpilin ve kayırmacılığın 
önünün açılması anlamına gelmediğini, üni-
versitelerin ÖYP’nin kaldırılmasına yönelik 
taleplerinin olduğunu, ÖYP’nin akademik 
camianın yapısıyla uyuşmadığını ve üniver-

siteler tarafından tercih edilmediğini ortaya 
koymuştur (YÖK, 2015).

 ÖYP uygulamasına yönelik katılımcı görüş-
lerinin yer aldığı ikinci alt kategori ise sis-
temin zayıf yönleridir. Bu alt kategoride yer 
alan katılımcı ifadeleri; ÖYP uygulamasının 
revize edilmesi gerektiği, asistan ve danış-
manların istedikleri kişilerle çalışma imkânı 
bulamamaları, merkezi sınav sistemindeki 
usulsüzlük, sistematik kadrolaşma şeklinde-
dir. Bu bulgular sonucunda, ÖYP uygulama-
sının yenilenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. 
Doğan’ın (2013: 115) “Yeni Kurulan Üniver-
sitelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri” adlı 
araştırmasında mevcut araştırmaya paralel 
olarak ÖYP’nin revize edilmesi gerektiği bul-
gusuna ulaşıldığı görülmektedir. Buna paralel 
olarak, Öztürk (2014)’ün “Türk Yükseköğre-
tim Düzenine Öğretim Üyesi Yetiştirmesinin 
Hukuki Çerçevesi” çalışmasında da ÖYP’nin 
yenilenmesi gerektiğine yönelik benzer so-
nuçlar elde edilmiştir.

ÖYP uygulamasına yönelik katılımcı görüş-
lerinin ele alındığı son alt kategori sisteme 
yönelik olumlu tutumdur. Bu alt kategoride 
uygulamanın güzel, anlamlı, olumlu, adil ve 
iyi bir akademik program olduğunu içeren 
görüşlere yer verilmiştir. Doğan’ın (2013: 
115) “Yeni Kurulan Üniversitelerin Sorun-
ları ve Çözüm Önerileri” adlı araştırmasında 
ÖYP’nin mükemmel işleyen bir sistem ol-
mamasına rağmen olumlu olduğuna yönelik 
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made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

bulgularla mevcut çalışma benzerlik göster-
mektedir. Ayrıca bu çalışmada yeterli sayıda 
ve nitelikte akademisyen olmamasının Yük-
sek Öğretimde kalitenin düşmesine sebebiyet 
verdiği bulgusunu elde etmiştir.  Bu niteliği 
arttırmada ÖYP’nin olumlu etkisi olduğunu 
ortaya koymuştur. Bu bulgular doğrultusunda 
ÖYP programına yönelik katılımcılardan elde 
edilen sonuçlar programın olumlu ve olum-
suz yönlerinin olduğunu ortaya koymaktadır.

ÖYP uygulamasının diğer programlarla (35 
ve 50D kadroları) karşılaştırıldığı diğer kate-
goride ise üç alt kategori tespit edilmiştir. Bu 
alt kategoriler: ÖYP’nin avantajları, ÖYP’nin 
dezavantajları, sistematik problemlerdir. 
ÖYP’nin avantajları alt kategorisinde katı-
lımcıların çoğunluğu ÖYP uygulamasında 
yurt dışı eğitim fırsatı sunulmasının avanta-
jından bahsetmiştir. Çelebi ve Tatık (2012)’ın 
“Öğretim Üyesi Yetiştirme Programındaki 
(ÖYP) Araştırma Görevlilerinin ÖYP’yi De-
ğerlendirmeleri” isimli çalışmasında da ÖYP 
yurt dışı eğitim fırsatı sağladığını ortaya koy-
muştur. Katılımcılar ÖYP’nin avantajları ka-
tegorisinde yurt içi- yurt dışı dil eğitim fırsatı, 
kadro garantisi olmasını da vurgulamıştır. Bu 
alt kategoride yer alan bulgulara ilişkin gö-
rüşler Güven ve Brewster (2013, s.100)’ın, 
“Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Strateji 
ve Uygulamaları: Selçuk Üniversitesi Örne-
ği” isimli çalışması ile benzerlik göstermek-
tedir. Fakat mevcut çalışmanın bulgularının 

aksine Özaslan (2010)’ın “Araştırma görev-
lilerinin çalışma yaşamı kalitelerinin değer-
lendirilmesi” adlı çalışmasında ÖYPli araş-
tırma görevlilerinin kadro garantisi olmadığı-
nı bulmuştur. 

ÖYP’nin dezavantajları alt kategorisinde, 
katılımcıların çoğunluğu yabancı dilden sı-
nırlı zaman içerisinde 65 alma zorunluluğu-
nun iş güvencesi açısından problem teşkil 
ettiğini ve ÖYP uygulamasındaki zorunlu 
görevin aile bütünlüğüne zarar verdiğini, ül-
kenin yapı taşı olan aile birimini parçaladı-
ğını ifade etmiştir. Çelebi ve Tatık (2012)’ın 
“Öğretim Üyesi Yetiştirme Programındaki 
(ÖYP) Araştırma Görevlilerinin ÖYP’yi De-
ğerlendirmeleri” isimli çalışması da benzer 
bulguyu ortaya koymuştur. Gündeğer, Soysal 
ve Yağcı(2012)’nın “OYP Araştırma Görev-
lilerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Dil Eğitimlerine 
İlişkin Görüşleri” isimli çalışmasında 65 dil 
puanını geçmek için sınırlı zamanın olma-
sının bireyler için dezavantaj olduğunu bul-
muştur. Ayrıca Doğan’ın (2013: 115) “Yeni 
Kurulan Üniversitelerin Sorunları ve Çözüm 
Önerileri” adlı araştırmasında zorunlu hiz-
mete araştırma görevlilerinin olumsuz baktı-
ğı tespit edilmiştir.

ÖYP uygulamasının diğer programlarla (35 
ve 50D kadroları) karşılaştırıldığı kategoriye 
ait son alt kategori ise sistematik problem-
lerdir. Bu alt kategoride yer alan katılımcı 
ifadeleri; ödeneğin çıkmaması, ödeneğin za-
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manında verilmemesi, koordinasyon sorun-
ları, ödenek tutarının azalması şeklindedir. 
Memiş ve Sağır(2013:  88)’ın “Yükseköğre-
timde yeni(lenmiş) istihdam örneği olarak 
ÖYP.” adlı araştırmasından elde ettiği bulgu-
lar mevcut çalışmayla paralellik göstermek-
tedir. Buna göre; ödenek tutarlarının net bir 
şekilde belirlenip, ilan edilmesine rağmen, 
süreç içinde ödeneğin temininde yaşanan sı-
kıntılar nedeniyle ödeneğin, gerek yöneticiler 
gerekse ÖYP üyeleri tarafından tam olarak 
faydalanılamayan bir hizmet olarak olduğu-
nu tespit etmiştir. YÖK’ün ödeneğin azal-
tıldığı yönünde yaptığı açıklama10.04.2015 
tarihinde şu şekildedir; YÖK’ün ÖYP kap-
samındakilere aktardığı 30.000TL olan öde-
nek, “ÖYP- kaynak miktarı (düzenleme)’’ 
konulu 10.04.2015 tarihli yazıyla duyurulan 
son değişikliğe göre; yüksek lisans öğrenci-
leri: 8.000TL, doktora öğrencileri: 17.000TL, 
bütünleşik doktora öğrencileri: 25.000TL’ ye 
düşürülmüştür (URL4). Bu durum katılımcı 
grup için problemdir.

Araştırmanın bir diğer alt problemi olan araş-
tırma görevlilerinin ÖYP uygulaması ile atan-
ma arzusuna yönelik genel görüşler iki alt 
kategoride ele alınmıştır. Bu alt kategoriler; 
ÖYP uygulaması ile atanmaya yönelik görüş-
ler ve ÖYP uygulamasını cazip kılan yönler-
dir. ÖYP uygulaması ile atanmaya yönelik gö-
rüşlerde katılımcıların büyük bir kısmı ÖYP 
uygulaması ile atanmaya olumlu baktıklarını 

ifade etmiştir. Yaya(2011)’nın “Eğitim Fakül-
telerindeki Araştırma Görevlilerinin Çalışma 
Yaşamlarına İlişkin Görüşleri” isimli çalış-
ması da paralel sonuçları ortaya koymuştur. 
ÖYP uygulaması ile atanma arzusuna yönelik 
genel görüşleri incelendiği ikinci alt kategori 
ÖYP uygulamasını cazip kılan yönlerdir. Bu 
alt kategoride ödenek, torpilsiz iş imkânı sun-
ma olduğunu içeren görüşlere yer verilmiştir. 

Araştırmanın diğer alt problemi olan ÖYP uy-
gulamasının kaldırılmasına ilişkin görüşlerini 
temsil eden kategori ve alt kategorilere yer 
verilmiştir. Mevcut çalışmanın tek kategorisi 
olan ÖYP uygulaması sürecine yönelik gö-
rüşlerin yer aldığı kategoride, katılımcıların 
geneli ÖYP uygulamasının kaldırılmaması 
gerektiğini ifade ederken geri kalan katılım-
cıların da ÖYP uygulamasının kaldırılması 
gerektiğini ifade ettiği görülmektedir. 

Araştırmanın bir diğer alt problemi olan ÖYP 
uygulamasının kaldırılıp kaldırılmamasına 
ilişkin nedenler ve kaldırılması sonrasında 
ortaya çıkabilecek sonuçlar incelendiğinde; 
ÖYP uygulamasının kaldırılması hakkında-
ki görüşlerin karşılaştırılması kategorisine 
ilişkin üç alt kategori elde edilmiştir. Bu alt 
kategoriler; ÖYP uygulamasının devamına 
yönelik görüşler, ÖYP uygulamasının son-
landırılmasına yönelik görüşler, ÖYP uygula-
ması kaldırıldığı durumda ortaya çıkabilecek 
sonuçlardır. ÖYP uygulamasının kaldırılması 
hakkındaki görüşlerin karşılaştırılması kate-
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gorisinin, alt kategorisi olan ÖYP uygulama-
sının devamına yönelik ait katılımcı görüşleri 
ÖYP uygulamasının; liyakate bağlı olması, 
bilim için doğru insanları seçmesi ve mobingi 
önlemesi şeklindedir. Gül ve Gül (2014)’ün 
“Türkiye’de Yükseköğretimin Gelişimi, Gün-
cel Durumu ve Eleştirisi, Toplum ve Demok-
rasi”  isimli çalışmasında artık akademis-
yen olarak doğru insanların bulunmadığını, 
akademisyenlerin ikinci öğretim derslerine 
girip performans sergiledikleri, araştırma 
yapmadıkları ve onları oraya getirenlere ita-
at ettiklerini tespit etmiştir. Bu açıdan Gül ve 
Gül (2014)’ün araştırmasındaki bulgular ile 
mevcut çalışmanın bulguları benzerlik gös-
termektedir. 

ÖYP uygulamasının kaldırılması hakkında-
ki görüşlerin karşılaştırılması kategorisinin 
diğer alt kategorisi olan ÖYP uygulaması-
nın sonlandırılmasına yönelik görüşler ise; 
asistanların istediği danışman ile çalışama-
ması, danışmanların asistan tercihini kısıt-
laması, mezuniyet not ortalama eşitsizliği 
şeklindedir. Asistanların istediği danışman 
ile çalışamamasının ardında yatan sebebin, 
20.04.2011 tarih 2011-41 sayılı senato kararı 
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiş-
tirme Programı (ÖYP) Harcama ve Seyahat 
Yönergesinin 5. Maddesinde(URL5) belir-
tilmiş olan; ÖYP kapsamında atanan akade-
misyenlerin ödeneğinden danışmanlarının da 
faydalanabilir olmasıdır. Bu araştırmadaki 

mezuniyet not ortalama eşitsizliğine paralel 
olarak, Özdem ve Sarı (2008)’ın “Yükse-
köğretime Yeni Bakış Açılarıyla Birlikte Yeni 
Kurulan Üniversitelerden Beklenen İşlevler” 
çalışmasında yeterli bilgi ve birikime sahip 
olmayan öğrencilerin mezun olduklarını tes-
pit etmiştir. Bu bulgu, mezuniyet not eşitsiz-
liğine kanıt sağlamaktadır.  Araştırmanın bir 
diğer alt kategorisi, ÖYP uygulaması kaldı-
rıldığı durumda ortaya çıkabilecek sonuçlara 
yönelik katılımcı görüşleri; tekrar eski siste-
me dönülecek, isme özel kadrolar açılacak ve 
iş kurumunda yaşanan mobing sorunu tekrar 
ortaya çıkacağı şeklindedir.

Öneriler

 farklı örneklem gruplarına uygulanabili-
nir.

 farklı yöntemlerle incelenmesi yapılabili-
nir.

 Akademisyenlerden ÖYP’ye yönelik al-
ternatif uygulamaların neler olabileceğine 
dair görüşler alınabilinir.

 Tüm ÖYPli akademisyenlere mevcut ça-
lışma uygulanabilinir.

KAYNAKÇA
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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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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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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: The aim of this study is to determine the opinions of academicians of different 
status (e.g. research assistants, assistant professors, associate professors, and professor doctors) 
about the cancellation of Faculty Development Programme (ÖYP). Since there has been a hot 
debate on the cancellation of ÖYP application nowadays, academicians have been asked to 
express their opinions about this application. Importance: This study is of importance beca-
use there is no available study in literature that has been conducted regarding this issue so far. 
The sample of the study consists of the academicians of the different status at Gazi University 
Physical Education and Sport Teaching. This sample involves nine academicians--six research 
assistants and three faculty members. The maximum variation, one of the purposeful sampling 
method, was used for the selection of the study group. The purpose is to create a relatively 
small sample group and to ensure the diversity of the properties in this sample. Methodology: 
In the current study, case study design, one of the qualitative research models, was used.  Data 
were collected via semi-structured interview form which includes questions that were prepared 
through reviewing the literature and that were based on the views of the academicians. The 
obtained data were analysed via content analysis. In order to provide evidence for the relia-
bility of the findings, interrater consensus coefficient was calculated. For that purpose, Miles 
and Huberman’s (1994, p. 64) formula (Reliability = consensus/consensus + dissensus) was 
used. And the result shows that the rate of consensus is 92%.  Findings: In the light of the fin-
dings, five categories were found. These categories are as followings: general opinions about 
ÖYP application, the comparison of ÖYP application with other programs (35 and 50D staff), 
the wish of being appointed through ÖYP application, opinions towards the process of ÖYP 
application, and the comparison of the views about the cancellation of ÖYP application. The 
participants noted that ÖYP application had both strengths and weaknesses. The prevention of 
unfairness and nepotism was viewed as the strength of ÖYP application, whereas the need for 
it to be revised and the restriction of the assistant-supervisor choice were considered to be the 
weaknesses. The participants stated that ÖYP application had both advantages (e.g. support for 
studying abroad, and being appointed fairly) and disadvantages (e.g. having time-limited lan-
guage proficiency score, and damaging the integrity of the family). Generally, the participants 
reported that they had a wish to be appointed through ÖYP application because of its providing 
grants and fair job opportunities. The majority of the participants are in the line with the idea 
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that ÖYP application should not be cancelled. In this sense, ÖYP application is considered to 
be vital as it provides a chance for the qualified and right individuals for science could be ap-
pointed. Additionally, preventing mobbing also underlines the importance of ÖYP application. 
Contrary to the majority of academicians, very few academicians favoured the cancellation of 
ÖYP application asserting some reasons as followings: unequipped persons get a chance to be 
appointed through ÖYP application, YÖK (Council of Higher Education) cannot control the 
individuals who are appointed through the ÖYP application, and due to inequality in graduation 
grades. Conclusions: The majority of the participants stated that if ÖYP application was cancel-
led, there would be a return to the old system; that is, unfairness would occur and universities 
would accept whoever they want regardless of the quality, and the mobbing would occur again.
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KULAKTAN KULAĞA İLETİŞİMİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK BETİMSEL 
BİR ARAŞTIRMA (1)

A DESCRIPTIVE STUDY ON WORD OF MOUTH COMMUNICATION 
PROCESS

Anıl DAL CANBAZOĞLU
Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü Mersin / Türkiye

Öz: Kulaktan kulağa iletişimin marka sadakat düzeyleri 
birbirinden farklı tüketiciler tarafından nasıl kullanıl-
dığını saptamayı amaçlayan bu çalışmada öncelikle 
katılımcıların marka sadakat düzeyleri belirlenmiş, 
daha sonra da katılımcıların tavsiye/ısrar davranışları 
incelenmiştir. Kota örneklem yoluyla belirlenen 600 
Anadolu Üniversitesi öğrencisine anket uygulanmış, 
anketlerden elde edilen veriler SPSS 15 programında 
frekans ve çapraz tablolama analizleriyle incelenmiş-
tir. Yapılan analizler sonucunda marka bağlılığı ile 
kulaktan kulağa iletişimin işleyişi arasındaki ilişki 
ortaya konmuştur. Araştırma sonucunda; Aaker’ın 
sadakat piramidi, Copeland’ın marka bilinirliği, 
marka tercihi, marka ısrarı tanımlamaları ile Twedt’in 
markaya yönelik düşüncelerin aralıklarını belirlediği 
markaya yönelik tutum-marka farkındalığı süreci 
temel alınarak tanımlanan 3 farklı marka sadakat 
düzeyindeki katılımcıların kulaktan kulağa iletişimi 
genellikle tavsiye boyutunda işledikleri, kulaktan 
kulağa iletişim sürecinin en az işlediği marka sadakat 
düzeyinin marka ayrımı yapmayanların oluşturduğu 
marka duyarsızlığı seviyesi olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Marka, Sadakat, İletişim, Dav-
ranış, Tavsiye

Abstract: This study aims to reveal the dispersion of 
word of mouth by the consumers who are in differ-
ent brand-usage levels. To attain this objective, first 
of all the brand-usage level of the respondents had 
determined. After that respondents’ positive recom-
mendation/insistence (to advise/to insist to use the 
brand which the adviser use) behaviors had stated. 
After designating the sample that composed of 600 
Anadolu University student by quota sampling, data 
about the brand-usage levels, positive recommenda-
tion/insistence behaviour of brand users had collected 
by survey. Data obtained from the questionnaire were 
processed in terms of frequency and crosstab analysis. 
Analysis revealed the presence of the relationship be-
tween the level of brand-usage and recommendation/
insistence behaviour. In the level of brand insensitivity, 
WOM seems to be occurs rarely.

Key Words: Brand, Loyalty, Communication, Be-
havior, Advice 
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GİRİŞ

Kulaktan kulağa1* iletişim, kişisel iletişim 
kanallarında sıklıkla kullanılan ve işletme-
nin kontrolü dışında gerçekleşen bir iletişim 
şeklidir. Ticari olmayan bir şekilde bir mar-
ka, ürün veya hizmetle ilgilenen iki veya daha 
fazla sayıda tüketici arasında sözel ve kişiler 
arası iletişim şekli olarak tanımlanan kulaktan 
kulağa iletişim, tüketicilerin deneyimlerine 
dayalı bilgileri paylaşma isteğinden kaynak-
lanmaktadır.

Ürünler ve hizmetler arasındaki açık ve so-
mut farkların azalmaya başladığı günümüzün 
rekabetçi ortamında işletmeler, tüketicilerin 
kendilerini diğer işletmelerden ayırt edebil-
meleri için bütün mal ve hizmetlerini marka-
lamaktadır. 

Gerek örgütler gerekse tüketiciler arasında 
sayısız görev üstlenmiş ve yerine getirmekte 
olan markanın günümüzün küresel pazar ya-
pısından kaynaklanan değişimler nedeniyle, 
temel işlevinin hedef tüketicilerin inanç ve 
tutumlarının yönünü belirlemek suretiyle, sa-
tın alma davranışının yönlendirilmesi olduğu 
görülmektedir. 

1 * “Word of Mouth” Türkçeye “kulaktan kulağa” 
ve “ağızdan ağza” olarak çevrilmektedir. Gerek 
literatürde gerekse pazarlama terminolojisinde he-
nüz kavramsal tutarlılık sağlanamamıştır. Referans 
alınan kaynaklar doğrultusunda bu çalışmada “ku-
laktan kulağa” kavramı kullanılmıştır.

Markaya yönelik tutum, genel anlamda ha-
fızada tutulan markanın değerlendirilmesi 
olarak tanımlanabilir. Markaya yönelik bu 
tutumlar tüketicinin markaya karşı olan dav-
ranışının temelini oluşturmaktadır. Markaya 
karşı oluşmuş olan olumlu tutum, satın alma 
davranışında markanın tercih edilmesinin 
yanı sıra, markanın başkalarına tavsiye edil-
mesi noktasında da önem kazanmaktadır.

Bu çalışmada, marka sadakat düzeyleri farklı 
tüketicilerin olumlu ve olumsuz kulaktan ku-
lağa iletişimi nasıl kullandığı konusuna yer 
verilecektir. Kulaktan kulağa iletişimin kulla-
nılması, tavsiye ve ısrar davranışı boyutunda 
ele alınacaktır. Marka sadakat düzeyleri farklı 
tüketicilerin kullandıkları markayı, çevrele-
rindeki kişilere kullanmaları için tavsiye mi 
yoksa ısrar mı ettiği, tavsiye ya da ısrar dav-
ranışını sadece kendilerine sorulduğunda mı 
yoksa sorulmasını beklemeden mi gerçekleş-
tirdiği sorgulanacaktır.

KULAKTAN KULAĞA İLETİŞİM

Kulaktan kulağa iletişimin tüketici davranış-
ları üzerindeki etkilerinin araştırılmasının ön-
cülerinden olan Arndt (1967), kulaktan kula-
ğa iletişimi bir alıcı ile iletici arasında sözlü 
olarak gerçekleşen, mesajı iletenin alıcıya bir 
marka, mal ya da hizmetle ilgili ticari olma-
yan mesajlar sunduğu kişiden kişiye iletişim 
biçimi olarak tanımlamaktadır (Akt. Woodsi-
de ve Delozier, 1976: 13). 
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Kotler ve Armstrong (2004: 476), kulaktan 
kulağa iletişimin geri bildirim imkânı sağla-
yan ve kişiye hitaben gerçekleşen kişisel ile-
tişim kanallarından olduğunu ve bu özelliğin-
den ötürü birçok iletişim kanalına göre daha 
etkili olduğunu savunur.

Kulaktan kulağa iletişimin diğer tüm iletişim 
mec ra ve yöntemlerinden daha etkili olduğu-
nu kanıtlayan pek çok araştırma bulunmakta-
dır. Bu mecranın etkisi, gücü ve büyüsü bü-
yük ölçüde kendiliğin den işleyen bir mecra 
olmasından kaynaklanır. Reklamlar güvenilir 
ürünler için hazırlanmış, gerçekle re dayanan, 
abartıdan kaçınan mesajlar verseler bile bir 
ürün veya marka hakkında kulaktan kulağa 
yayılan haberlerin sahicilik ve inandırıcılık 
derecesine ulaşamazlar.

Günümüzde, tüketicilerin satın alma karar-
larının % 80’i bir başka tüketicinin tavsiye-
sinden etkilenmektedir (Engel ve diğerleri, 
1993’den aktaran Korkmaz ve Işın, 2003: 
290) Özellikle, satın alma kararıyla ilgili algı-
lanan risk arttıkça, kişisel etkinin önemi art-
maktadır (Perry ve Hamm, 1969’dan aktaran 
Korkmaz ve Işın, 2003:290). 

Kulaktan Kulağa İletişimi Güçlü Kılan 
Özellikleri 

Kulaktan kulağa iletişimin geleneksel ileti-
şim biçimlerinden daha güçlü bir pazarlama 
aracı olmasının ve pazarlamadaki öneminin 

artmasının çeşitli sebepleri şu şekilde sırala-
nabilir (Silverman, 2001: 75-76):

•	 Kulaktan kulağa iletişim, pazardaki en 
güçlü, en etkileyici ve en ikna edici güçtür. 
Objektif ve bağımsızdır. Yani karar veren 
kişi, işletmenin bakış açısını yansıtmakla 
menfaati olan bir kişiden bilgi almaktan 
ziyade çarpıtılmamış doğruyu bütün bir 
şekilde ileten üçüncü kişilerden bilgi al-
maktadır.

•	 Kulaktan kulağa iletişim bir deneyim pay-
laşma tekniğidir. Tüketicinin satın alacağı 
ürünle ilgili o zamana kadar öğrendikleri 
bilgi verici, soyut ve bir şekilde gerçek 
hayattan uzaktır. Oysa tüketici ürünü kul-
lanarak gerçek hayat deneyimlerini yasa-
mak ve düşük risk almak ister. Kulaktan 
kulağa iletişim tüketicinin bu ihtiyacını en 
iyi karşılayan iletişim biçimidir.

•	 Kulaktan kulağa iletişim bağımsızdır. Bu 
sebeple güvenilirdir ve en dürüst iletişim 
aracıdır. Çünkü bilgiyi veren kişi herhangi 
bir işletmenin reklamını yapan ve bu yolla 
kazanç elde eden kişi değildir.

•	 Kulaktan kulağa iletişim kişiye özeldir 
ve bütünü kapsar. Kişiye özeldir çünkü 
o anda sohbete katılanlara yöneliktir. Bir 
film, bir kitap veya başka bir ürün hakkın-
da konuşan kişi, karsısındaki kişi hiç tanı-
madığı veya çok resmi olduğu birisi değil 
de, orda onu dinleyen arkadaşı vs. olduğu 
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için bu deneyimi paylaşır. Yani deneyimi 
paylaştığı kişi kendine yakın hissettiği ki-
şidir. Bütünü kapsar çünkü kaynak duru-
mundaki kişi karsısındakinin bütün soru-
larını cevaplar, geçiştirmez.

•	 Kulaktan kulağa iletişim tüketici yönlü-
dür. Çünkü tüketici kiminle konuşacağını 
veya kime soru soracağını kendisi belirle-
me sansına sahiptir. Ayrıca Kulaktan kula-
ğa iletişimin gerçekleştiği sohbetin içinde 
yer alıp almamayı kendisi belirleyebilir.

•	 Kulaktan kulağa iletişim yoluyla bilgi elde 
etme, kişiye çok büyük zaman kazandırır.

•	 Kulaktan kulağa iletişim yoluyla bilgi sa-
hibi olmak ve sahip olunan bilgiyi geniş-
letmek ucuzdur.

•	 Kulaktan kulağa iletişimin hızı ve içeriği 
sınırsızdır. Herhangi bir deneyim bir ki-
şiyle bile paylaşılsa, bu deneyim büyük 
bir hızla başkalarına ulaşır. Kulaktan ku-
lağa iletişimde sınırlı bilgi değil, kaynağın 
istediği boyutta bilgi karsı tarafa aktarılır.

Olumlu Kulaktan Kulağa İletişim

Olumsuz bir haber olumlu bir habere göre 
daha hızlı bir şekilde yayılmakta ve satın 
alma kararını etkilemekte ise de, olumlu ku-
laktan kulağa iletişim de kişilerin satın alma 
kararlarında etkilidir. Olumlu kulaktan kula-
ğa iletişim, işletmenin kendisi için arzu ettiği 

olumlu imajın oluşması için tavsiye niteliğin-
deki haberlerin, referansların ve ürünü kulla-
nanların tanıklıklarının kitlelere aktarılmaya 
ve konuşulmaya başlamasıyla ortaya çıkar 
(Buttle, 1998: 243). Bazı insanlar ürünler ve 
hizmetler hakkında konuşmaktan, yeni aldık-
ları bir ürünü başkalarına tavsiye etmekten, 
duydukları hazzı başkalarıyla paylaşmak-
tan hoşlanırlar. Bu paylaşım sonucu oluşan 
olumlu kulaktan kulağa iletişim kişilerin ka-
rarlarını etkileyebilmektedir.

BusinessWeek’de yayınlanan bir araştırma-
da, görüşülen kişilerin %69’u son bir yıl için 
restoran seçimiyle ilgili karar verirken en 
az bir kere olumlu kulaktan kulağa iletişim-
den faydalandıklarını kabul etmişlerdir. Aynı 
araştırmada katılımcıların %36’sı bilgisayar 
yazılım ve donanımı, %24’ü elektronik eşya, 
%22’si seyahat, %18’i otomobil ve %9’u fi-
nansal hizmetler ile ilgili satın alma kararla-
rında olumlu kulaktan kulağa iletişimden et-
kilendiklerini belirtmişlerdir. General Elect-
ric Co. tarafından yapılan bir araştırmada ise 
katılımcıların %61’i satın alma öncesinde 
arkadaş fikirlerinin çok yararlı olduğunu be-
lirtmişlerdir (Pruden ve Vavra, 2004: 26). 

Bir başka araştırmada finansal hizmetler sek-
töründe ve perakendecilik sektöründe yaşanı-
lan her olumlu etkileşimin, dört kişiye akta-
rıldığı belirtilmektedir (Goodman, 2005: 16). 
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Olumlu kulaktan kulağa iletişim sadece işlet-
melerin pazarlama harcamalarının azalması-
na sebep olmaz.

Bunun yanında yeni müşteriler ikna edildiği 
ve cezbedildiği takdirde işletmenin gelirle-
rinin artmasını da sağlar (Derbaix ve Van-
hamme, 2003: 100). Starbucks, Cheesecake 
Factory, Jet Blue, Harley Davidson gibi iş-
letmeler diğer pazarlama etkinliklerinde daha 
az çaba sarf ederek olumlu kulaktan kulağa 
iletişim sayesinde önemli başarılara ulaşmış 
işletmelerdir. Bu işletmeler memnun müşte-
rilerinin yardımıyla daha az reklam harcama-
sıyla büyümeye devam etmektedirler (Good-
man, 2005: 17).

Olumlu kulaktan kulağa iletişim pazarla-
macıların en önemli değerlerinden biridir. 
Olumlu, istendik bir marka imajı oluşturma-
da ve tüketicilerin ürünü satın alma eğilimini 
arttırmada olumlu kulaktan kulağa iletişimin 
etkisi oldukça büyüktür (Derbaix ve Vanham-
me, 2003: 100). Sadık müşteriler tarafından 
yaratılan kulaktan kulağa olumlu iletişim 
aynı zamanda işletme için ücretsiz reklam 
kaynağıdır (Ennew vd. 2000: 76). 

MARKA SADAKATİ DÜZEYLERİ

Marka, benzer ürünlerin birbirinden ayırt 
edilmesini kolaylaştırmak amacıyla ortaya 
çıkmış, ortaya çıktığı günden bugüne içinde 
çok farklı anlamlar barındırır hale gelmiş-
tir. Bazı tüketiciler için bir marka sadece bir 

isimden ibaretken, bazıları için aynı marka 
benliğinin ifadesi olabilmektedir. Başka bir 
deyişle, aynı markayı, farklı insanlar farklı 
niyetlerle satın almaktadır. 

Günümüz işletmelerin amacı kendilerine, do-
layısıyla markalarına sadık tüketicilere sahip 
olmaktır. Güçlü bir işletmenin ayakta kalabil-
mesi kendisine ve markasına sadık müşteriler 
yaratması ile mümkündür. Marka sadakati 
pazarlamadaki önemli kavramlardan biridir. 
Literatürde yer alan tüm farklı tanımların 
ortak özelliği marka sadakatinin, tüketicinin 
sadece içinde bulunulan zamanda değil, gele-
cek dönemlerde belirli bir markayı satın alma 
davranışı olduğudur.

Marka sadakati kavramının varlığı gerek pa-
zarlamada gerekse literatürde pek çok sorunu 
çözmekle birlikte, pek çok problemi de gün-
deme getirmektedir. Öncelikle yapılan marka 
sadakat araştırmalarının çoğunluğunu, sada-
kati satın alma ile ölçmektedir. Marka sada-
kati başlıklı birçok çalışma marka sadakati-
nin zihinsel ve duygusal yönlerini göz önün-
de bulundurmaksızın marka sadakatinin ope-
rasyonel tanımları ve tekrar eden satın alma 
davranışı gibi davranışsal yönlerini ölçmeye 
çalışmıştır. Jacoby ve Chestnut’ın 1978 yı-
lındaki çalışmasından itibaren ise marka far-
kındalığı, hem tutumsal hem de davranışsal 
yönleriyle ele alınmaya başlanmıştır. Marka 
sadakatini tutumsal ve davranışsal yönleriy-
le inceleyen bu çalışmalarda (bağlılık: Odin, 
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Odin, and Valette-Florence, 2001; marka has-
sasiyeti: Bloemer and Kasper, 1995; bağlılık 
ve güven: Morgan and Hunt, 1994) gerçek 
sadakat ile sahte sadakat arasındaki farka yö-
nelik kavramsal çerçeveler ortaya konmuştur 
(Kim vd., 2008: 100). 

Gerçek marka sadakati, marka sadakatinin 
tutum bazlı davranış yönünü, sahte bağlılık 
ise marka sadakatinin tutumsal yönünün hiç 
olmadığı ya da çok az olduğu tekrar eden sa-
tın alma davranışını açıklar (Kim vd., 2008: 
100). Dick ve Basu, marka sadakatini kav-
ramsallaştırma adına yaptıkları çalışmada, 
Day’in (1969) daha önce “spurious loyalty 
(sahte bağlılık)” olarak tanımladığı bu tip 
bağlılığın özelliklerini ortaya koymuşlardır 
(1994: 100). Dick ve Basu, sahte bağlılığı, 
tüketicilerin markayı alternatiflerin eksikliği, 
durumsal kısıtlar veya güven eksikliği nede-
niyle satın aldıkları durumlarda oluşan bağlı-
lık türü; dür (Dick ve Basu, 1994:100). Ger-
çek marka sadakatini de tüketicilerin daha 
sonra tekrar eden satın alımlara dönüşecek 
yüksek ilgili tutum içerisinde bulundukları 
durum olarak ifade etmektedir (Dick ve Basu, 
1994: 100). 

Marka sadakati basit bir tekrar eden satın alma 
davranışının çok ötesindedir. Marka sadakati, 
tüketicinin alternatif markalar arasında belir-
li bir markayı tesadüfi olmayan şekilde satın 
alması ve zaman içerisinde alımlarına devam 
etmesi gibi markaya karşı davranışsal tepkisi 

ve marka hakkında karar verme ve marka de-
ğerlendirme gibi durumları içeren psikolojik 
bir süreçtir (Jacoby ve Kyner, 1973:2). 

Bir tüketicinin, bir markanın sadık müşterisi 
olabilmesi için öncelikle o markayla bir tanı-
şıklığının olması, o markanın farkında olması 
gerekir. Tüketicinin markaya yönelik bu far-
kındalığının oluşması; tüketicinin, markayı 
birilerinden duyarak ya da markayı, marka 
seçimi yapmaksızın yani bir ürün olarak satın 
alarak ya da reklamlarını görerek gerçekleşe-
bilir. Yani tüketici bu aşamada markayla bir 
şekilde temas eder. Bu temastaki izlenimleri 
ya da edinimleri olumlu olursa tüketici diğer 
markalar arasından söz konusu markayı ayırt 
etmeye başlar. Copeland, bu durumu “recog-
nition” yani tanıma, bilme olarak adlandır-
mıştır (1923: 287). Marka bilinirliği, potan-
siyel bir alıcının bir markanın belli bir ürün 
kategorisinin üyesi olduğunu anlaması veya 
hatırlamasıdır (Aaker, 1991: 245). Marka 
bilinirliği, markanın tanınması ve markanın 
hatırlanması unsurlarını içerir (Aaker, 1991: 
245).

Tanıma, markanın görsel özellikleri görüldü-
ğü veya bu görsel özelliklere ilişkin ipuçlarını 
verildiği (Tosun, 2010: 84) ya da yardımlı bir 
hatırlama testi uygulandığında (Aaker, 1991: 
245) marka isminin bilinmesidir. Örneğin 
“mor inek” dendiğinde “Milka”nın söylen-
mesi (Tosun, 2010: 85) ya da anket yoluyla, 
katılımcılara belli bir ürün sınıfından belli bir 
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sayıda marka isminin verilerek, bu markalar 
içinden daha önce duyduklarını söylemeleri 
istendiğinde, marka ismi söylemeleri (Aaker, 
1991: 245) ya da “Ben Çelik” dendiğinde 
“Arçelik” denmesi marka tanımasıdır.

Markayı hatırlama ise tüketicinin bir ürünün 
işlevine ihtiyaç duyduğunda aklına bir mar-
kanın gelmesidir (Tosun, 2010: 85). Örneğin 
başı ağrıyan birinin bir arkadaşından “ağrı 
kesici” yerine “vermidon” istemesi marka 
hatırlamadır. Genellikle pazarda ilk olan ve 
mensubu olduğu ürün kategorisine ismini ve-
ren markalar yani jenerik markalar için hatır-
lanırlık oranı çok yüksektir. Örneğin “Gillet-
te” markası, traş bıçağı ürün kategorisindeki 
markalardan biridir. Fakat hemen hemen hiç 
kimse “traş bıçağı” demez “jilet” der. Benzer 
olarak genellikle hiçbir kadın “hijyenik ped” 
satın almaz, markası ne olursa olsun “orkid” 
satın alır.

Marka bilinirliği, markanın tüketiciler ta-
rafından duyulmuş ve anımsanan bir mar-
ka olduğunu anlatan bir deyimdir. Markayı 
bilme, müşteri markanın varlığının farkında 
olduğunda ve tercih edilen marka mevcut ol-
madığında söz konusu marka satın alma için 
bir alternatif olduğunda oluşur (Tenekecioğlu 
ve Ersoy, 2000: 178). Markayı bilme, marka 
sadakatine giden yolda ilk adımdır. Belirli bir 
pazarda benzeri olan pek çok marka arasın-
dan sıyrılmada büyük avantaj sağlamaktadır. 

Marka sadakatinin bir diğer düzeyi ise mar-
ka tercihi düzeyidir. Marka tercihi, pazarda 
bir ürün kategorisinde birbirine benzer ka-
lite ve görünümde birçok markanın içinden 
bir markanın, müşterilerce geçmiş deneyim-
lere dayanarak diğer markalardan daha çok 
yeğlenmesidir (Copeland, 1923: 288). Satış 
noktasında marka mevcutsa, bu marka alıcı 
tarafından kesinlikle satın alınır; bununla bir-
likte, eğer söz konusu marka satış noktasın-
da bulunmuyorsa alıcı, tercih ettiği markayı 
aramak ve satın almaktan ziyade diğer ika-
me markalardan birini satın alır (Copeland, 
1923: 288).

Marka ısrarı, alıcının oldukça güçlü bir şekil-
de markayı tercih ettiği marka bağlılığı düze-
yidir; bu marka bağlılığı düzeyinde alıcı, çok 
acil bir durum olmadığı sürece söz konusu 
marka yerine kesinlikle ikame marka kabul 
etmez (Copeland, 1923: 288). Tercih ettiği 
markayı bulmak ve satın almak için çaba ve 
zaman harcamayı göze alır. Marka ısrarı gös-
teren alıcı, satış noktasına gittiğinde, marka 
bu satış noktasında yoksa herhangi bir ikame 
markayı satın almak yerine başka bir satış 
noktasında markayı bulmayı deneyecektir.

Copeland (1923: 282), ürünle ilgili marka 
bağlamında 3 farklı tutumunun olabileceğini 
ifade etmektedir. Bunlar:

•	 Tek bir markada ısrarcı olmak

•	 Tek bir markayı tercih etmek
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•	 Markalar arasında fark görmemek yani 
marka ayrımı yapmamak

Knox ve Walker, marka ayrımı yapmayanla-
rın, her hangi bir markayı, markanın mensubu 
olduğu ürün kategorisindeki diğer markalar-
dan farksız olarak algılanmasına söz konusu 
markayı rağmen tekrar tekrar satın alabildiği-
ni ve bu durumun marka sadakati olmadığını 
ifade eder (2001; 120). 

METODOLOJİ

Çalışmanın Amacı

Bu araştırmanın temel amacı, kulaktan kula-
ğa iletişimin marka sadakat düzeyleri farklı 
olan tüketiciler tarafından nasıl kullanıldığını 
ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda 
şu soruları cevaplandırmak hedeflenmiştir:

1. Ürün kategorilerine göre marka sadakat 
düzeylerinde dağılım nasıldır?

1.a. Ürün kategorilerine göre marka sadakat 
düzeylerinde cinsiyet bazında dağılım na-
sıldır?

2. Ürün kategorilerine göre tavsiye/ısrar dav-
ranışının dağılımı nasıldır?

2.a. Ürün kategorilerine göre tavsiye/ısrar 
davranışının cinsiyet bazında dağılımı na-
sıldır?

3. Her bir ürün kategorisi için tavsiye ısrar 
davranışının marka sadakat düzeylerine 
göre dağılımı nasıldır? 

Çalışmadaki Tanımlar

Bu çalışmada yer alan bazı kavramlara araş-
tırmacı tarafından yüklenen anlamlar şunlar-
dan oluşmaktadır: 

1) Marka Sadakat Düzeyleri: Marka sada-
katinin sadece “satın alma davranışı ile ölçü-
lemeyeceğine kanaat getirildikten sonra bu 
çalışmada, marka sadakatini ölçebilmek için 
geliştirilen ifadelerde “satın alma” kavramına 
yer verilmemiştir. Bu kavrama ulaşırken ya-
pılmış olan marka sadakati tanımlamaları ve 
çalışmalarından yararlanılmıştır.

Aaker’ın (1991: 40) marka sadakat piramidi; 
Copeland’ın (1923:287-289) marka bilinirli-
ği, marka tercihi, marka ısrarı tanımlamala-
rı ile Twedt’in (1967: 65), markaya yönelik 
düşüncelerin aralıklarını belirlediği markaya 
yönelik tutum-marka farkındalığı süreci te-
mel alınarak, 3 farklı düzey tanımlanmıştır. 

Sürekli ve sadece tek bir markayı kulla-
nanlar: Aaker’in piramidinde, piramidin en 
tepesindeki “marka tutkunları”nın özellikle-
rinden (Aaker, 1991: 41) , Copeland’ın marka 
ısrarı tanımından (Copeland, 1923: 288) ve 
Twedt’in marka ısrarını ölçümlediği ifadeden 
(Twedt, 1967: 65) türetilmiştir. Sürekli ve sa-
dece tek bir markayı kullananlar söz konusu 
markayı bulamadığında başka bir markayı 
kesinlikle satın almayıp bağlı olduğu markayı 
bulmak ve satın almak için büyük çaba ve za-
man harcayanlardır. Oldukça güçlü bir marka 
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ısrarı sergileyerek marka seçimini, ürün fiyat-
larını göz ardı ederek gerçekleştirenlerdir.

2-3 marka arasında seçim yapanlar: 
Aaker’in piramidinde, piramidin 2. basama-
ğındaki “markaya alışmış olanlar” (1991: 
40); 3. basamağındaki markadan tatmin ol-
muş olanlar (41) ve 4. basamağındaki “mar-
kadan hoşlananlar”ın (40-41) özelliklerinden, 
Copeland’ın marka tercihi tanımından (Co-
peland, 1923: 287-288) ve Twedt’in marka 
tercihini ölçümlediği ifadeden (Twedt, 1967: 
65) türetilmiştir. Marka tercihi olanlar şeklin-
de de ifade edilebilecek 2-3 marka arasında 
seçim yapanlar, 2-3 marka arasında seçim ya-
pıp, bu 2-3 marka dışında herhangi bir marka 
kullanmayanlardır.

2-3 marka arasında seçim yapanlar, kuvvetli 
marka tercihleri bulunmakla birlikte, hangi 
markayı satın alacakları üzerindeki kararlı-
lıkları marka bağımlıları kadar kesin olma-
yanlar; söz konusu markayı satış noktasında 
bulamadığında tercih ettiği markayı bulmak 
ve satın almak yerine diğer ikame markalar-
dan birini satın alanlardır.

Marka ayrımı yapmayanlar: Aaker’in pi-
ramidinde ‘marka sadakati olmayanlar’ın 
özelliklerinden (Aaker, 1991: 39-40), 
Copeland’ın marka bilinirliği tanımından 
(Copeland, 1923: 287) ile Twidt’en marka 
kabulü ve marka farkındalığını ölçümlediği 
ifadelerden (Twedt, 1967: 65) türetilmiştir. 

Marka ayrımı yapmayanlar, markaya karşı 
duyarsızdır, herhangi bir markayı kullanırlar. 
Markalar arasında hiçbir fark görmeyerek ge-
nelde indirimde olan ürün ve markaları tercih 
edip marka yerine fiyatı ön planda tutanlardır.

2) Tavsiye/ısrar davranışı: Katılımcının, 
kullandığı markanın kullanılması için tavsi-
yede bulunma ya da ısrar etme durumudur.

3)Kulaktan kulağa iletişim sürecinin baş-
latıcısı: Katılımcının kendisine danışılmasını 
beklemeden yani kendiliğinden ya da sadece 
kendisine danışıldığında tavsiye/ısrar davra-
nışında bulunma durumudur.

Katılımcı başkalarının kendisine danışmasını 
beklemeden, çevresindeki insanlara kullan-
dığı markayı tavsiye ediyor ya da o marka-
nın kullanılması için ısrar ediyorsa, kulaktan 
kulağa iletişim sürecini kendisi başlatıyor 
demektir. Katılımcı, çevresindekilerin kendi-
sine danıştığı takdirde kullandığı marka için 
tavsiye ya da ısrar davranışında bulunuyorsa 
süreci başkaları yani danışan başlatıyor de-
mektir.

Yöntem ve Araçlar

Araştırmada, araştırmanın amacına uygun 
olarak “Betimsel (Tanımlayıcı) Araştırma” 
modeli kullanılmıştır. Marka sadakat düzey-
leri farklı tüketicilerin, ürün kategorilerine 
göre kulaktan kulağa iletişimi nasıl kullan-
dığını saptamak için tanımlayıcı araştır-
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malarda sıklıkla yararlanılan veri toplama 
tekniklerinden biri olan anket tekniğinden 
yararlanılmıştır.

Çalışma evreni, Anadolu Üniversitesi’ne 
bağlı 4 yıllık örgün lisans eğitimi veren fakül-
te ve yüksekokulların son sınıfında öğrenim 
gören yaklaşık 6000 öğrenciden oluşmakta-
dır. Evreninin minimum %10’una ulaşılması 

hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşmak için seçi-
len örneklem grubu, 4. sınıf öğrencilerinin 
öğrenim gördüğü fakülte ve yüksekokullar 
temel alınarak kota örneklemesi yöntemiyle 
belirlenmiştir. Her bir fakülte ve yüksekokul-
daki toplam nüfusun %10’u, cinsiyet oran-
larına göre örnekleme alınmıştır. Tablo 1’de 
örneklemi oluşturan öğrencilerin fakültelere 
göre cinsiyet bazında sayıları görülmektedir. 

Tablo 1. Örneklemi Oluşturan Öğrencilerin Fakültelere göre Cinsiyet Bazında Dağılımı

KADIN ERKEK TOPLAM

Eczacılık Fakültesi 10 8 18

Edebiyat Fakültesi 29 20 49

Eğitim Fakültesi 60 37 100

Fen Fakültesi 27 20 47

Güzel Sanatlar Fakültesi 9 13 22

Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi 3 16 19

Hukuk Fakültesi 11 9 20

İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi 73 79 154

İletişim Bilimleri Fakültesi 15 21 36

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 23 8 31

Mühendislik Fakültesi 27 39 66

Sağlık Bilimleri Fakültesi 1 1 2

Turizm Fakültesi 6 12 18

Beaden Eğitimi ve Spor Y. O. 5 13 18

Devlet Konservatuvarı 2 3 5

TOPLAM 300 300 600
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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 
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Araştırmada kullanılan anket formu 2 bölüm-
den oluşmaktadır. Anketin ilk bölümü, marka 
sadakat düzeyini; 2. bölümü, 3 farklı ürün ka-
tegorisi için markanın kullanılması yönünde 
gerçekleşen tavsiye ve ısrar davranışını ve 
kulaktan kulağa iletişimin başlatıcısını ölç-
meye yöneliktir. 

İlk bölümde yer alan ifadeler ve ölçülmeye 
çalışılan marka sadakat durumları şöyledir:

“Sürekli ve sadece tek bir markayı kullanı-
rım, bu marka dışında her hangi bir mar-
kayı asla kullanmam” ifadesi marka sada-
katinin ilk düzeyi olan marka tutkunluğunu/
bağlılığını/ısrarını; 

“2-3 marka arasında seçim yaparım, bu 
2-3 marka dışında her hangi bir markayı 
kullanmam” ifadesi marka sadakati düzeyi-
nin 2. düzeyi olan marka tercihini; 

“Marka ayrımı yapmam, herhangi bir 
markayı kullanırım” ifadesi marka sadaka-
tinin son düzeyi olan marka bağlılığına sahip 
olmama durumunu ortaya çıkarmaya yönelik 
ifadelerdir. 

İkinci bölümde yer alan ilk iki ifade olumlu 
kulaktan kulağa iletişimin tavsiye seviyesin-
de ne sıklıkla gerçekleştiğini ve sürecin baş-
latıcısını saptamaya yöneliktir. 

“Çevremdeki kişilere, sadece bana da-
nıştıklarında/sorduklarında kullandığım 
markayı kullanmalarını tavsiye ederim” 

ifadesine katılım düzeyi ile sürecin başlatıcı-
sının başkaları yani danışanlar olduğu olumlu 
kulaktan kulağa iletişimin tavsiye boyutunda 
ne sıklıkta gerçekleştiğinin;

“Çevremdeki kişilere, bana danışmalarını/
sormalarını beklemeden kullandığım mar-
kayı kullanmalarını tavsiye ederim” ifade-
sine katılım düzeyi ile sürecin başlatıcısının 
katılımcının kendisi olduğu olumlu kulaktan 
kulağa iletişimin tavsiye boyutunda ne sıklık-
ta gerçekleştiğinin saptanması amaçlanmıştır.

İkinci bölümde yer alan diğer iki ifade olum-
lu kulaktan kulağa iletişimin ısrar seviyesin-
de ne sıklıkla gerçekleştiğini ve sürecin baş-
latıcısını saptamaya yöneliktir.

“Çevremdeki kişilere, sadece bana da-
nıştıklarında/sorduklarında kullandığım 
markayı kullanmaları için ısrar ederim” 
ifadesine katılım düzeyi ile sürecin başlatıcı-
sının başkaları yani danışanlar olduğu olumlu 
kulaktan kulağa iletişimin ısrar boyutunda ne 
sıklıkta gerçekleştiğinin;

“Çevremdeki kişilere, bana danışmalarını/
sormalarını beklemeden kullandığım mar-
kayı kullanmaları için ısrar ederim” ifade-
sine katılım düzeyi ile sürecin başlatıcısının 
katılımcının kendisi olduğu olumlu kulaktan 
kulağa iletişimin ısrar boyutunda ne sıklıkta 
gerçekleştiğinin saptanması amaçlanmıştır. 
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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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İkinci bölümde yer alan son ifade olan “Çev-
remdeki kişilere markayı kullanmaları ko-
nusunda tavsiye ya da ısrarda bulunmam” 
ifadesine katılım düzeyi ile kulaktan kulağa 
iletişimin ne sıklıkla gerçekleşmediği saptan-
maya çalışılmıştır.

Çalışmada yer alan kategorileri belirlemek 
üzere bir hakem heyeti oluşturulmuştur. Bu 
hakemler pazarlama alanında doktorasını al-
mış 2, iletişim alanında doktorasını almış 1 
öğretim üyesinden oluşmaktadır. Hakemler, 
20-25 yaş arası gençlerin en fazla kullandık-
ları ve satın alırken markaya önem verdikleri 
ürünleri belirlemiştir. Belirlenen 23 ürün çe-
şidi yine hakemler aracılığıyla 3 ürün katego-
risine dâhil edilmiştir. Bunlar:

Giyim ve aksesuar için: kot pantolon, tişört/
sweatshirt, triko-kazak, takım elbise/abiye, 
mont/kaban, spor giyim iç giyim, spor ayak-
kabı, saat

Kişisel bakım ve kozmetik için: saç jöle-
si, spreyi vb., şampuan, vücut şampuanı, diş 
macunu, parfüm, deodorant, tıraş bıçağı, hij-

yenik ped, yüz bakım ürünleri, vücut bakım 
ürünleri, makyaj malzemeleri 

Elektronik eşya için: bilgisayar ürünleri, cep 
telefonu, fotoğraf makinesi ve kameradan 
oluşmaktadır.

Çalışmanın istatistiksel güvenirliği (içsel 
tutarlığı) Cronbach Alpha yöntemi ile sı-
nanmıştır ve Alpha değeri olarak 0,86 elde 
edilmiştir. Bu hesaplanan katsayı, yüksek 
derecede güvenirlik düzeyini göstermektedir 
(Özdamar, 1999). Anketin geçerliği, kapsam 
geçerliği kullanılarak saplanmıştır. Anketin 
kapsam geçerliğini sağlamak için izlenecek 
yollardan “uzman kişiye danışmak” yöntemi 
uygulanmıştır (Özgüven, 1994). Uzman kişi-
ler, pazarlama alanında doktorasını almış 2, 
iletişim alanında doktorasını almış 1 öğretim 
üyesinden oluşmaktadır. 

BULGULAR ve YORUM

Marka Sadakat Düzeyleri ile İlgili Bulgu-
lar 

Tablo 2’de ürün kategorilerine göre marka sa-
dakat düzeylerindeki dağılım yer almaktadır. 
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Tablo 2. Ürün Kategorilerine göre Marka Sadakat Düzeylerinde Dağılım

Giyim ve aksesuar kategorisinde marka bağ-
lılığının, %21,3’lük oranla marka sadakat dü-
zeyleri içinde en düşük oranlı marka sadakat 
düzeyi olduğu görülmektedir. Katılımcıların 
%50’si giyim ve aksesuar kategorisinde 2-3 
marka arasında seçim yaptıklarını ifade et-
miştir. Bir başka deyişle katılımcıların yarısı, 
marka sadakat düzeylerinden marka tercihi 
düzeyindedir.

Kişisel bakım ve kozmetik kategorisinde ise 
marka bağlılığı düzeyi, en yüksek katılıma 
sahip olan marka sadakat düzeyi olarak tespit 
edilmiştir. Bu kategoride marka ayrımı yap-

mayanların bir diğer ifade ile marka sadakati 
olmayanların oranının, %13,8’lik oranla en 
düşük oranda olduğu görülmektedir. 

Elektronik kategorisinde de giyim ve aksesu-
ar kategorisinde olduğu gibi en yüksek katı-
lımlı marka sadakat düzeyinin marka tercihi 
düzeyi olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların 
yaklaşık yarısı bu kategoride 2-3 marka ara-
sında seçim yaptıklarını ifade etmiştir. 3 ürün 
kategorisi içinde marka ayrımı yapmama ora-
nının %9’luk oranla en az olduğu kategorinin 
elektronik kategorisi olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo 3. Ürün Kategorilerine göre Marka Sadakat Düzeylerinde Cinsiyet Bazında  
Dağılım 

Giyim ve aksesuar kategorisinde sürekli ve 
sadece tek bir markayı kullanan kadınlar, 
toplam nüfusun %15’ini, erkekler %6,4’ünü 
oluşturmaktadır. Marka tercihi olan kadınlar, 
%31’lik oranla toplam nüfus içinde en yük-
sek orana sahiptir. Toplam nüfus içinde 2. en 
yüksek oranı, %24,2’lik oranla marka ayrımı 
yapmayan erkekler oluşturmaktadır. 

Kişisel bakım ve kozmetik kategorisinde, 
toplam nüfusun %64,4’ünü oluşturan sü-
rekli ve sadece tek bir markayı kullandığını 
ifade eden 386 katılımcının (bknz Tablo 2) 
%61,7’si kadın, % 38,3’ü erkektir.

Marka duyarsızlığının %9’luk oranla en az gö-
rüldüğü elektronik kategorisinde, marka ayrı-
mı yapmayan kadınların oranı toplam nüfusun 

%4,9’unu, erkeklerin oranı ise toplam nüfusun 
%4.2 sini oluşturmaktadır. Marka ayrımı yap-
mayan toplam 54 kişinin (bknz Tablo 2), % 
53,7’si kadın, 46,3’ü ise % erkektir.

Tavsiye/Israr Davranışı ile İlgili Bulgular 

Çalışmada kulaktan kulağa iletişimin boyutu 
ve başlatıcısı saptanmaya çalışılmıştır. Bo-
yuttan kasıt iletişimin tavsiye düzeyinde mi 
yoksa ısrar düzeyinde mi gerçekleştiğidir. 
Başlatıcıdan kasıt ise sürecin başkaları tara-
fından mı yoksa markayı kullanan tarafından 
mı başlatıldığıdır. Katılımcı sadece kendisine 
danışıldığında tavsiye ya da ısrar davranışın-
da bulunuyorsa süreci başlatan danışan yani 
başkalarıdır. Katılımcı, kendisine danışılma-
sını beklemeden, kendiliğinden tavsiye ya da 
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ısrar davranışında bulunuyorsa süreci başla-
tan marka kullanıcısıdır. Tablo 4 bu bilgiler 
ışığında incelenmelidir.

Tablo 4’de tavsiye/ısrar davranışının ürün ka-
tegorilerine göre dağılımı yer almaktadır. 

Tablo 4. Tavsiye/Israr Davranışının Ürün Kategorilerine göre Dağılımı

Tablo 4’de de görüldüğü gibi giyim ve akse-
suar kategorisinde, diğer kategorilerde oldu-
ğu gibi en yüksek oranda sadece danışıldı-
ğında tavsiye etme davranışı gerçekleşmek-
tedir. Bu kategoride katılımcıların % 39,3’ü 
sadece kendisine danışıldığında, %26,3’ü ise 
kendisine danışılmasını beklemeden tavsiye 
davranışında; %7,7’si sadece kendisine danı-
şıldığında, % 5,7’ ise kendisine danışılmasını 
beklemeden ısrar davranışında bulunurken, 
%21’i de ne tavsiye ne de ısrar davranışında 
bulunmadığını ifade etmiştir. 

Kategoriler arası kıyaslama yapıldığında, sa-
dece danışıldığında tavsiye etme davranışı-
nın 3 ürün kategorisi içinde en yüksek oranla 
(%48,8) elektronik kategorisinde; danışılma-
sını beklemeden tavsiye etme davranışının 
3 ürün kategorisi içinde en yüksek oranla 
(%23,9) giyim ve aksesuar kategorisinde; 
sadece danışıldığında ısrar etme davranışı-
nın 3 ürün kategorisi içinde en yüksek oranla 
(%18,2) kişisel bakım ve kozmetik kategori-
sinde; danışılmasını beklemeden ısrar etme 
davranışının 3 ürün kategorisi içinde en yük-
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sek oranla (%10,7) yine elektronik kategori-
sinde gerçekleştiği görülmektedir. Tavsiye ya 
da ısrarda bulunmayanların oranının (%27,8) 

3 ürün kategorisi içinde en fazla olduğu ürün 
kategorisi ise kişisel bakım ve kozmetik ola-
rak ortaya çıkmıştır.

Tablo 5. Tavsiye/Israr Davranışının Ürün Kategorilerine göre Cinsiyet Bazında Dağılımı

Giyim ve aksesuar kategorisi için toplam 300 
kadın katılımcının %36’sı kullandığı markayı 
sadece kendisine danışıldığında; %37,3’ü ise 
kendisine danışılmasını beklemeden tavsiye 
ettiğini ifade etmiştir. Toplam 300 erkek ka-
tılımcının % 6,3’ü sadece kendisine danışıl-
dığında, % 4,7’si ise kendisine danışılmasını 
beklemeden ısrar davranışında bulunduğunu 
ifade etmiştir. Bu kategori için tavsiye ya da 
ısrarda bulunmayan kadınlar, toplam kadın 
nüfusunun %5,5’ini, erkekler ise toplam nü-
fusun %15,5’ini oluşturmaktadır. 

Elektronik kategorisi için kadınların tavsi-
ye ısrar davranışı incelendiğinde kadınların 
yaklaşık %60’ının sadece kendisine danı-
şıldığında kullandığı markayı tavsiye ettiği 
görülmektedir. Erkeklerde bu oran %38’dir. 

Elektronik kategorisinde sadece kendisine 
danışıldığında tavsiyede bulunan toplam 293 
katılımcının (bknz Tablo 4) %61’i kadın, 
%39’u erkektir.

Tavsiye ya da ısrarda bulunmama oranının 
en yüksek olduğu kişisel bakım ve kozmetik 
kategorisinde tavsiye ya da ısrarda bulunma-
yan toplam 167 katılımcının (bknz Tablo 4) 
%73,7’si erkek, %26,3’ü ise kadındır.

Marka Sadakat Düzeyi ve Tavsiye/Davra-
nışı ile İlgili Bulgular

Her bir ürün kategorisinde tavsiye ısrar dav-
ranışının marka sadakat düzeylerine göre da-
ğılımı Tablo 6, Tablo 7 ve Tablo 8’de görül-
mektedir.
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 Tablo 6. Giyim ve Aksesuar Kategorisinde Tavsiye/Israr Davranışının Marka Sadakat 
Düzeylerine göre Dağılımı

Giyim ve Aksesuar kategorisinde marka 
bağlılığına sahip toplam 128 katılımcının % 
22,7’ si kendisine danışılmasını beklemeden 
tavsiye, %6,2’si ise ısrar davranışında bulun-
duğunu ifade etmiştir. Yani marka tutkunları-
nın yaklaşık %30’u kulaktan kulağa iletişim 
sürecini kendilerini başlatmaktadır. 

Marka sadakati marka tercihi düzeyinde olan 
303 katılımcının %41,3’ünün sadece kendi-
sine danışıldığında tavsiye, % %10,9’unun 
ise ısrar davranışında bulunduğu görülmek-
tedir. Yani marka tercihi yapanların yaklaşık 
%52’si kulaktan kulağa iletişim sürecinin iş-
leyişinde danışılan olarak başkalarının kendi-
sine danışmasını beklemektedir. 

Marka ayrımı yapmayan 169 katılımcının 
çoğunluğunun (%60,9) tavsiye davranışında 
bulunduğu görülmektedir. Marka ayrımı yap-
mayanların %33,7’si tavsiye ya da ısrar dav-
ranışında bulunmadığını ifade etmiştir.

Kulaktan kulağa iletişimin diğer marka sa-
dakat düzeylerine kıyasla en yüksek oranda 
gerçekleşmediği marka sadakat düzeyi mar-
ka ayrımımı yapmama düzeyi olarak ortaya 
çıkmıştır. Tavsiye ya da ısrarda bulunmayan 
toplam 126 katılımcının %45,3’lük en yük-
sek oranla marka ayrımı yapmayanlardan 
oluştuğu görülmektedir. 
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Tablo 7. Kişisel Bakım ve Kozmetik Kategorisinde Tavsiye/Israr Davranışının Marka 
Sadakat Düzeylerine göre Dağılımı

Bu kategori için marka sadakat düzeylerine 
göre tavsiye ısrar davranışı incelendiğinde 
marka sadakat düzeyi marka tercihi düzeyin-
de olan toplam 131 kişinin %35,1’nin sade-
ce danışıldığında tavsiye, %19,8%’nin ısrar; 
%32,1’nin danışılmasını beklemeden tavsiye, 
%4,6’sının ısrar davranışında bulunduğu, % 
8,4’ünün tavsiye ya da ısrar davranışında bu-
lunmadığı ortaya çıkmıştır.

Sadece danışıldığında tavsiyede bulunan top-
lam 215 katılımcının yarısından fazlasını % 
62,8’lik oranla sürekli ve sadece tek bir marka-
yı kullananlar oluşturmaktadır. Danışılmasını 
beklemeden tavsiyede bulunan 57 katılımcı-
nın %73,7’lik en yüksek oranla marka tercihi 
olanlardan oluştuğu görülmektedir. Tavsiye 
ya da ısrar davranışında bulunmayan 167 ka-
tılımcının büyük çoğunluğunu (%83,8) marka 
tutkunlarının oluşturduğu ortaya çıkmıştır.
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Tablo 8. Elektronik Kategorisinde Tavsiye/Israr Davranışının Marka Sadakat  
Düzeylerine göre Dağılımı

Tabloda da görüldüğü gibi marka sadakati 
marka bağlılığı düzeyinde olan 249 katılım-
cının yarısından fazlası (%58,6) sadece ken-
disine danışıldığında tavsiyede bulunduğunu 
ifade etmiştir. Marka tutkunları içinde kendi-
sine danışılmasını beklemeden tavsiyede bu-
lunanların oranının %16,1; ısrarda bulunanla-
rın oranının ise %8,4 olduğu görülmektedir. 

 Marka tercihi olan toplam 297 katılımcının 
% 30,7’ sinin kendisine danışılmasını bekle-

meden tavsiye, %12,5’sinin ise ısrar davranı-
şında bulunduğu görülmektedir. Yani marka 
tercihi yapanların %43,2’sinin kulaktan kula-
ğa iletişimi kendilerine danışılmasını bekle-
meden, kendiliklerinden başlatmaktadır.

Tavsiye ya da ısrarda bulunmamanın en az bu 
kategoride tavsiye ya da ısrarda bulunmayan 
toplam 32 katılımcının %46,9’luk en yüksek 
oranla marka tutkunlarından oluştuğu görül-
mektedir.
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SONUÇ

Farklı marka sadakat düzeyindeki tüketicile-
rin kulaktan kulağa iletişimin yayılımındaki 
rollerinin incelendiği araştırmada ulaşılan so-
nuçlar şöyledir:

3 ürün kategorisi içinde marka bağlılığının en 
fazla görüldüğü ürün kategorisi kişisel bakım 
ve kozmetik; en az görüldüğü ürün kategori-
si ise giyim ve aksesuardır. Kişisel bakım ve 
kozmetik kategorisindeki ürünler, giyim ve 
aksesuar ile elektronik kategorisindeki ürün-
lere göre daha kişisel, farklı bir deyişle kişiy-
le direkt temas halinde olan ürünler olduğun-
dan algılanan riskin en fazla olduğu ürünler-
den oluşmaktadır. Bu ürünler için algılanan 
risk maddi yani parasal değildir. Kişinin vü-
cuduyla direkt temas eden bu ürünlerde algı-
lanan risk, sağlık ve güzellikle ilgilidir. Bu 
nedenle kişilerin bu kategoriden beklentileri 
sağlık ve güzellik olacağından güvendikleri, 
bildikleri markalardan şaşmamaları beklen-
dik bir durumdur. 

Elektronik kategorisinin, marka ayrımının en 
az yapıldığı, marka bağlılığının ise en fazla 
olduğu 2. kategori olarak bulgulanmasının 
altında yatan neden, bu kategori için de algı-
lanan riskin oldukça yüksek olması olabilir. 
Bu kategoride yüksek olarak algılanan risk 
maddidir. Elektronik ürünlerin diğer 2 kate-
gorideki ürünlere göre daha maliyetlidir. Bu 
nedenle insanlar bilmedikleri her hangi bir 

markayı denemektense bildikleri markaları 
kullanmayı tercih edebilirler. 

Katılımcıların en yüksek oranla marka tercihi 
yaptığı kategori giyim ve aksesuar kategori-
sidir. Bu kategori aynı zamanda, diğer 2 ürün 
kategorisi içinde en yüksek oranla marka ay-
rımının yapılmadığı ürün kategorisidir. Bu-
nun nedeni, bu kategoride hem maddi hem de 
sağlık anlamında algılanan riskin diğerlerine 
göre daha az olması olabilir.

Giyim ve aksesuar ile kişisel bakım ve koz-
metik kategorisinde marka bağlılığı ve marka 
tercihinin erkeklere kıyasla kadınlarda daha 
fazla olduğu görülmektedir. Elektronik ka-
tegorisinde ise erkeklerin kadınlara oranla 
marka bağlılığı daha fazladır. Bu kategoride 
kadınların erkeklerden daha fazla oranla mar-
ka tercihi düzeyinde olduğu ortaya çıkmıştır. 
Giyim ve aksesuar kategorisinde marka ayrı-
mı yapmayan erkelerin oranı kadınların ora-
nında oldukça fazladır. Yani erkekler, giyim 
ve aksesuar kategorisinde kadınlara kıyasla 
bir markaya daha az sadakat geliştirmektedir. 
Bunun tam aksine giyim ve aksesuar katego-
risinde ise marka ayrımı yapmayan kadınla-
rın oranı erkeklerin oranından fazladır. Bu 
noktada erkeklerin elektronik ürünlerle, ka-
dınların ise giyim ve kişisel bakım ürünleri 
ile daha ilgili olduğu söylenebilir. 

Tavsiye/ısrar davranışı incelendiğinde tavsi-
ye davranışının, ısrar davranışına göre daha 
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fazla gerçekleştiği görülmektedir. Israr dav-
ranışının en fazla gerçekleştiği kategori kişi-
sel bakım ve kozmetiktir. Marka tutkunları-
nın en yüksek oranla bu kategoride olması ve 
bu kategoride marka bağlılığının en yüksek 
oranla olmasının temelinde güven duygusu-
nun olabileceği varsayımından hareketle bu 
sonuç için insanların güvendikleri markaların 
kullanılması hususunda ısrar ettikleri söyle-
nebilir. 

Kulaktan kulağa iletişim sürecini başlatanın 
genellikle başkaları yani danışan kişi olduğu 
görülmektedir. Kulaktan kulağa iletişim süre-
cini başlatanın en yüksek oranla katılımcının 
kendisi olduğu ürün kategorisi elektroniktir. 
Tavsiye ya da ısrarda bulunmayanların ora-
nın en az olduğu bir başka deyişle kulaktan 
kulağa iletişimin en fazla gerçekleştiği kate-
gorinin elektronik olduğu düşünüldüğünde 
bu beklendik bir sonuçtur. Kulaktan kulağa 
iletişim mekanizmasının en az gerçekleştiği 
ürün kategorisi kişisel bakım ve kozmetiktir.

Elektronik kategorisi dışındaki diğer ürün 
kategorilerinde hem tavsiye hem ısrar boyu-
tunda olumlu kulaktan kulağa iletişimin yayı-
lımında rol alan kadınların sayısı, erkeklerin 
sayısından fazladır. Elektronik kategorisinde 
ise durum tam tersidir. Bu noktadan hareket-
le, erkeklerin elektronik ürünler hakkında ko-
nuşmayı sevdikleri söylenebilir.

Giyim ve aksesuar kategorisinde olumlu ku-
laktan kulağa iletişimin en fazla gerçekleştiği 
marka sadakat düzeyi, marka tutkunlarının 
oluşturduğu marka bağlılığı düzeyidir. Kişi-
sel bakım ve kozmetik ile elektronik katego-
risinde ise olumlu kulaktan kulağa iletişimin 
en fazla gerçekleştiği marka sadakat düzeyi, 
2-3 marka arasında seçim yapanların oluştur-
duğu marka tercihi düzeyidir. 3 ürün katego-
risinde de olumlu kulaktan kulağa iletişimin 
en az gerçekleştiği marka sadakat düzeyi, 
marka ayrımı yapmayanların oluşturduğu 
marka duyarsızlığı düzeyidir. Marka ayrımı 
yapmayanların, markalar arasında bir fark 
görmedikleri ve ürünün markasını değil fiya-
tını daha çok önemsedikleri göz önünde tutu-
lursa bu beklendik bir sonuçtur. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Word-of-mouth (WOM), a form of interpersonal communication among con-
sumers in which none of the participants are marketing sources, concerning their personal ex-
periences with a firm or a product, has undoubtedly always been a powerful marketing force. 
WOM has acquired significance because of its high incidence rate in the marketplace as well 
as the persuasive role it plays in influencing consumers’ attitudes and purchase decisions. Re-
searches proved that are a lot of searches which prove that WOM is more efficient than the all 
other communication processes and methods. Both positive and negative WOM communica-
tions can have a strong influence on consumers’ behavior. Studies show that positive WOM 
(PWOM) is likely to increase consumers’ purchase intentions for innovative products by redu-
cing risks, help create a favorable image toward the brand and the firm, and subsequently dec-
rease a firm’s overall promotional expenditures. Today the clear differences between products 
and services are beginning to blur and in this competitive atmosphere companies have to brand 
their products and services to be able to differentiate from the others. In merciless competition 
atmosphere, today the organizations are aware of the power of brands. The brand is one of the 
most efficient weapon in market so companies are trying to get loyal customers How to make 
consumers more loyal to a brand is one of the important questions marketers face. Brand loyalty 
can provide the company many benefits; including repeat purchases and recommendations of 
the brand to friends and relatives also brand loyalty enhances brand equity by lowering vulne-
rability to competitive marketing actions, increasing margins, increasing marketing communi-
cation effectiveness, and possibly generating more brand licensing or extension opportunities. 
Brand loyalty is the biased (i.e. non random), behavioural response (i.e. purchase), expressed 
over time, by some decision-making unit with respect to one or more alternative brands out of a 
set of such brands, and is a function of psychological (decision making, evaluative) processes.
The linkage between WOM and brand loyalty is the focus of this study. Objective: This study 
aims to reveal the dispersion of word of mouth by the consumers who are in different brand 
loyalty levels. WOM behavior examined here is referral behaviour of 3 types of consumers 
whose brand loyalty levels’ are differentiate by their loyalty in range of insensitivity to brand to 
loyalty to the brand for 3 product categories consist of clothing and accessories, personal care 
and cosmetics; electronics. Referral behaviour considers advising and insisting the brand which 
they use. Importance: This study provides a perspective to understand consumer behaviour in 
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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 

context of WOM and brand loyalty. The paper also specifies consumers’ behaviors in respect 
of word-of-mouth reports about a brand, and brand loyalty. Methodology: After designating 
the sample that composed of 600 Anadolu University students by quota sampling, data had 
collected by survey. A questionnaire designed to find out level of brand loyalty and advice/
insistence behavior of respondent. To state the level of loyalty, Aakers’ the loyalty pyramid, 
Twedts’ brand attitude-awareness continuum scale and definition of Capelands’ definition of 
brand recognition, preference and insistence is used. Conclusions: The findings showed majo-
rity of respondents are the loyals who have strong brand insistence with no price considerations 
in personal care and cosmetics category. In category of clothing and accessories, brand loyals 
is the minority while switchers are those whose buying behavior is influenced by price and not 
brand and that have no brand loyalty, is the minority. In electronics category, the majority com-
posed of respondents that are in the brand preference level of loyalty, who have brand preferen-
ce among 2 or 3 brands. Analysis of the difference between men and women according to brand 
loyalty levels indicated that women are more loyal than men in categories of not only clothing 
and accessories but also personal care and cosmetics. In electronic category, men are more 
loyal than women. At this point this funding suggests that men are keen on electronics while 
women are keen on clothing and accessories and personal care and cosmetics. According to 
findings about advice/insistence behaviour, respondents’ major bahaviour is advising. Personal 
care and cosmetics category is the one that insistence behavior is occurred the most. Except the 
electronic category, women are more active than men in processing word of mouth in terms of 
both advising and insisting. It is vice versa in category of electronic. At this point it is obvious 
that men like talking about electronics. In category of clothing and accessories, word of mouth 
mostly processed by brand loyals. In the two other categories word of mouth mostly processed 
by who have brand preference.



7373

TÜRK ROMANTİK KOMEDİ FİLMLERİNDE KADIN VE ERKEK 
SÖYLEMİ: ÖRNEK FİLM “KOCAN KADAR KONUŞ” (1)

WOMAN AND MAN DISCOURSE IN TURKISH ROMANTIC COMEDY 
MOVIES: SAMPLE FİLM “KOCAN KADAR KONUŞ”

Özlem ÖZGÜR
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü, Eskişehir / Türkiye

Öz: Ortaya çıktığı ilk günden bu yana sinema, geniş 
kitlelere ulaşabilen, toplumsal değişmelere doğru orantılı 
olarak gelişen bir kitle iletişim aracı aynı zamanda bir sanat 
dalıdır. Filmler perdede görünenlerin değil gerçek dünyanın 
yansıması olduğu izlenimi verirler. Popüler sinemanın 
dayandığı özdeşleşmenin gerçekleşmesi için bu şarttır. 
Özdeşleşmenin sağlanması ile filmdeki olaylara kendini 
kaptıran seyirci filme düşünsel olarak katılmak yerine 
filmin anlatısının kendisini yönlendirmesine izin verir ve 
böylece filmdeki verili mesajları sorgulamadan pasif bir 
şekilde kabullenir. Ancak duygusal tepkiler değişkendir ve 
seyirci duygulanımlarını her zaman aynı biçimsel kalıplar 
içinde yaşamak yerine bunları farklılıkların sürprizleriyle 
bitiştirmeyi yeğlemektedir. Böylece türler ortaya çıkar. Tür 
filmlerinin uzlaşımları içinde, popüler sinemanın yinelediği 
temsillerde erkek egemen ideolojinin temel izleri vardır. 
Kadın ve erkek ilişkisini odağına alan popüler filmler, 
ilişkileri süzgeçten geçirerek ideolojik temsiller haline dö-
nüştürür. Popüler filmler içerisindeki romantik komediler de 
kadın ve erkek arasındaki ilişkiler üzerinedir. Bir tür olarak 
romantik komediler kadın ve erkek arasındaki en önemli 
ilişki biçimi olan aşkı temel alır. Kadın ve erkek arasındaki 
bu romantik ilişki hem bütün sorunların kaynağı hem de 
bütün sorunların çözümüdür. Bu çalışma, romantik komedi 
filmlerinin sunduğu temsiller ile toplumsal cinsiyet söyle-
minin nasıl kurulduğu üzerine odaklanmıştır.  Bu nedenle 
2015 yılında gösterime girmiş olan Türk romantik komedi 
filmleri incelenmiş en fazla izleyici sayısına ulaşmış olan 
Kocan Kadar Konuş filmi eleştirel söylem analizi yaklaşımı 
temelinde çözümlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Erkek, Toplumsal Cinsiyet, 
Söylem,  Temsil, Romantik Komedi Filmler

Abstract: Since its existence cinema has been a mass com-
munication device and a branch of art which can reach to 
large masses of people and develop in accordance with social 
developments. Movies create the perception that those on 
the screen are not real but the reflection of real life. This is 
necessary to provide the identification as a basis of popular 
cinema. By creating this identification, the audience who 
give rein to movie, instead of joining in intellectual way, 
permits movie’s expression to direct themselves. However, 
emotional reactions are unsteady and the audience always 
prefers to combine their affections with the surprises of 
differences instead of living in those formal patterns. Thus, 
the genres occur. Within the conventions of movie genres, 
there are basic traces of male-dominated ideology within 
the representations that are reiterated by the popular cinema. 
Popular movies which put the relationship between man 
and woman in focus filter the relationships to convert them 
into ideological representations. Among popular movies, 
romantic comedies are also about relations between women 
and men. As a genre, romantic comedies select the most 
important type of relationship between woman and man, 
love, as the baseline. The romance between woman and 
man is both the source and the solution of all problems. 
This study is focused on how the social gender discourse 
is built with the presentations which are presented by 
romantic comedy movies. To this aim, Turkish romantic 
comedy movies which have been released in 2015 have 
been studied, and the movie Husband Factor Kocan Kadar 
Konuş has been analyzed based upon the approach of criti-
cal discourse analysis.

Key Words: Woman, Man, Gender, Discourse Representa-
tion, Romantic Comedy Movies
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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 

GİRİŞ

Günümüzde sinema çağdaş yaşamda, mo-
dern kültürde önemi yadsınamayan bir kitle 
iletişim aracı aynı zamanda bir sanat dalıdır. 
Kendine özgü yapısıyla kitlelerin görsel işitsel 
duyularına yönelir. İnsanın günlük yaşamında 
dikkat etmediği ufak bir şeyden, dünyanın 
bir başka ucunda olmuş bir olay rahatlıkla 
sinemanın konusu olabilir. Böylece, sinema 
duygu ve düşünceleri boyutlandırıp zengin-
leştirerek toplumun bakış açısına katkıda bu-
lunmakta, ayrıca üzerinde çok az şey bilinen 
konular hakkında da ortak bir görüşün oluş-
masına yardım etmektedir (Güçhan,1992:5; 
Türkoğlu,2004:70). 

Ryan ve Kellner sinemada işlerlik gösteren 
temsillerle toplumsal hayatın yapısını ve biçi-
mini belirleyen temsillerin bağlantılı olduğu-
nu savunurlar. Onlara göre filmler toplumsal 
yaşamın söylemlerini şifreleyerek sinemasal 
anlatılar biçiminde aktarır (1995: 35). Filmler 
toplumsal hayatta gerçekleşen olayların nasıl 
yaşandığına ve muhtemelen gelecekte nasıl 
yaşanacağına işaret eden farklı anlatılara ev 
sahipliği yapar (Arslan,2004:13). 

Böylece filmler perdede görünenlerin değil, 
gerçek dünyanın yansıması olduğu izleni-
mi verir. Popüler sinemanın dayandığı öz-
deşleşmenin gerçekleşmesi için bu şarttır. 
Özdeşleşmenin sağlanması ile filmdeki olayla-
ra kendini kaptıran seyirci filme düşünsel ola-

rak katılmak yerine, filmin anlatısının kendisi-
ni yönlendirmesine izin verir. Böylece filmdeki 
verili mesajları sorgulamadan pasif bir şekilde 
kabullenir (Topçu, 2004:159). Ancak duygusal 
tepkiler değişkendir ve seyirci duygulanımları-
nı her zaman aynı biçimsel kalıplar içinde ya-
şamak yerine, bunları farklılıkların sürprizle-
riyle bitiştirmeyi yeğlemektedir. Böylece türler 
ortaya çıkar (Abisel, 1995:8).

Sinemada tür, konu açısından benzer özel-
likler taşıyan ortak yol yöntem kullanan, de-
nenmiş olduğu için zarar riski düşük filmleri 
kapsayan bir terim olarak kullanılmaktadır 
(Abisel,1995:22). 

Özön (2000:648) film türlerini filmlerin, belli 
bir konuyu işlerken kullandığı gerece, çeşitli 
öğeleri kullanış tarzına, belli bir konuyu ele 
alış biçimine göre ortak yönleri bulunarak ya-
pılan kümelendirmeye dayanan adlandırma-
lar olarak açıklamaktadır. 

Bu tanımlamaya göre film türleri belgesel, ta-
rihsel, biyografik, western, dram, melodram, 
güldürü, müzikal, polisiye, korku, bilimkur-
gu, animasyon şeklinde sıralanabilir. Bu sı-
ralamaya romantik komedi filmleri de dahil 
edilebilir. 

BİR FİLM TÜRÜ OLARAK ROMANTİK 
KOMEDİLER

Tür filmlerinin uzlaşımları içinde, popüler si-
nemanın yinelediği temsillerde erkek egemen 
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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 

ideolojinin temel izleri vardır. Kadın ve erkek 
ilişkisini odağına alan popüler filmler, ilişki-
leri süzgeçten geçirerek ideolojik temsiller 
haline dönüştürür. Popüler filmler içerisinde-
ki romantik komediler de kadın ve erkek ara-
sındaki  duygusal ilişki üzerinedir (Bayram, 
2002:61). 

Bir tür olarak romantik komediler kadın ve 
erkek arasındaki en önemli ilişki biçimi olan 
aşkı temel alır. Kadın ve erkek arasındaki bu 
romantik ilişki hem bütün sorunların kaynağı 
hem de bütün sorunların çözümüdür.

Çünkü, bu türde aşk bir anda gelmez, oluş-
maz, bir emeği ve çabayı gerektirir. Ancak 
belirli koşullar altında gerçekleşip yapılana-
bilir. Bir insanı sevmek her ne kadar bireyin 
kendi seçimi olsa da, aşkı yaşamak mutlaka 
insanın kendi iradesinin dışında ve ötesinde, 
büyük oranda karşı tarafın davranışlarına ör-
neğin ideal eş olmasına ve beklentileri kar-
şılamasına bağlı olarak gerçekleşir (Solmuş, 
2013: 16). 

Romantik komedi filmlerinde çatışma üç ana 
eksende meydana gelmektedir. Birinci çatış-
ma aşık olan taraflar ve otorite figürü arasın-
da gerçekleşir. Otorite figürü genelde düzen 
kurucu olarak temsil edilen baba ile aşıklar 
arasında yaşanır (Grindon, 2011:15). Ancak 
ebeveynlerin çiftin aşkına ikna edilmeleri ile 
birlikte bu sorunun çoğu zaman çözüldüğünü 
söylemek çok da yanlış olmayacaktır. 

İkinci çatışma cinsiyetler arasındaki savaş-
tan kaynaklanır.  Bu durum romantik komedi 
türüne kimliğini kazandıran uzlaşımlardan 
biridir. Hem kadın hem de erkek kahraman 
merkez dışı özellikleriyle dikkat çeker. Her 
koşulda çılgınca davranan deli dolu kişilerdir. 
Dolayısıyla toplumsal cinsiyet kültürünün ka-
dın ve erkeğe yüklediği rolleri benimsemez-
ler. Romantik çiftin kişiliklerindeki ve yaşam 
tarzlarındaki uyuşmazlıklara bir de yanlış an-
lamalar da eklenince çift arasındaki çatışma 
daha da artar. Aslında savaşarak birbirlerine 
kur yapan çiftler bir süre mücadele ettikten 
sonra ortak bir noktada buluşurlar. (Bayram, 
2002: 24-25; Grindon, 2011: 15).  Çiftlerin 
ortak bir noktada buluşmasını sağlayan en 
önemli etken özveride bulunmaktır. Kendini 
gerçekleştirmek ile özveride bulunup bir iliş-
kinin yürümesini sağlamak arasında karar-
sız kalmak aşıkların yaşadıkları en yaygın 
çatışmalardan biridir (Grindon, 2011: 16). 
Filmlerde özveride bulunmayanların kendile-
ri için uygun eşi bulamayacakları mesajının 
da verildiği görülmektedir.

Bu türün filmlerindeki üçüncü çatışma ise ki-
şilerin psikolojisi ile ilgilidir. Bu duruma vur-
gu yapan romantik komedilerde kahramanın 
içsel bir çatışması söz konusudur ve duygu-
sal olarak yarımdır. Diğer yarısını buluncaya 
kadar da tamamlanamaz (Grindon, 2011:18). 
Diğer yarıyı bulabilmek için de bir öğrenme 
sürecinden geçmek gereklidir. Bu öğrenme 
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sürecinde çiftler, örneğin, değerlere göre dav-
ranmayı, doğru giyinmeyi öğrenerek birlikte-
liklerinin ne kadar ideal olduğuna dair ikna 
olur. Böylece uygun ve karşılıklı aşkı gelişti-
rip onaylarlar.  Bu süreçte kimi zaman kadın 
kimi zaman da erkek öğrenen konumundadır. 
Bazı filmlerde yalnızca erkek ya da yalnızca 
kadın eğitici görevi üstlenmiş görünse de tu-
tum ve davranış değişiklikleri her ikisinde ve 
hatta anlatısal çevreyi oluşturan diğer birey-
lerde de görülebilir (Bayram,2002: 26-27).

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda romantik 
komedi türünün her şeyden önce kadın ve 
erkek arasında romantik ilişkiyi yaşarlarken 
meydana gelen çatışmalarla ilgili olduğunu 
söylemek olanaklıdır. Bu filmlerde çatış-
manın gerekçeleri farklı olsa da temel çatış-
ma çiftler arasında gerçekleşen çatışmadır.  
Böylece film boyunca gelişen olaylar her iki 
cinsiyet arasındaki savaşın üzerine kurulur. 

Tür, bu savaşımı sergilerken ve çözerken ilk 
bakışta eşitlikçi gibi görür. Ancak geleneksel 
toplumsal cinsiyet söylemini yeniden kurar 
(Bayram, 2002: 30). 

Böylece filmsel söylem, toplumsal düzene ait 
bilgiyi toplumsal temsilleri yeniden üreterek 
somut görünümler içinde sunmakta ve sine-
ma seyircisine iletmek üzere ideolojik temelli 
kodlamaktadır (Özden,2000:143). 

AMAÇ ve YÖNTEM

Bu çalışma, romantik komedi filmlerinin 
sunduğu temsiller ile toplumsal cinsiyet söy-
leminin nasıl kurulduğu üzerine odaklanmış-
tır.  Bu nedenle 2015 yılında gösterime girmiş 
olan Türk romantik komedi filmleri incelen-
miş en fazla izleyici sayısına ulaşmış olan 
“Kocan Kadar Konuş” filmi1 eleştirel söylem 
analizi yaklaşımı temelinde çözümlenmiştir. 

Söylem analizi, 1960–1970 yılları arasında, 
antropoloji, etnografı, bilişsel-sosyal psiko-
loji, metin ve konuşma yapısı ve sürecini ça-
lışan yeni bir transdisipliner (disiplinlerötesi) 
çalışma alanı olarak ortaya çıkmıştır (Van 
Dijk, 2008: 108). 

Van Dijk’a (2004:25) göre söylemler buz 
dağının görünen küçük bir kısmı gibidir. 
Anlamların hepsi açıklanmaz, sadece küçük 
bir kısmı açıklanır geriye kalan bilgi varsayı-
lır. Bu nedenle söylem analizinin amacı me-
tinlerin içindeki gizli anlamları ortaya çıkar-
maktadır. Van Dijk söylem analizi konusunda 
farklı metinlerde iki farklı yaklaşımdan söz 
etmektedir. Bunlar eleştirel ve ideolojik söy-
lem analizleridir.

Van Dijk (1993: 249-250) eleştirel söylem 
analizinde; söylemin, tahakkümün yeniden 
üretilmesinde ve tahakküme meydan okun-
masında oynadığı role odaklandığını belir-

1 (http://boxofficeturkiye.com/arama/?aranacak=ko
can+kadar+konu%FE erişim tarihi:10.08.2016)
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tir. Buradaki tahakküm kavramı, toplumsal 
iktidarın elitler, gruplar veya kurumlar tara-
fından, toplumsal eşitsizliğe yol açacak şe-
kilde kullanılması olarak açıklanmakta ve 
bu eşitsizliklerin içerisine kültürel, sınıfsal, 
etnik köken ve cinsiyete dair eşitsizlikler da-
hil edilmektedir. Dolayısıyla eleştirel söylem 
analizinin amacı tahakkümün yeniden üretil-
me sürecinde metnin, konuşmanın veya ileti-
şim olayının yapısı, stratejisi ve diğer özellik-
lerini analiz etmektir 

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, bu 
çalışmada, örneklem içerisine dâhil edilen 
Kocan Kadar Konuş filmi çözümlenirken 
olay örgüsü ve karakterlerin konuşmaları ya-
zıya aktarılmış ardından bu konuşmaların al-
tında yatan toplumsal cinsiyet söylemi açık-
lanmıştır.

FİLMİN KISA ÖZETİ

Şebnem Burcuoğlu’nun aynı adlı romanın-
dan beyazperdeye uyarlanan filmde Efsun 
karakterinin gerçek aşkı, sevgiyi ve dürüst-
lüğü arayışı anlatılmaktadır.  Akranı olan 
diğer kadınlar gibi erkekleri yönlendireme-
yen Efsun’un yardımına ailesinin kadınları 
yetişir. Kendisini bu kadınlara emanet eden 
Efsun, erkeklerin tüm zaaflarını öğrenme-
ye başlar. Beklemediği bir anda da karşısına 
yıllardır unutamadığı lise aşkı Sinan çıkar. 
Efsun da ailesinin kadınlarından öğrendiği 
taktikleri Sinan üzerinde uygulamaya koyar.  

BULGULAR ve YORUM

Efsun ve eski erkek arkadaşı Timur ile bir sa-
bah işe gittiği sırada, Timur Efsun’dan otobüs 
kartını onun için de kullanmasını ister. Daha 
sonra akşam yemeği için gittikleri restoranda 
da kız arkadaşı ile ilgilenmek yerine diğer ta-
raftarlarla maç izler, tezahürat yapar. Efsun, 
garsondan içki isteyince de elalemin herifi 
ile neden muhatap oluyorsun diyerek tepki 
gösterir.  Efsun dayanamayarak oradan ayrı-
lır. Timur bunun farkına bile varmaz. Timur 
kadınlar tarafından kabul gören bir makbul 
erkek değildir. Efsun’dan para istemiş, ye-
mekte maç izlemiş, masadan ayrıldığını bile 
fark etmemiştir. Timur her ne kadar sevdiği-
nin kıskansa da sevdiği kadın için çaba gös-
termemekte ve koruyup kollayan güçlü erkek 
imajı çizememektedir. Bu nedenle de evlilik 
için doğru bir aday değildir. 

Efsun, Timur’un yanından ayrıldıktan sonra 
bir bankta en sevdiği yazar ile hayali olarak 
dertleşir, “önceki sevgililerime hiç sorun çı-
karmadım ama her biri tarafından da aldatıl-
dım. Üstelik hepsi gidip beni aldattıkları ka-
dınlarla evlendiler” diyerek içini döker. Hiç 
sorun çıkarmamak ve tevazu göstermek bir 
kadın için yararlı olmamaktadır. Sorun çıka-
ran taraf olarak erkekleri bu sorunu çözmeye 
ikna etmelidir. Böylece erkekler de kendini 
daha güçlü ve iyi hissedecektir. 
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Efsun’un anneannesi onun evlenememesinin 
gerekçesini “çok okuyorsun, elinden hiçbir 
iş gelmiyor, sevimsizsin” diyerek açıklar. 
Evlenilebilecek bir kadın olabilmek için çok 
okunması kültürel olarak bir birikim sahibi 
olunmasından ziyade elinden iş gelmeli ve 
erkeklere sevimli gözükmelidir. 

Efsun’un annesi,  kuzenin evleneceğinin 
duyduğunda “sen etrafta dolanırken herkes 
evlendi” diyerek kızının evlenmek için geç 
kaldığını ve durumun ciddiyetini dile getirir. 

Efsun 20 yaşındaki kuzenini evliliği üzerine 
harekete geçmeye karar verir. Zaten diğer 
aile üyeleri de onun bu kararı vermek için 
geç bile kaldığını her fırsatta dile getirmek-
tedir. Bir erkeğin beğenisine sunmak için 
değişmeye karar verir. Alışveriş yapar, kua-
före gider. Kendine yeni bir imaj yaratmaya 
çalışır. Kendini erkeğin bakışına sunmak için 
hazırlar. Böylece bakışın nesnesi haline gelir. 
Erkeğin de bakışı yönelten taraf olmasını ka-
bul eder.  Böylece geleneksel toplumsal cinsi-
yet ilişkisi sürdürmeye yönelik olarak Efsun 
da ikna edilmiş olur. 

Efsun geçirdiği değişimi sergilemek için git-
tiği barda lise arkadaşı Sinan ile karşılaşır.  
Alkolün etkisi ile evine dönemez, Sinan onu 
eve bırakır. İlişkileri böylece başlamış olur. 

Efsun ile Sinan’ın ilişkilerini geliştirmele-
rini isteyen Efsun’un ailesi Sinan’ı yemeğe 
çağırır. Yemek hazırlıkları sürecinde Efsun 

bakımlı olarak, beğendiği erkeğin karşısına 
çıkmak için vakit harcarken, annesi bütün 
yemekleri yapar. Ancak, bu durum Sinan’a 
farklı bir biçimde anlatılır. Annesi “bizde ak-
şam yemeklerini Efsun yapar, bir börek yapar 
parmaklarını yersin” diyerek, Efsun’un hem 
güzel hem de becerikli olduğunu gösterme-
ye çalışırlar.  Bu hali ile Efsun meslek sahi-
bi, güzel ve aynı zamanda becerikli bir kadın 
olarak evlenilecek bir kadın imajı çizmekte-
dir. Sinan yemekten sonra ayrılırken ne kadar 
güzel olduğunu söyler. Böylece bakışın öz-
nesi olan erkek hâkimiyeti ele geçirir. Bunu 
yapması da karşı cins tarafından beklenir, 
onaylanır. Dolayısıyla Efsun amacına ulaş-
mış Sinan’ın dikkatini çekmiştir. 

Efsun ile Sinan’in ilk randevusu için öneriler 
de anneannesi ve ailenin diğer kadınlarından 
gelir: “Önce erkek olduğunu hissettireceksin, 
çocuk kendini kral sanacak. Yemeği sipariş 
verecek. Hesabı ödemesine izin vereceksin. 
Yakın ama uzak olacaksın. Fazla abartmadan 
kıskanacak ve kıskandıracaksın. Her zaman 
da gülümseyeceksin. Göster ama elletme, 
öptürmeyeceksin” diyerek Efsun’a bir erke-
ği elde etmenin yollarını söylerler. Efsun her 
ne kadar bu önerilere “benim özel zevklerim 
olmayacak mı” diyerek karşı çıksa da aşkı 
uğrunu fedakârlık yaparak, bütün tavsiyeleri 
yerine getirir. Çünkü, Sinan aile ve arkadaş-
lar tarafından onaylanan iyi bir eştir. Kendi 
deyimi ile “20’lerinde kuzenim evleniyor ben 
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hala kürek çekiyorum, farklı bir tavır takın-
mam lazım” diyerek açıklar. Yani evlenmesi 
gereklidir. Bunun için de çaba sarf etmek zo-
rundadır. Aslında çaba harcaması gereken tek 
kişi Efsun değildir. Sinan’ın da çabalaması 
gerektiğini söyler anneanne: “Kadınlar ikiye 
ayrılır, eldeki kuş ve teldeki kuş, Sinan seni 
hiçbir zaman eldeki kuş olarak görmemeli,  
tam avucuna girecek gibi olduğunda pırr uç-
malısın çünkü erkekler teldeki kuşu severler” 
diyerek erkeklerin çaba harcaması gerekti-
ğini de belirtirken, taktiklere devam devam 
edilmesinin gerekli olduğunu vurgular. Efsun 
onaylamasa da bu oyuna katılır. 

Efsun’un babası her ne kadar Sinan akşam 
yemeğine geldiğinde oyuna dahil olsa da 
“sen de uydun bunlara, halin tavrın değişti, 
ben senin farklı olmanı seviyorum. Ama ben 
değiştim dersen o ayrı” diyerek kızını uyarır. 
Bir taraftan da değişimi kabul edebileceğinin 
sinyallerini verir.  Romantik komedi filmle-
rinde babalar, kızlarını iyi yetiştirmekle yü-
kümlü, çocuklarını seven karakterler olarak 
temsil edilirler. Ancak bu türde  çiftin bir 
araya gelmesi konusunda sorunları da genel-
de babalar çıkarmakta ancak çoğu filmin so-
nunda ilişkiye ikna olmaktadır. Efsun’un ba-
bası bu yönü ile geleneksel romantik komedi 
filmlerindeki babalardan ayrılır.  O en baştan 
bu ilişkiye onay vermiş, kızının değişimini de 
kabul edebileceğini de belirtmiştir. 

Efsun aşık olduğu adam için elinden gele-
ni yapar. Fakat bütün bu taktikler Efsun’un, 
kuzenin düğününe kadar sürer. Sinan onun 
farklı bir kız olduğu için önemsediğini ancak 
“diğer kızlar gibi lafı sürekli evliliğe getiri-
yorsun, sana hiç yakıştıramıyorum” diyerek 
Efsun’un evlilik ile ilgili beklentilerini altüst 
eder. Efsun’un Sinan’a cevabı ise “ben haya-
tımın sonuna kadar,  bekar, çocuksuz, evlilik 
delisi bir kadın imajı mı çizdim, inanmıyo-
rum, susarım ben de” şeklinde olur ve böy-
lece kendini savunmaya çalışır. Ancak asıl 
sorun Efsun’un buket kapmak için diğer kız-
lar ile koşturması ve buketi kapması ile ya-
şanır. Efsun “ buketi ben kaptım, hepinizden 
önce ben evleneceğim” diyerek çığlık atarken 
Sinan gelir. Bu geleneği sevmeyen ve gerek-
siz bulan Sinan Efsun’u elinde buket ile gö-
rünce kızar ve “bir aydır görüşüyoruz, evlilik 
konusu dışında muhabbet ettiğimizi ben hatır-
lamıyorum” diyerek kızar, düğünü terk eder. 
Efsun olanlar karşısında şaşkındır. Efsun’un 
iç sesini duyarız: “Ben ne ara koca arayan 
histerik bir kıza dönüştüm acaba? İnsanın en 
çok içini acıtan şey hata yaptığının farkında 
olmasıymış. Ey aşk güzel ve kısasın.” Efsun 
bu iç konuşması ile aslında uyguladığı taktik-
lerin tutmadığını ve hata yaptığını kabul eder. 

Efsun, aslında evlilik konusunda ısrarcı biri de-
ğildir. Klasik tavırlar sergilemez. Ancak tüm ro-
mantik komedi filmlerinde olduğu gibi roman-
tik aşkı uğruna savaşmış ama kaybetmiştir. 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 13 Yıl:2016 Jel Kodu: M0-I0-M00-Z-Z0-Z00-Z1

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 13 Year: 2016 Gel Code: M0-I0-M00-Z-Z0-Z00-Z1

ID:322 K:369
(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)

80

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 

Efsun, Sinan’ın onu terk etmesinden sonra 
depresyona girer. Ailesi onu kendine getirebil-
mek için hep birlikte uğraşır. Son olarak an-
neannesinin ayarladığı bir randevuda, yemek 
yediği kişinin de tavsiyesi ile Sinan’ın evine 
gider. Yağmurda beklemeye başlar. Sevgilisini 
tekrar kazanmak için bütün taktikleri bir kena-
ra bırakır. Sinan ilk anda karşı çıksa da onu ilk 
öpen Efsun olur. Sinan’a evlenme teklif eder. 
Sinan yine karşı çıksa da Efsun onu tekrar 
öper. Sinan evliliğe ikna edilmiştir. 

Efsun yaptıklarının yanlış olduğunu anlamış 
ve bir kadın olarak beklenenin aksine, evlen-
me teklif ederek geleneksel toplumsal cinsi-
yet düzeninin dışına çıkmıştır. Ancak evlilik 
konusunda ısrar etmesi ve Sinan’ı buna ikna 
etmesi mevcut olan toplumsal cinsiyet düze-
ninin istisnalara rağmen korunacağının mesa-
jı verilir.  

SONUÇ

Bir tür olarak romantik komediler kadın ve 
erkek arasındaki duygusal ilişki üzerine ku-
rulu anlatılardır. Türün gelenekleri içerisinde 
kadın ve erkeğin geleneksel toplumsal cinsi-
yet ideolojisine uyumlu bir hale dönüştürül-
mesini romantik aşka bağlaması önemli bir 
yer teşkil etmektedir. Kahramanlar her ne ka-
dar aykırı tipler olsalar da, bu yönleri törpüle-
nerek evliliğe ikna edilirler. Böylece var olan 
düzen için tehdit oluşturmazlar. Ataerkil ide-
oloji bu türdeki filmler ile devam edip gider.

Bu çalışmada 2015 yılının gişe başarısı ka-
zanmış romantik komedi filmlerinden biri 
olan “Kocan Kadar Konuş” filmindeki top-
lumsal cinsiyet temsilleri eleştirel söylem 
analizi yaklaşımı kullanılarak çözümlenmiş-
tir. Eleştirel söylem analizi yaklaşımının ter-
cih edilmesindeki gerekçe ise kimliğin önem-
li bir unsuru olan cinsiyetin toplumsal yapı 
içersinde söylemlerle inşa edilmesi ve cin-
siyete yönelik anlamların söylemlerle tekrar 
tekrar üretilmesidir. 

İncelenen filmde Efsun ve Sinan evliliğe 
uzak kişilerdir. Efsun, Sinan’dan daha erken 
ikna olur ve aşkı uğruna bir değişim içerisine 
girer. Sinan’da Efsun’un bu yeni halini gü-
zel bulmakla birlikte evliliğe sıcak bakmaz. 
Birlikte güzel vakit geçirirler. Bu, Sinan için 
yeterlidir. Gelecek planı yapmaz. Efsun’un 
aşırı evlilik isteği her ne kadar Sinan için ilk 
aşamada rahatsız edici olsa da filmin sonun-
da ona aşık olan kadın tarafından ikna edilir. 
Film her ne kadar yerleşik düzen içindeki top-
lumsal cinsiyet ideolojisine eleştiriler getirse 
de aile düzenin kurulacağının mevcut düze-
nin devam edeceğinin işaretleri ile sona erer. 

Bu türdeki kadın ve erkekler geleneksel top-
lumsal cinsiyet ideolojisinin içinde kendileri-
ne yer bularak tehdit olmaktan çıkar. Böylece 
geleneksel toplumsal cinsiyet söylemin de-
vamlılığı sağlanır.
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EXTENDED ABSTRACT

Since its existence cinema has been a mass communication device and a branch of art which can 
reach to large masses of people and develop in accordance with social developments. Movies 
create the perception that those on the screen are not real but the reflection of real life. This 
is necessary to provide the identification as a basis of popular cinema. By creating this iden-
tification, the audience who give rein to movie, instead of joining in intellectual way, permits 
movie’s expression to direct themselves. However, emotional reactions are unsteady and the 
audience always prefers to combine their affections with the surprises of differences instead of 
living in those formal patterns. Thus, the genres occur. Within the conventions of movie genres, 
there are basic traces of male-dominated ideology within the representations that are reiterated 
by the popular cinema. Popular movies which put the relationship between man and woman in 
focus filter the relationships to convert them into ideological representations. Among popular 
movies, romantic comedies are also about relations between women and men. As a genre, ro-
mantic comedies select the most important type of relationship between woman and man, love, 
as the baseline. The romance between woman and man is both the source and the solution of all 
problems. Aim and Method: This study is focused on how the social gender discourse is built 
with the presentations which are presented by romantic comedy movies. To this aim, Turkish 
romantic comedy movies which have been released in 2015 have been studied, and the movie 
Husband Factor Kocan Kadar Konuş has been analyzed based upon the approach of critical 
discourse analysis. Discourse analysis emerged just as other social sciences which study the 
function, structure and duration of text and speech like anthropology, ethnography, cognitive-
social psychology as a trans-disciplinary field of study in the 1960s and 1970s (Van Dijk, 2008: 
108). According to Van Dijk (2004: 25) discourse analysis is like the tip of an iceberg. Not 
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features of the texts, speeches, verbal interactive or communicative events (1993: 249-250). 
Conclusion: The romantic comedy genre is the narrative that puts woman and man’s love in 
the center. Within the tradition of the genre, attribution of woman and man’s transformation to 
romantic love in order to be synchronized with the traditional social gender ideology constitutes 
an important basis. The protagonists, though being outsiders, are smoothened and persuaded for 
marriage. Thereby, they are no longer a threat for the existing order. The patriarchal ideology 
continues with these kinds of movies. In this study, the social gender representations in the 
movie “Husband Factor – Kocan Kadar Konus” have been analyzed by using critical discourse 
analysis. The reason why this method has been adopted is that, genders which are important 
elements of the identity are rebuilt with social interaction discourses, and with these discourses 
the meanings on the gender are recreated repeatedly. In the analyzed movie, Efsun and Sinan 
are the characters who are quite far from the idea of marriage. Efsun gets convinced sooner than 
Sinan, and sets off on a change for her love. Sinan, finds her new view quite pleasant, however 
he still does not open up to the marriage. They enjoy their time together, and that is enough for 
Sinan. He does not need to plan a future. Efsun’s extreme desire for marriage is at first quite 
disturbing for Sinan, but in the end of the movie, he is persuaded by the woman who loves him. 
Though criticizing the social gender ideology within the permanent order, the movie ends with 
the signs of the foundation of family order and continuation of the current system. Women and 
men in this genre find a place for themselves within the traditional social gender ideology, and 
become not a threat anymore with their anomalous behaviors. That fulfills the continuation of 
the traditional discourse of social gender.



8484

CORPORATE CULTURE MANAGEMENT ON SOCIAL MEDIA (1)

SOSYAL MEDYADA KURUM KÜLTÜRÜ YÖNETİMİ

Sevilay ULAŞ1, Gül COŞKUN DEĞİRMEN2, Z. Beril AKINCI VURAL3

1-2-3Ege University, İzmir / Turkey

Öz: Dijital bilgi iletişim teknolojileri, küreselleşme, 
eğitim ve sosyal aktivizim yükselmesindeki radikal 
değişimler, geleneksel medyaya ilginin azalması, daha 
talepkar olan paydaşların yeni dinamiklere yönelmeye 
sebep olmuştur. Bu yeni dijital çağda, kurumlar farklı 
iletişim stratejilerine ihtiyaç duymaktadırlar. Dijital 
iletişim alanında yaşanan bu kayda değer geçişler 
günümüzde kurumların paydaşları ile neden ve nasıl 
iletişim kurduklarını açıklamaktadır. Bu süreçte tüm 
iletişim araçları etkin bir şekilde kullanılmaktadır fakat 
yeni medya diğerlerine kıyasla daha önemli gözük-
mektedir. Özellikle paydaşları ile etki iletişim kurmak 
isteyen kurumlar için rekabet avantajı yaratmaktadır, 
sosyal medya vazgeçilemez önemli hale gelmiştir. 
Kurum kültürü etkin iletişim ile yönetilmesi gereken 
bir süreçtir. Bu dijital çağda, sosyal medyada kurum 
kültürü yönetimi kurumsal iletişim yöneticileri için 
önemli bir yoldur. 
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Abstract: Radical changes caused by digital information 
communication technologies, globalization, increased 
education and social activitism, diminishing returns 
on traditional media, more demanding stakeholders 
have created a new dynamic.In the new digital era, 
companies need different communication strategies. 
Monumental shifts in digital communication landscape 
today are transforming how and what companies 
communicate with their stakeholders. In this period 
all of the communication tools are used effectively 
but the new media appeared to be more important 
compared to the others. Especially for the companies 
that would like to build effective relationships with 
their stakeholders as to create competitive advantage, 
social media becomes an essential communication 
platform. Corporate culture is aprocess which should 
be managed through effective communication. In this 
digital age, corporate culture management on social 
media is an important thread for corporate commu-
nication managers. 
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THE CONCEPT and SCOPE of CORPO-
RATE CULTURE

Corporate culture is the most distinguishing 
element which seperate companiesfrom their 
rivals.The quality of governance and types of 
communication, corporate behaviour are all 
shaped in the framework of corporate culture. 
Corporate culture consists of spoken and un-
spoken rules, assumptions, values and way of 
thinking. These features define how managers 
and employees dress, feel and behave within 
the companies.Different definitions have been 
made for corporate culture which helps us to 
understand the symbolic fundamentals of an 
organization. Some are indicated as below:

•	 The dominant values espoused by an or-
ganization (Deal and Kennedy, 1982: 18).

•	 The philosophy that guides an organiza-
tion’s policy toward employees and cus-
tomers (Pascale and Athos, 1981: 10).

•	 The way things are done around here (Mar-
tin and Bartol, 1991: 103).

•	 The collective programming of the mind 
(Hofstede, 1980: 25).

•	 Corporate culture is the pattern of shared 
attitudes, beliefs, assumptions and expec-
tations which shape the way people act and 
interact in an organization and underpin 
the way things get done (Armstrong, 1990: 
206).

•	 A set of symbols, ceremonies and myths 
that communicate the underlying values 
and beliefs of that organization to its em-
ployees (Ouchi, 1981: 41).

Taking all these definitions into consideration, 
it is possible to define corporate culture short-
ly as ‘’a common understanding and a belief 
system widely shared by an organization’s 
members on which they act’’ (Akıncı, 1997: 
4). There are patterns of beliefs, symbols, 
rituals and practices in every organization 
which in turn, create common understandings 
among its members as to what the organiza-
tion is and how its members should behave. 
Corporate culture presents internal variables 
that are shared among its members, that give 
a feeling of identity and of being different that 
strengthen the organizational commitment of 
its members.

CORPORATE CULTURE MANAGE-
MENT 

Former researches have shown that most suc-
cessful corporations have strong and posi-
tive cultures. Corporate culture is considered 
strong when its core values are intensely held, 
clearly ordered and widely shared. It is also 
considered positive when it contributes to ef-
fective performance and productivity. Such 
companies with strong and positive cultures 
have their own unique styles and usually pub-
lish their core values and missions as a state-
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ment and also encourage all the members to 
keep up with them (Kotter and Heskett, 1992: 
15). On the other hand, corporate culture is 
considered weak when its core values are not 
intensely held, clearly ordered and widely 
shared. It is also considered negative because 
of not contributing to effective performance 
and productivity. That is, existing culture 
doesn’t serve on behalf of organizational 
goals and it is not managed consciously.

The characteristics of strong and positive 
cultures are defined as distinctive, stable, 
implicit, symbolic, integrated, and accepted 
and a reflection of top management (New-
strom and Davis1993:80). If corporations 
pursue strong and positive cultures, then they 
need to manage it consciously and effective-
ly from the date of foundation till then. The 
ultimate source of an organization’s culture 
is its founders. They traditionally have a ma-
jor impact in establishing the early culture 
since they have a vision of what the company 
should be. Actually corporate culture results 
from the interaction between the founders’ 
biases, assumptions and what the original 
members learn subsequently from their own 
experiences. Apart from the founders, three 
other forces play a particularly important part 
in managing and sustaining strong and posi-
tive cultures- selection practices, the actions 
of top management and socialization meth-
ods. The original culture is derived from the 

founder’s philosophy. This, in turn, strongly 
influences the criteria used in hiring. The ac-
tions of the current top management set the 
general climate of what is acceptable behav-
ior and what is not. How employees are to be 
socialized will depend on the degree of suc-
cess achieved in matching new employees’ 
values to those of the organization in the se-
lection process and top management’s prefer-
ence for socialization methods.

THE CONCEPT of SOCIAL MEDIA

New communication technologies have been 
changing our lives significantly. Almost a de-
cade ago, no one has ever imagined a globe 
where interactive communication would take 
place via wireless devices enabling us being 
in touch with friends without time and space 
restrictions, managing business without of-
fices, doing all financial transactions virtual-
ly, sending substantial amount of information 
from one point to another within seconds, 
reading virtual books and news and even 
commending on these news or participating 
on air programs on TVs and radios.

Due to major shifts and changes in informa-
tion communication technologies, it is pos-
sible to observe various contents on web 
based applications. Emergence of Internet 
has been facilitating the lives of human be-
ings and changing the ways things are done. 
Actually Internet as a highly preferred me-
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dium has the characteristics of connecting 
many computer networks, allowing getting 
fast, easy, secured and cheap information, al-
lowing the stroge, sharing and disseminating 
of any kind of information including voice, 
photographs, graphics and so forth (Geçikli, 
2008: 118). Internet applications have gone 
through a major transition from web 1.0 to 
web 2.0. Transition from web 1.0 to web 2.0 
has developed communication substantially 
and as a result of web 2.0 mass communica-
tion has evolved from one way to two way 
interactive process which caused new dis-
cussion and information exchange environ-
ments to emerge as the receivers of messages 
are able to involve in instant communication 
through online newspapers and social media 
tools without any time and space restrictions.
Actually this new media is shaped with digi-
tal coding and simultaneous, intensive capac-
ity and high-speed interaction communica-
tion tools and differs from traditional media 
(such as newspaper, broadcast and cinema) 
with the abovementioned attributes (Dijk, 
2004: 146; cited in Binark, 2007: 5). Web 
2.0 applications have different qualifications 
from the web 1.0 based applications.Web 2.0 
technologies have caused from three effects. 
These can be categorizedas a shift in locus of 
activity from the desktop to theWeb, a shift 
in locus of value production from thefirm to 
the consumer, and a shift in the locus ofpower 
away from the firm to the consumer. Indeed, 

Web 2.0 can be thought of as a series of tech-
nologicalinnovations in terms of both hard-
ware and softwarethat facilitate inexpensive 
content creation, interaction, and interoper-
ability (Berthon et al., 2012: 262).

Social media is attributed as the product of 
Internet-based applications that build on the 
technological foundations of Web 2.0. And 
also this Web 2.0 transforms broadcast me-
dia messages from one to many to the social 
media messages which is many to many (Ber-
thon et al., 2012: 262). This can be accepted 
the most important feature of Web 2.0. Web 
2.0 is described as social media applications 
like facebook, twitter, flicker, blogs, wiki, 
social networks.The new media which is de-
scribed as digital media provides a mecha-
nism for theaudience to connect, communi-
cate, and interact with each otherand their 
mutual friends through instant messaging or 
social networking sites (Correa, Hinsley, and 
Zúñiga, 2010: 247-248). We are indeed in a 
new communication realm, and ultimately in 
a new medium, whose backbone is made of 
computer networks, whose language is digi-
tal, and whose senders are globally distrib-
uted and globally interactive (Castells, 2007: 
248). 

Social media is a concept which facilitates the 
share of information, opinions and thoughts 
among users and it conveys the online tools 
which create bilateral interaction (Sayımer, 
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2008: 123). Wikipedia (source), MySpace 
(social network), Gather.com (social net-
work), YouTube (video sharing), Second Life 
(virtual reality), Digg (news sharing), Flickr 
(photograph sharing) and Miniclip (game 
sharing) are some of the leading social media 
applications (Malita, 2011: 748).With these 
new applications users now have the chance 
to share their experiences, their thoughts 
about eventsand people as well as their daily 
encounters of any kind that they find inter-
esting and produce contents that are worthy 
to share. 7/24 accessibility of these applica-
tions via internet, their wide utilization either 
on computers, PDAs, tablets, smart mobile 
phones make social media much more attrac-
tive especially for youngsters who accept so-
cial media as an indispensable part of their 
lives. 

WHY do COMPANIES PREFER SO-
CIAL MEDIA?

Social media is defined as a communication 
process where individuals identify and differ-
entiate themselves on the internet, experience 
different cultures and communicate with each 
other effectivelyand also use these networks 
in order to cover their socialization in a vir-
tual environment (Bat and Vural, 2013: 191-
192). Nowadays, social media is referred as a 
strategic tool for companies as to understand 
and to be understood effectively by their 
stakeholders. Actually the more companies 

use social media strategically the more they 
have the chance to create competitive differ-
entiating advantage in rigorous competitive 
markets.

Social media is accepted as the most recent 
communication channel which spread cor-
porate communication messages faster and 
at a low-cost and also supports the field of 
corporate communication such as crisis man-
agement, event management, creating public 
awareness and co-operation with stakehold-
ers (Onat, 2010: 104). Mobile technologies 
and social media serve the most practical 
ways to communicate with the stakeholders 
and the whole society. They allow companies 
to get directly communication on time and at 
a lower cost at the point of the end consum-
ers (Kaplan and Haenlein, 2009: 67). Compa-
nies and customers can share their opinions, 
thoughts and expectations about products and 
services and customers also have the chance 
to make suggestions or even complaints. 
Thereby information obtained from this en-
vironment influence and shape competitive 
strategies of the companies (Mayda and Ay-
tekin, 2013: 415). 

In traditional media the time and content of 
messages depends on the company whereas 
in social media the time and content produc-
tion depends on the mutuality and interac-
tion. With the emergence of new media, new 
and different stakeholders, target audiences 
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emerged who can effect and be affected by 
the company’s activities (Göztaş and Top-
sümer, 2012: 456). Thereby, taking into con-
sideration these stakeholders in the digital 
era, new and different communication strate-
gies are required for companies.According to 
Harward Business Report, companies started 
new communication techniques among cus-
tomers against traditional marketing and 
brand management by the emergence of in-
ternet based social media (The Harvard Busi-
ness Review, 2010: 12). 

Social media seems to be preferred more than 
the traditional media due to its advantages 
such as worldwide connectivity, commonal-
ity of interest, real time information sharing, 
free advertising and increased news cycle 
speed.The term of social media is meant to 
get relationship and communication or share 
content on social networks such as Facebook 
or MySpace, and also it consists of sharing 
activities on blogs (Kirtiş and Karahan, 2011: 
262). Companies accepting social media 
as a significant and effective medium apart 
of traditional media frequently prefer these 
networks in their corporate communication 
campaigns.Although marketing activitiesoc-
cupy the foremost place in social media, it 
is possible to observe the intense interest in 
almost every activity such as corporate social 
responsibility, stakeholderscommunication, 
corporate advertising, corporate news and 

stories. Furthermore, traditional media usu-
ally follows up social media networks and 
applications such as blogs, news and forum 
groups, video and photographs sharing plat-
forms (Uzunoğlu et al., 2009: 131). When 
individuals face of a new idea, product or ser-
vice in traditional media, they are more likely 
to communicate through social media and 
word of mouth (Mangold and Faulds, 2009: 
361).According to the findings of an empiri-
cal research, only 14% of Internet users rely 
on traditional advertising while 78% of Inter-
net users think that the mentions and‘likes’ of 
users are much more reliable (Davey, 2010; 
cited in Kara, 2012: 106).

Ultimately, companies prefer social media ‘to 
engage in important conversations’ and to en-
hance understanding of markets, customers, 
competitors, and employees. It is the era of a 
new kind of conversation among consumers 
and companies, challenging traditional ideas 
about marketing and brand management 
while creating new opportunities for com-
panies to understand customers and connect 
with them instantly.Social media is seen as a 
cost effective way to receive greater reach for 
research and timelytargeted dialogue (DiS-
taso, McCorkindale, and Wright, 2011: 327).
Companies create their own social networks 
to protect corporate interests. Theydesign 
their own corporate social media networks to 
initiatea relationship and communication pe-
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riod with their publics (Parveen, Jaafar, and 
Ainin, 2015: 1).

“The implementation of new media based 
corporate communication faces two primary 
challenges. The first is that communication 
utilizing new media requires several differ-
ent disciplinary skill sets. For instance, cor-
porate communication departments usually 
handle all facets of a communication cam-
paign, which use traditional media. New me-
dia campaigns, however, frequently require 
the amalgamation of different disciplines 
(for example, creative producers, software 
designers, technical systems engineers). The 
second is that new media changes frequently. 
This happens both in terms of their content 
and message and in their technology plat-
forms. Content in many applications is not 
controlled by corporate communication de-
partments, instead it is somewhat self-orga-
nizing” (Hearn, Foth, and Gray, 2009: 54).
The content, timing, and frequency of the 
social media-based conversations occurring 
among consumers are out of managers’ direct 
control. This stands in contrast to the tradi-
tional integrated marketing communications 
paradigm whereby a high degree of control 
is present. Therefore, managers must learn to 
shape consumer discussions in a manner that 
is consistent with the organization’s mission, 
vision, and strategy and performance goals. 

CORPORATE CULTURE MANAGE-
MENT on SOCIAL MEDIA 

This new web based media can be used for 
organizations and their employees, suppli-
ers, customers and stakeholders to participate 
on management of corporate culture content 
(Hearn, Foth, and Gray, 2009: 49). Especially 
companies seeking a strong corporate iden-
tity in the short run and a strong reputation 
halo in the long run need to manage their cor-
porate cultures on social media.

The global intense interest of millions of 
people in social networks such as Facebook 
and Twitter caused companies to generate 
and implement new strategies in corporate 
culture management processes especially on 
social media (Güçdemir, 2012: 142). Corpo-
rate culture is a phenomenon that is shaped 
by various variables. The effective manage-
ment of corporate culture has an unreserved 
acceptance as a strategic tool in achieving 
organizational goals (Tuna and Tuna, 2007: 
38). 

The reflections of intangible assets of the 
companies on social media such as core val-
ues, philosophy, principles, mission and vi-
sion, news and stories about brands have a a 
strong impact on culture management which 
in turn lead to positive perception of target 
audiences (Mengü, 2013: 222). In this per-
spective, it is significant to manage the val-



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 13 Yıl:2016 Jel Kodu: Y90-Z19

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 13 Year: 2016 Gel Code: Y90-Z19

ID:321 K:371
(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)

91

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 

ues, philosophy, and employees’ behavior 
and so on which are elements of corporate 
culture (Flamholtz, 2001: 269).

Throughout corporate communication pro-
cesses, public relations practitioners should 
be on tight track of social media in order to 
learn the opinions of stakeholders about the 
company and then revise and plan their com-
munication strategies accordingly (Taş and 
Kestellioğlu, 2011: 83). Actually digital com-
munication and social networks are preferen-
tial for most company brands in communicat-
ing their cultures to both internal and external 
stakeholders. The most important and differ-
entiating factor in organizational success are 
to take an active part on social media through 
corporate culture management (Büyükşener, 
2009: 22).

The components of corporate culture can be 
managed on social media. Reflections of cor-
porate culture on social media or topics that 
provide information are classified as follow-
ings:

•	 History 

•	 Founders

•	 Leaders and Heroes 

•	 Company Messages

•	 Mission

•	 Vision 

•	 Core Values Statement

•	 Human Resources Policy.

•	 Stories and Myths 

•	 Information about in- house events

•	 Information about special events for exter-
nal audiences.

•	 Corporate Social Responsibility 

•	 Corporate Advertising.

•	 Logo/emblem (History, meaning)

•	 Slogan 

•	 Stakeholder Communication

Having a successful corporate cultureman-
agement on social media and having started 
the business with two cafes in Seatle, the 
USA and then reached approximately over 
2.500 shops all around the world, Starbucks 
Coffee serves as an example. The attitudes of 
company towards its employees, in turn, af-
fect their attitudes towards customers and as 
a result, it reflects the financial performance 
(Uzunoğlu et al., 2009: 27). Companies’ so-
cial media preference, active coverage rate 
and styles vary. For instance, Coca-Cola 
is one of the brands which uses social me-
dia in the most effective way. Considering 
April 2012 rates, it has 41 million faces in 
Facebook and 529.000 followers in Twitter. 
Through producing different campaigns for 
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its variousstakeholders, it aims to provide 
an effective and progressive communication 
process. Coca-Cola has determined its so-
cial media strategies as the launch of a new 
product, development of communication 
with the target audiences, strengthening, and 
maintenance of already-existing communica-
tion and development of loyalty on the brand 
(Güçdemir, 2012: 143-146). Another active 
company seen on social media platform very 
often, Mavi Jeans is also in contact with its 
approximately 500.000 Facebook faces. 
Along with innovations in organizational 
context, it shares the information on products 
and company activities with its stakeholders. 
In particular it utilizes Facebook as a public-
ity and advertisement channel. It has been 
engaged in connecting its followers to be in 
touch with the brand all the time and creating 
a brand loyalty (Güçdemir, 2012: 152).

Eventhough social media is not regardedonly 
as a product lansman channel but also as a 
channel selling experience, reputation and 
safety, the social media purposes and strate-
gies of companies differ in organizational 
context. For instance, the overseas blog of 
Dell Company shares its organizational val-
ues through the message of “regarding your 
brand, embracing the world is the point. I 
don’t only sell computers. I make people’s 
lives easier via technology.” On social media, 
corporate culture components are managed 
differently. Another example is that Star-

bucks gets its own employees’ opinions under 
the title of My Starbucks Idea in social media 
platform and assesses those during the pro-
cess of corporate culture management. Also 
McDonald’s brings together its content pro-
ducers through their videos and visual shar-
ings by creating a franchising communication 
network on social media. IBM has 280.000 
users in Beehive social network and with this 
way it may be claimed that it has succeeded 
to create a digital lawyers from its employees 
(Mengü, 2013: 226-230).

One of the prominent digital agents in Tur-
key, 41? 29! held an symposium in which its 
own employees would be a speech giver. Dur-
ing the whole day, ‘What’s Next in Digital’ 
subject was discussed in social media event 
where different topic and subjects of digital 
world were tweeted by 41? 29! staff and af-
terwards, it was turned into an organizational 
broadcasting (As of January 12, 2015, So-
syal Medya Etkinlikleri, http://www.dijitala-
janslar.com/etkinlikler/sosyal-medya-etkin-
likleri/).Another example comes from KIA. It 
draws attention with a different social media 
project: Through the catchphrase “Sportage 
is Kidnapped! We kindly ask you that if you 
have seen or found it, for the sake of human-
ity please enter www.sportagekacirildi.com, 
fill in a form and raffle!”, the brand invites 
its followers to follow the clues and to an-
swer questions in microsite preparared for 
Sportage in order to find the automobile. The 
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project is also supported by all social media 
channels in Turkey (As of January 12, 2015, 
Kia Sosyal Medya Projesi Spotage Kaçırıldı, 
http://www.dijitalajanslar.com/kia-sosyal-
medya-projesi-sportage-kacirildi/). 

Another effective user of social media, Turk-
ish Airlines shares its organizational values 
and news with its stakeholders in the process 
of corporate culture management through 
Facebook. Recently, it has performed recruit-
ment processes as well as the activities for its 
own employees on this platform. With the ti-
tle of “A career opportunity is waiting for you 
above the clouds! For the best one in Europe, 
are you up working together? We are waiting 
for our new female friends to serve as a cabin 
attendant!” it accepts the applications made 
for the corporation. With the message of “We 
all thank our passengers who deem us worthy 
to be the champion in the the field of “The 
Best Catering” just as the last year’s APEX 
Passenger Choice Awards which is held every 
year.”, the corporation’s aim of effective and 
progressive communication attempt with its 
stakeholders by announcing its organization-
al successes (As of January 12, 2015, Türk 
Hava Yolları, https://www.facebook.com/
turkishairlinesTR).

Garanti Bank is also listed among the most 
effective users of social media especially 
through corporate communication process. 
Through the titles such as “Our new com-

mercial ‘It Is All Yours’ is on broadcast for 
you for the first time! Under the sponsorship 
of Garanti Bank, Kite Academy Freestyle 
Team keeps contesting until 21st September 
in Kiteboard Turkish Open 2014! The team 
of miracles, #12DevAdamdid it again. Our 
national team players are quarter-finalists af-
ter defeating Australia 65-64!” it shares orga-
nizational news and also cultural values (As 
of January 12, 2015, Garanti Bankası, https://
www.facebook.com/Garanti).

CORPORATE CULTURE MANAGE-
MENT on SOCIAL MEDIA: A CONTENT 
ANALYSIS of TOP 5 BRANDS

Research Subject 

It is composed of exploring how companies 
manage their cultural values and components 
on social media applications.

Research Purpose

It aims to explore companies’ posts related 
to their corporate cultures, how they manage 
their cultural values and components on so-
cial media and to make a contribution to area 
of corporate culture management on social 
media.

Research Method

A content analysis has been conducted with 
main reference to the process of culture man-
agement on social media. This research is 
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based on the report results of Socialbakers 
regarding the social media usage in various 
countries. Because of the fact that Facebook 
is the most commonly used and preferred so-
cial media application in Turkey, Facebook 
report by Socialbakers has been taken into 
consideration while determining the com-
panies within the scope of research. In ad-
dition to Facebook pages of the companies, 
Twitter, YouTube and Instagram applications 
have also been examined. Due to the lack of 
a scale used before in analyzing corporate 
culture on social media, a research form has 
been prepared depending on the established 
methods used in web site analysis. There is 
no time or period limitation while conduct-
ing the analysis on Facebook and Instagram, 
all related posts from the first day till January 
2015 have been analyzed. On the other hand, 
there is a period limitation for Twitter; all 
related tweets in the closing year have been 
analyzed. Considering that Twitter has the 
characteristics of instant messaging, continu-
ity and variability, particularly the tweets be-
tween January 2014 and January 2015 have 
been examined. As for YouTube, only videos 

shared by the official pages of companies are 
included.

Research Sample

According to January 2015 report by So-
cialbakers, the top 5 brands in Turkey being 
the most commonly followed companies on 
Facebook are the samples of this research. 
These companies are Volkswagen Türkiye, 
Turkcell, Avea, Bukombin.com and Se-
famerve. Accordingly how these companies 
manage their cultural values and components 
on social media have been analyzed. 

Research Findings

Different research forms have been devel-
oped and prepared depending on the nature 
and features of social media. It has been ob-
served that companies manage their cultural 
values and components more frequently on 
Facebook. While companies have almost the 
same frequency on Twitter and YouTube us-
age, Volkswagen Türkiye even has no official 
Twitter account. It is clear that companies use 
social media platforms variously while man-
aging their cultural values and components.
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Table 1.  Facebook and Twitter Analysis

Facebook (F) and Twitter  (T) Analysis Volkswa-
gen Tür-

kiye

Turkcell Avea Bukom-
bin. 
Com

Sefa-
merve

F T F T F T F T F T

Corporate History -

N
o 

off
ic

ia
l T

w
itt

er
 a

cc
ou

nt
.

- - - - - - - -

Corporate Philosophy - - - - - - - - -

Corporate Mission / Aim - - - - - - - - -

Corporate Vision / Objective - - - - - - - - -

Corporate Basic Values - - - - - - - - -

Corporate Human Resources Policy - + + - - - - + +

Corporate Training and Career Development - + + + + - - - -

Public Training - - - - - - - - -

Corporate Social Responsibility Policy + + + + + - - + +

Environmental Policy + + - + - - - - -

Message of Corporate Spokesman/Leader - - + - + - - - +

Corporate Heroes - - - - - - - - +

Corporate Events + + + + + - - + +

Corporate Investment Profile - - + - - - - - -

Investor Relations - + + + - - - - +

Corporate Fabric Infrastructure + - - - - - - - -

Corporate Magazine, Newspaper or Journals - - - + + - - + +

Customer-oriented Magazine, Newspaper and Journals, and Informati-
on about them

+ + - + - + - + -

Corporate Reports - - - - - - - - -

Corporate Awards + + + + - - - + +

Information about Former Employees - - - - - - - - -

Employee Opinions - - - - - - - - -

Product/Service Information + + + + + + + + +

Product Images + + + + + + - + +

Corporate Sponsorships + + + + + + - + +

Corporate Ads + + + + + + - + -

Product and Service Ads + + + + + + - + -

Press Relations/Press Room (Journals, News etc.) + + + + + + - + +

Corporate Logo/Emblem + + + + + + + + +

Story of Corporate Logo - - - - - - - - -

Corporate Identity Brochure - - - - - - - - -

Transfer of Corporate Visual Identity + + + + + + + + +

Main Slogan + + + + + + + + +

Contact Information + + + + + + + + +

Other Social Media Links and Web Site Link + + + + + + + + +
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Facebook Analysis

Within the scope of corporate culture man-
agement on social media, Facebook pages 
of Volkswagen Türkiye, Turkcell, Avea, Bu-
kombin.com and Sefamerve have been ana-
lyzed. It has been observed that all of com-
panies have got an official Facebook account 
(see Table 1).

Information about corporate history, philoso-
phy, mission/aim, vision/objective, and core 
values have not taken place on official pages 
of Volkswagen Türkiye, Turkcell, Avea, Bu-
kombin.com and Sefamerve.

Regarding corporate human resources policy, 
posts about internship and job application 
are available on pages of Turkcell and Se-
famerve. However, such posts are not avail-
able on pages of Bukombin.com, Avea and 
Volkswagen Türkiye.

There is no information or post about corpo-
rate training and career development on the 
pages of Volkswagen Türkiye, Bukombin.
com and Sefamerve. On that of Turkcell, in-
formation and posts about training and ca-
reer development such as “Turkcell Akademi 
(TurkcellAcademy)” and “Geleceği Yazanlar 
(Those Writing the Future)” are available. 
Also on page of Avea, under title of corpo-
rate training and career development, posts 
about projects such as “Kırmızı Kuşak (Red 
Generation)” and “Kişisel Gelişim Yolculuğu 

(Personal Development Journey)” have been 
shared. Besides, an announcement of free 
ticket for public exhibition named “İnsanın 
Yaşam Döngüsü (Life Cycle of Human Be-
ing)” has been made.

In terms of public training, none of the com-
panies have shared anything on their Face-
book pages.

Regarding information about corporate so-
cial responsibility (CSR) on Facebook pages, 
it has been observed that while Bukombin.
com has no posts on this issue Volkswagen 
Türkiye, Turkcell, Avea and Sefamerve have 
shared information and posts about social 
responsibility projects. Avea has presented 
some information about CSR projects and 
has made announcements. Some companies 
have shared multiple posts about their run-
ning projects: Turkcell with “Ekonomiye 
Kadın Gücü (Woman Power for Economy)” 
and “Engel Tanımayanlar (Those Stopping at 
Nothing), Sefamerve with “Karınca Yuvası 
Yetimlere Yardım (Ant Nest – Donating to 
Orphans)” and Volkswagen Türkiye with 
“Trafik Hayattır (Traffic is Life)”. 

While Volkswagen Türkiye has shared some 
videos and images about ecological produc-
tion of cars and eco-friendly fuel on its page, 
Bukombin.com and Sefamerve have no posts 
about their environmental policy. Also, Turk-
cell and Avea have emphasized that they are 
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eco-friendly companies by applying eco-bill/
e-bill. 

Regarding the message of corporate spokes-
man/leader and information about corporate 
characters, none of five brands have shared 
anything on their pages.

Regarding information about corporate 
events, it has been observed that Sefamerve, 
Volkswagen Türkiye, Avea and Turkcell have 
shared posts and videos while there is no post 
on the page of Bukombin.com. 

While none of the companies have shared in-
formation about investment profile on their 
pages, only Avea and Turkcell have shared 
posts about their investor relations and part-
nerships.

While none of the companies have shared 
information about corporate fabric infrastruc-
ture, only Volkswagen Türkiye has shared 
some images of their production department.

Regarding corporate magazine, newspaper 
or journals, Avea has shared its “Avea Mobil 
Dergi (Avea Mobile Magazine)” on its Face-
book page, so does Sefaverme with “Say”, its 
corporate magazine. Any information about 
magazines has not been available on those of 
Volkswagen Türkiye, Turkcell and Bukom-
bin.com.

Regarding customer-oriented magazine, 
newspaper and journals, all the researched 

companies have shared posts. It has been re-
vealed that Sefamerve sends their corporate 
magazine (Say) to their customers for free. 
Avea, Turkcell, Volkswagen Türkiye and 
Bukombin.com have also shared posts about 
their customer-oriented events and special of-
fers. 

While none of the Facebook pages examined 
have shared posts about corporate reports, all 
the Facebook pages except Bukombin.com 
have shared posts about corporate awards.

Regarding former employees and employee 
opinions, corporations have not shared any 
information on their Facebook pages.

Regarding product/service information, prod-
uct images and sponsorships, all companies 
have shared posts in the form of either videos 
or images. 

Corporate ads have been the center of interest 
to all companies, and additionally, corporate 
visual identity such as logo, slogan and color 
can be found on all pages.

Posts about corporate events, press relations/
press room (journals, news etc.), sponsor-
ships and corporate news have taken place 
on all pages. Even though corporate logo/
emblems have been used on all pages; none 
of the companies have shared their corporate 
identity brochures.
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Story of corporate logos is not available on 
the Facebook accounts of companies. Com-
panies have preferred to transfer their visual 
identity in terms of logo. Main slogan of each 
company has been used on all pages and cor-
porate videos.

A special section for contact information has 
been reserved on all pages including official 
web sites. On the page of Turkcell, in addi-
tion to corporate web site, there has been a 
form and a section named Turkcell Customer 
Services. 

Other social media links and web site links 
have taken place on all the pages.

Twitter Analysis

Within the scope of corporate culture manage-
ment on social media, Twitter pages of Volk-
swagen Türkiye, Turkcell, Avea, Bukombin.
com and Sefamerve have been analyzed. All 
companies except Volkswagen Türkiye have 
got an official Twitter account. Hence, Twit-
ter analysis has been made only on these four 
companies (See Table 1).

Information about corporate history, philoso-
phy, mission/aim, vision/objective, and core 
values have not been found on official pages 
of Volkswagen Türkiye, Turkcell, Avea, Bu-
kombin.com and Sefamerve.

Regarding corporate human resources policy, 
it has been observed that Turkcell has made 

announcements about internship on its page 
while Sefamerve has made announcements 
about its job adverts. However, Bukombin.
com and Avea have got no tweets about this 
subject on their pages.

In terms of corporate training and career 
development, Turkcell has made announce-
ments about projects such as “Turkcell Aka-
demi (Turkcell Academy)” and “Geleceği Ya-
zanlar (Those Writing the Future)”, and Avea 
has made announcements about “Avea NBA 
Kampı (Avea NBA Camp)” while Sefamerve 
and Bukombin.com haven’t got anything.

There have not been any tweets about pub-
lic training and environmental policy on the 
pages of Turkcell, Avea, Bukombin.com and 
Sefamerve.

Considering corporate social responsibility 
policy, while Turkcell, Avea and Sefamerve 
have got some tweets on their pages, Bukom-
bin.com have got none.

Tweets about message of corporate spokes-
man/leader cannot be found on Bukombin.
com’s page while on those of Sefamerve, 
Turkcell and Avea, interviews of corpo-
rate spokesman and senior managers can be 
found. 

Turkcell, Avea and Bukombin.com have not 
included information about corporate heroes. 
However, corporate interviews related to 
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founder/heroes have taken place on Twitter 
page of Sefamerve. 

While information about corporate events has 
been existed on those of Avea, Turkcell and 
Sefamerve, Bukombin.com has got no tweets 
about corporate events.

Considering corporate investment profile, it 
has been observed that Turkcell has shared 
information about its investments and has got 
some tweets including what they do in order 
to strengthen their technology. Other compa-
nies have not got any tweets on this issue.

Tweets about investor relations have not 
been encountered on Avea’s and Bukombin.
com’s pages. Yet, Turkcell and Sefamerve 
have shared news of partnership on their own 
Twitter pages. 

None of corporations have got tweets about 
corporate fabric infrastructure.

Considering corporate magazine, newspaper 
or journals, Sefamerve has shared informa-
tion about “Say” and “Aysha”, their corpo-
rate magazines. Avea has got some tweets 
about “Mobil Dergi (Mobile Magazine)”. On 
the other hand, Turkcell and Bukombin.com 
have not shared any information on this sub-
ject.

Considering customer-oriented magazine, 
newspaper and journals, corporate reports, 
information about former employees and 

employee opinions, none of companies have 
shared anything on their own Twitter pages.

While Sefamerve and Turkcell have got 
tweets about corporate awards, Bukombin.
com and Avea have got none.

All corporations have got tweets related to 
product/service information and product im-
ages. Bukombin.com has only provided links 
to its web site for product images.

Considering corporate sponsorships and 
corporate ads, while Turkcell, Avea and Se-
famerve have got tweets Bukombin.com has 
got none. 

Of all companies, only Turkcell and Avea 
have got some imaginative and informative 
tweets about product and service ads.

Except Bukombin.com, all corporations have 
got information about press relations/press 
room (journals, news etc.) on their Twitter 
pages.

Some images related to corporate logo/em-
blem have taken place on the pages of Turk-
cell, Avea, Bukombin.com and Sefamerve. 
None of these companies have got tweets 
about the stories of their own corporate logos 
and their corporate identity brochures.

Considering the transfer of corporate visual 
identity, all four companies have used their 
own logos and corporate colors especially on 
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their commercial posters, ads and announce-
ments. Main slogan of each company has 
taken place on Twitter accounts of Turkcell, 
Avea, Bukombin.com and Sefamerve. Like-
wise, all Twitter pages mentioned have con-
tact information, other social media links and 
web site links.

YouTube Analysis

Within the scope of corporate culture man-
agement on social media, YouTube pages of 
Volkswagen Türkiye, Turkcell, Avea, Bukom-
bin.com and Sefamerve have been analyzed. 

All companies have got an official YouTube 
account (See Table 2). 

When the videos of these companies are ex-
amined within the scope of corporate culture, 
it has been observed that Turkcell, Avea and 
Sefamerve have shared their corporate mov-
ies, corporate news, events and corporate 
ads. Volkswagen Türkiye has shared corpo-
rate news, events and corporate ads but not its 
corporate movie. Of all companies, Turkcell 
is the single company that has shared video 
about its founder.

Table 2. YouTube Analysis

YouTube Analysis Volkswagen 
Türkiye

Turkcell Avea Bukombin. 
com

Sefamerve

Corporate Movie - + +

N
o 

offi
ci

al
 

Yo
uT

ub
e 

ac
co

un
t +

Corporate News + + + +

Founder Video - + - -

Corporate Events + + + +

Corporate Ads + + + +

Instagram Analysis

Within the scope of corporate culture man-
agement on social media, Instagram pages 
of Volkswagen Türkiye, Turkcell, Avea, Bu-
kombin.com and Sefamerve have been ana-
lyzed. All companies have got an official Ins-
tagram account (See Table 3).

When the photos of these companies are ex-
amined within the scope of corporate culture, 

it has been observed that photos of external 
corporate building, design etc. have been 
shared only by Turkcell and Volkswagen Tür-
kiye, photos of internal corporate building 
only by Turkcell and Avea, corporate ad post-
ers and ad-like images only by Turkcell, Avea 
and Bukombin.com. While photos of cor-
porate events have been shared by all com-
panies, photos of company employees have 
not been shared only by Bukombin.com. Ad-
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ditionally, Bukombin.com and Sefamerve 
have not shared photos of corporate manag-
ers while others have shared. Turkcell, Avea 
and Sefamerve have posted some photos of 

corporate awards. On Instagram, Turkcell 
and Avea are those that seem to be sharing 
maximum information about their corporate 
cultures.

Table 3. Instagram Analysis

Instagram Analysis Volkswagen 
Türkiye

Turkcell Avea Bukom-
bin. Com

Sefamerve

Photos of External Corporate Building, 
Design etc.

+ + - - -

Photos of Internal Corporate Building - + + - -

Photos of Corporate Events + + + + +

Corporate Ad Posters and ad-like images. - + + + -

Photos of Company Employees + + + - +

Photos of Corporate Awards - + + - +

Photos of Corporate Managers + + + - -

DISCUSSION and CONCLUSION

Due to changes in information communica-
tion technologies the communication process 
has changed profoundly. The communication 
structure ranges both in organizational and 
interpersonal settings alongwith preferred 
channels. Due to internet based web 2.0 ap-
plications one way communication has left 
place to two way communication. Social me-
dia being used frequently especially by most 
of the stakeholders has been accepted as the 
most important and preferential channel in 
organizational activities. 

Particularly the management of corporate 
culture - being an indispensible asset and the 

core of organizational sustainability – has 
gained importance on a totally new and dis-
tinctchannel - social media. Corporate culture 
is a communication process that requires stra-
tegic management. Thus, it needs to be man-
aged effectively on social media. As part of 
corporate culture management on social me-
dia, companies try to communicate and share 
their core values, philosophy, mission, vision 
and their corporate communication activities.

Corporate culture management on social 
media should be handled from two different 
viewpoints – being internal and external com-
munication. Whilst all corporate social media 
and intranet applications used merely by em-
ployees facilitate the adoption and manage-
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ment of corporate culture; official web sites, 
social media accounts accessible to almost all 
stakeholders and career sites intended for po-
tential employees enable the communication 
of cultural values and create a strong corpo-
rate image.

Regarding the companies researched in the 
content analysis, Volkswagen Türkiye, Turk-
cell, Avea, Bukombin.com and Sefamerve 
have their own official Facebook and Insta-
gram accounts. Of all companies, only Volk-
swagen Türkiye lacks an official Twitter ac-
count while Bukombin.com lacks an official 
Youtube account.

Taking into consideration the Facebook ac-
counts of the researched companies, it is ob-
served that none of the companies have got 
information about history, philosophy, mis-
sion, vision, core values, public trainings, 
heroes/leaders, investment profile, corporate 
reports, former employees, existing employ-
ees’ opinions, corporate logo story and identi-
ty brochure. On the other hand, it is observed 
that all the researched companies have got 
information about product/service, corporate 
social responsibility policy, corporate events, 
corporate reports such as newspapers, maga-
zines and e-bulletins, corporate awards, spon-
sorships, product images, product/service ad-
vertisements, corporate advertisements, press 
relations/room, corporate logo/emblem, cor-
porate visual identity, slogan, contact adress 

and all other related company social media 
links. 

Taking into consideration the Twitter ac-
counts of the researched companies, it is ob-
served that none of the companies have got 
information about history, philosophy, mis-
sion, vision, core values, public trainings, en-
viromental policy, heroes/leaders, investment 
profile, corporate reports such newspapers, 
magazines and e-bulletins, former employ-
ees, existing employees’ opinions, corporate 
logo story and identity brochure. Regarding 
the Twitter accounts of Turkcell, Avea ve Se-
famerve, it is observed that Turkcell has got 
information about its human resources policy, 
corporate trainings and career development, 
social responsibility policy, corporate spokes-
man/leader’s message, corporate events, 
investment profile, investor relationships, 
corporate awards, product/service, product 
images, sponsorships, product/service adver-
tisements, corporate advertisements, press 
relations/room, corporate logo/emblem, cor-
porate visual identity, slogan, contact adress 
and all other related company social media 
links while Avea has got information about 
corporate trainings and career development, 
social responsibility policy, corporate events, 
investor relationships, corporate reports such 
as newspapers, magazines and e-bulletins, 
corporate awards, product/service, product 
images, sponsorships, press relations/room, 
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corporate logo/emblem, corporate visual 
identity, slogan, contact adress, and all other 
related company social media links. The twit-
ter account of Sefamerve has got informa-
tion about human resources policy, coprorate 
spokesman/leader’s message, heros/leaders, 
corporate events, corporate reports such as 
newspapers, magazines and e-bulletins, prod-
uct/service, product images, sponsorships, 
corporate advertisements, product/service 
advertisements, press relations/room, corpo-
rate logo/emblem, corporate visual identity, 
slogan, contact adress, and all other related 
company social media links.Bukombin.com 
seems to be the weakest runner in Twitter 
usage since itonly has got information about 
product/service, corporate visual design, 
slogan, contact adress and all other related 
company social media links. Companies like 
Turkcell, Avea ve Sefamerve seem to be man-
aging their cultures on their Twitter accounts 
in a more effective manner. 

Taking into consideration the Instagram and 
YouTube accounts of the researched compa-
nies, eventhough they all have got an Insta-
gram account, only Bukombin.com hasn’t got 
an official YouTube account. The companies 
having an account on Instagram and YouTube 
mostly share information about their cultural 
values through various photographs, images 
or videos. Turkcell seems to be the strongest 
runner in YouTube usage since it has shared 

its all about its corporate culture such as cor-
porate movie, corporate news/events and 
founder video. Turkcell and Avea seem to be 
the strongest runner in Instagram usage since 
they have sharedtheir all about their corporate 
cultures such as photos of external corporate 
building, photos of internal corporate build-
ing, photos of corporate events, corporate ad 
posters and ad-like images, photos of com-
pany employees, photos of corporate awards, 
and photos of corporate managers.

The usage of social media is sunrise industry 
in organizational settings since it is an impor-
tant and preferential channel to reach target 
audiences. Depending on findings of this re-
search, it is possible to put forth the below 
suggestions into the consideration of manag-
ers:

•	 Information about the core components of 
corporate culture such as core values, cor-
porate mission/vision, history, heros/lead-
ers should be covered and intensified on 
social media. 

•	 The clear decleration of corporate hu-
man resources and environmental policy 
should be handled as an important issue in 
corporate culture management.

•	 Keep in mind that the share of corporate 
advetisement and related publicity videos 
on social media is an important source of 
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information for the ones who follow these 
accounts.

•	 To share information about former em-
ployees, existing employees’ opinions 
might be worthwhile in communicating 
and intensifying cultural values.

•	 The use of corporate visual design such as 
exterior and interior spaces and the photo-
graphs of managers and employees on so-
cial media should be considered important 
in reinforcing the perception of followers.

•	 Depending on the nature of social media, 
it is important to share tweets, texts, vid-
eos or photographs/pictures on a daily ba-
sis in order to keep the dialogue with the 
followers. 

•	 It is important to design all social media 
accounts with main reference to culture 
management and to use these accounts in 
an effective manner.

•	 It is also important to develop a social me-
dia policy depending on the overall corpo-
rate communication strategy and to make 
cultural management a part of it.

In an era where a digital generation is mov-
ing up, social media will be much more pref-
erential and outstanding channel for most of 
the stakeholders and target audiences. Con-
sequently, just as in the case of corporate 
communication activities, the effective use of 

social media in cultural management seems 
to be inevitable for the companies that would 
like to create and maintain relationships with 
their stakeholders.
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REKLAMLARDA ANLAMLARIN YARATILMASI: ALKOLLÜ İÇECEK 
REKLAMLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ (1)

CREATING THE MEANINGS IN ADVERTISING: SEMIOLOGICAL 
ANALYSIS OF ALCHOLIC BEVERAGES

Anıl DAL CANBAZOĞLU
Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü Mersin / Türkiye

Öz: Bu çalışma, reklamlarda anlam yaratma, oluşturma sürecinin 
nasıl gerçekleştiği üzerinedir; alkollü içecek reklamları özelinde,  
reklamlardaki yan anlamları, gizli anlamları göstergebilimsel çö-
zümleme ile ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Göstergebilimsel 
yaklaşıma göre, reklamlarda verilmek istenen anlam, izleyici ya da 
okuyucu tarafından doğrudan görülemez. Bu anlamı izleyici ya da 
okur, tecrübeleri sonucunda oluşan deneyimleri ve referans sitemleri 
ile oluşturur. Reklamlardaki anlamlar, gösteren ve gösterilenin 
oluşturduğu referans sistemleri arasındaki çağrışımlar sonucunda 
ortaya çıkmaktadır. Göstergebilim, semiyoloji ya da semiyotik, işaret 
ve göstergeleştirme ile ilgilenir, gösterilen ile gösteren arasında bir 
ilişki kurar. Semiyoloji, gerek sözlü, gerek sözsüz, gerekse yazılı 
iletişimde kullanılan işaretler ve sembollerin işlevini açıklamaya 
çalışan bir çalışma alanıdır. Mesajlar (yazılı, sözlü, davranışsal) 
işaretler sistemi olarak düşünülebilir. Semiyoloji dil ve diğer 
işaret sistemlerini, bu sistemlerin işleyişini ve anlam üretmede bu 
sistemlerinin kullanılışını açıklamaya çalışır. Barthes, reklamların 
göstergebilimsel çözümlemesinde temel kavramların ideoloji ve yan 
anlam olduğunu söyler. Williamson, reklamların çözümlemesinde,  
bir çok farklı bakış açısını bir araya getirmiştir, araştırmacı da buna 
bağlı olarak reklamların anlamları nasıl yarattığını çözümlemek 
için Barthes’ın kuramından hareket etmiştir. Reklamı yapılan 
ürünlerin kullandıkları referans sistemleri ile, reklamda sunulan 
ürünlerin göstergelerinin ilişki içinde olduğunu savunmaktadır. 
Referans sisteminden ürüne bir transfer gerçekleştiğinde, ürün de 
anlam kazanmaktadır. Dahası, reklamlarda anlam oluşturmak için 
okuyucu ya da izleyicinin devreye girmesi gerekmektedir. Çünkü 
anlam doğrudan ortaya çıkmamaktadır. Birilerinin onu ortaya çıkar-
masını beklemektedir. Bu çalışmada amaçlı örneklem yöntemi ile 
3’ü alkollü içecek reklamlarının basılı mecralarda serbest olduğu 
yıllardan, 3’ü ise Haziran 2013’te alkollü içecek reklamlarının tüm 
mecralarda yasaklanmasından hemen önce olmak üzere toplam 6 
reklam seçilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, Düz Anlam, Yan Anlam, Mitler, 
Göstergebilimsel Çözümleme

Abstract: This present paper is concerned with semiological 
analysis of alcoholic beverages ads in Turkey in order to decode 
what kind of connotations used in these advertisements.  Semiot-
ics is the study of signs and about how they are mediated by the 
reader. The way in which these signs are put together creates 
the message. Semiology, applied to advertising, is an attempt 
to construct the meaning from both verbal and non-verbal signs 
through understanding and interpretation. Ideology and connotation 
which were used as a semiology concept by Barthes, can be seen 
as key concepts in analyzing ads. In order to decode advertise-
ments, Williamson looks at them through a number of different 
perspectives, incorporating many of the approaches the researcher 
looked at thus far. In attempting to understand precisely how 
advertisements work to create meaning, the researcher relies on 
semiology theory derived from Barthes. Purposive sampling was 
used for this study. Because of the prohibition of advertisements 
of alcoholic beverages in electronic media such as television and 
radio, alcoholic beverages companies were obliged to place their 
promotion activities in print media only such as magazines and 
newspapers. First 3 ads had chosen from newspaper and magazines. 
Then June of 2013 in all mediums, advertisements of alcoholic 
beverages prohibited. The last 3 ads are the last ads of alcoholic 
beverages that placed in newspapers.    

Key Words: Semiotics, Denotation, Connotation, Myths,  Semio-
logical Analysis
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GİRİŞ

Reklam, öteden beri yan anlamların, metafo-
rik unsurların, kimilerine göre bilinçaltı öğe-
lerin1 kullanıldığı, bir iletişim biçimi olagel-
miştir. Reklamlar genellikle düz anlamlarla 
tasarlanmaz. Reklamın ilk etapta dikkat ve 
ilgi çekmesi sonrasında okuyucunun2 reklam-
la, reklamı okuyacak3 kadar  ilgilenir hale gel-
mesini sağlamak amacıyla yaratılan anlamlar 
gömülür, gizlenir; reklam okuyucusunun bu 
anlamları açığa çıkarması; kodları açımlama-
sı, gösterge sistemlerini çözümlemesi bekle-
nir. Bu nedenle reklam sıklıkla göstergebili-
min konusu olmaktadır. Barthes’a göre rek-
lamlar gösterge sistemleridir. 

Reklam, hem yaşamı şekillendiren hem de 
yansıtan önemli bir kültürel öğedir. Başka bir 
deyişle reklam hem içinde var olduğu kültür-

1  Bir dönem oldukça yoğun tartışmalara konu olan 
bilinçaltı reklamcılık üzerinde uzlaşılamamış, 
varlığı ispatlanamamış, bugün hala tartışılan bir 
konudur.

2  Reklamcılık literatüründe “audience” olarak geçen 
“hedef kitle/izleyici” yerine “okuyucu” ifadesi 
tercih edilmiştir. Bunun nedeni, televizyon, internet 
ve basılı mecralarda yer alan tüm reklamların 
metin olarak ele alınmasıdır. Burada okuyucudan 
kasıt, ilk etapta reklama maruz kalan, maruz kalma 
sonrasında da reklamla ilgilenip reklamı anlamaya 
çalışan kişidir. İletişim sürecindeki alıcı yani 
kaynağın mesajını gönderdiği kesimdir. 

3  “Okumak” ifadesinin kullanılmasının sebebi de 
tüm mecralarda yer alan reklamların metin olarak 
ele alınması ve “okumak” ediminin “izlemek” 
ya da “görmek” ediminden daha aktif bir süreci 
içermesidir.

den var olur, hem de içinde var olduğu kül-
türü yaratır. Bir reklam incelendiğinde, rekla-
mın içinde var olduğu toplum, toplum yapısı, 
bu toplumun inançları, değerleri,  yargıları ve 
kültürüyle ilgili fikir hatta bilgi sahibi olmak 
mümkündür. 

Reklamların ne ifade ettiği, ifade edilen şe-
yin nasıl ifade edildiği ve ne şekilde işlediği 
çözümlenerek anlaşılabilir. Bu çalışmada, al-
kollü içecek reklamları özelinde reklamlarda 
anlamların nasıl oluşturulduğu ele alınmıştır. 
1984 yılında alkollü içecek reklamları tele-
vizyonda, 11 Haziran 2013 tarihinden itibaren 
uygulanmak üzere de,  6487 sayılı Kanunla 
değişik 4250 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi-
nin birinci fıkrasıyla reklam ve tanıtım yasak-
ları düzenlenmiş ve alkollü içecek reklamları 
tüm mecralarda yasaklanmıştır. Bu yasaktan 
önce basılı mecrada yer alan alkollü içecek 
reklamları ile yasak uygulanmadan hemen 
önce yayınlanan son basılı alkollü içecek rek-
lamları, bu çalışma kapsamında incelenmiştir. 
Alkollü içecek reklamlarının seçilmesinin ne-
deni, bu reklamların hemen hemen her zaman 
göstergebilimsel öğelerle tasarlanmış, ilgi ve 
merak uyandıran üzerinde çok tartışılan rek-
lamlar olmasıdır.  

Bu noktada belirtmek gerekir ki yasağın ge-
rekliliği ya da gereksizliği hiç bir şekilde ça-
lışmanın tartışma konusu değildir. Bu çalış-
mayla amaçlanan, yasaktan önceki ve yasak 
gündeme geldiğinde, kanun uygulamaya geç-
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meden hemen önceki alkollü içecek reklam-
larının anlamlama sürecinin çözümlenmesi-
dir.

Çözümleme yöntemi olarak göstergebilimsel 
çözümleme kullanılmıştır.

GÖSTERGEBİLİM

Göstergebilim, en yalın şekliyle, göstergele-
ri inceleyen bilimdir, göstergelerin doğa ve 
işlevlerini, anlamlamanın, ifade ve temsil et-
menin altında yatan sistem ve süreçleri orta-
ya çıkarmayı amaçlar. Mutlu göstergebilimi, 
sözlü ve sözsüz gösterge sistemlerini ve bu 
sitemlerin anlamların kurulmasındaki rolünü 
konu alan bir bilim dalı olarak tanımlamakta-
dır (Mutlu, 1998: 142).

Göstergebilim (İng. semiotics, Fr. sémiologie) 
kavramı Türkçe’de, semiyotik, semiyoloji, 
gösterge bilimi, işaret bilimi, imbilim sek-
linde de kullanılmaktadır. Semiyoloji (bildi-
rişim göstergebilimi) ve semiyotik (anlam-
lama göstergebilimi) ayrımı bazı yazarlarca 
savunulmaktaysa da, her iki kavramın da 
aynı anlama geldiği genel kabul görmüştür 
ve uluslararası yazında “İng. Semiotics, Fr. 
sémiotique” kavramı kullanılmaktadır (Uzun, 
2006: 7).

Amerikalı filozof Charles Sanders Peirce 
(1839-1914) ve İsviçreli dilbilimci Ferdinand 
de Saussure (1857-1913), göstergebilimin 
kurucularındandır. 

Pierce’in kuramı, mantıkçı göstergebilim ola-
rak bilinir. Pierce’in göstergebilimi, “bir dü-
şünce ya da yargının nasıl imlediğini, bir baş-
ka düşünce ve yargıyı nasıl doğurduğunu, ka-
rarların ve inançların nasıl geliştiğini ve yeni 
bir bilginin nasıl ortaya çıktığını açıklamaya 
çalışmaktadır”(Akt: Uzun, 2006: 11).  Peirce 
için göstergebilim, zihnin işleyiş tarzını açık-
ladığından, pragmatist ilkelerle uyumlu ola-
rak, epistemoloji, bilim felsefesi, mantık ve 
metafizik araştırmalarının hem temeli hem de 
ayrılmaz bir parçasıdır; zira insan ancak gös-
tergeler vasıtasıyla düşünebilir (Uzun, 2006: 
11).

Dilbilimin kurucusu olan Saussure’e göre dil, 
anlatım dizgelerinin en karmaşığı, en yaygın 
olanı ve en belirginidir. Dolayısıyla, dilbilim 
her türlü göstergebilimin genel örneği olabi-
lir (Saussure, 1998:113). Dilbilimi, gösterge-
bilimin bir alt dalı olarak gören Saussure’ün 
dil vurgusundan etkilenen Saussure sonrası 
Kıta Avrupası göstergebilim çalışmalarının 
reklam alanında en çok başvurulan temsilcisi 
Roland Barthes’tır. 

Başka bir şeyi temsil ederek, temsil ettiği şe-
yin yerini alabilecek nitelikteki her çeşit nes-
ne, olgu ve varlık, göstergedir (Eco, 1979:7). 
Göstergebilimsel yaklaşımda göstergeler tek 
başlarına incelenemez, çünkü göstergebi-
limcilere göre anlam, göstergelerin gösterge 
sistemleri içindeki ilişkilerinden doğar. Bir 
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başka deyişle anlam, göstergeler vasıtasıyla 
yaratılır. 

Barthes’ın kuramının merkezinde anlam-
landırmanın iki düzeyi yer almaktadır. An-
lamlandırmanın birinci düzeyi Saussure’un 
üzerinde çalıştığı düzeydir. Barthes bu dü-
zeyi düz anlam olarak adlandırır (1993:69). 
Yananlam ise, Barthes’ın ikinci anlamlandır-
ma düzeyinde göstergeleri betimlemek için 
kullandığı bir terimdir (1993:69). Yan anlam 
göstergenin, kullanıcıların duygularıyla ya da 
heyecanlarıyla ve kültürel değerleriyle buluş-
tuğunda meydana gelen etkileşimi betimle-
mektedir. 

Bir göstergenin düz anlamı, o göstergenin 
temsil ettiği nesnenin (gösterilenin) gören 
(algılayan kişi) tarafından olduğu gibi kav-
ranması ile oluşur. Düz anlam, gösterge için-
deki anlamdır, gösterenle gösterilen arasında-
ki birebir ilişkidir.

Hiçbir gösterge düz anlam düzeyinden öteye 
gitmemezlik edemez, “ne ise o” olarak kala-
maz. 

Göstergeler her zaman düz anlamla sınırlı 
kalmaz, anlamın ikinci düzlemine gönderme 
yaparak yan anlamlar da içerirler. Bir göster-
genin düz anlamı yeteri ölçüde keskinlik ka-
zanmadığı ya da keskinliğini yitirdiği ölçüde, 
aynı gösterene (göstergeye) bağlı anlamların 
sayısı artabilir. Bu şekilde ortaya çıkan de-
ğişik anlamlara yan anlam denir. Göstergede 

yan anlam onu kullananların duyguları ve 
kültürel değerleriyle karşılaştığında ortaya 
çıkmaktadır (Barthes, 1993: 70-71).

Barthes, düz anlam ve yan anlam arasındaki 
farklılığın fotoğrafçılıkta daha belirgin oldu-
ğunu ileri sürer. Düz anlam, fotoğraf makine-
sini doğrultulduğu nesnenin film üzerindeki 
mekanik bir yeniden üretimidir. Yan anlam 
ise, bu sürecin insani boyutudur. Düz anlam 
neyin fotoğraflandığı, yan anlam ise nasıl fo-
toğraflandığıdır (Fiske, 2003: 118).

Şekil 1. Onay İşareti

Şekil 1’de baş parmak yukarıda yumruk sı-
kılmış sağ el görülmektedir. İlk bakışta görü-
len şeyin olduğu gibi tarif edilmesi, yani “baş 
parmak yukarıda yumruk sıkılmış sağ el” 
denmesi göstergebilimde düz anlam yükleme 
aşamasıdır. Bunun sonuncunda ortaya çıkan 
gösterge de düz anlam göstergesidir.

Aynı elin “tamamdır, başardım, hallettim işa-
reti yapan bir el” olarak tarif edilmesi ise yan 
anlam yükleme aşamasıdır. Şekli algılayanın, 
düz anlamdan daha ileri giderek, göstergeyi 
farkında olarak ya da olmayarak bağlam ve 
gizli göstergelere göre anlamlandırdığında 
oluşan yan anlam yükleme aşamasında ortaya 
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çıkan göstergeler yan anlam göstergesi ya da 
çağrışımsal göstergedir.

Düz anlam yükleme aşaması çoğunlukla bi-
linçli, çağrışım yüklemeleri ise çoğunlukla 
farkında olunmadan, bilinçaltında gerçekle-
şir. Düz anlam, göstergenin neyi temsil etti-
ğini, yan anlam ise göstergenin nasıl temsil 
edildiğini konu edinir.

Göstergelerin ikinci düzeyde işleyişine iliş-
kin olarak Barthes’in ortaya koyduğu yol-
lardan bir diğeri mit aracılığıyla olandır. Mit 
bir kültürün, gerçekliğin ya da doğanın bazı 
görünümlerini açıklamasını veya anlamasını 
sağlayan bir öyküdür. Barthes’a göre mit bir 
şey üzerinde düşünme, onu kavramsallaştır-
ma ya da anlamanın kültürel yoludur (Fiske, 
2003: 119). 

Hjelmslev’ in yan anlam teorisinde yer alan 
“yan anlam” kavramı, Barthes’ın kültürü, 
göstergebilimsel olarak çözümlemesinde kul-
landığı temel kavramdır (Nöth, 1990: 310). 
Barthes, yan-anlam kavramını, kültürel ve 
edebi eleştirilerin göstergebilimsel çözümle-
melerinde, metinlerde gizli ve gömülü olan 
anlamı açığa çıkarmak için kullanmaktadır 
(Akt. Nöth, 1990: 311). Mitler adlı çalışma-
sında Barthes, bu ikincil yani yan anlamları 
“mitler” olarak ifade etmiş ve yan-anlamların 
alanını ideoloji olarak tarif etmiştir (Akt. 
Nöth, 1990: 311). Barthes, mitlerin, baskın 
sınıfın ideolojik   amaçlarına hizmet eden 

karmaşık ve iyi biçimlenmiş bildirişim diz-
gesi olduğunu iddia eder. Barthes’a göre mit-
ler, hakim ideolojiyi doğallaştırmaya hizmet 
eder, bir başka deyişle mitlerin işlevi, toplum-
da baskın olan kültürel ve tarihi değer, tutum 
ve inançların tümüyle doğal, normal, apaçık, 
aşikar; var olanın olduğu gibi yansımış, doğ-
ru ve tarafsız görünmesini sağlamaktır (Akt. 
Chandler, 2002:145). Kitle iletişim araçları 
iletilerini, var olan bu hakim ideoloji doğal-
mış gibi göstermek için mitleri ya da ideolo-
jileri, yan anlam sistemleri olarak yaratır. Bu 
yan anlam sistemleri, düz anlamsal düzeyde 
doğal anlamı ifade ederler (Akt. Nöth, 1990: 
311). Yan anlam düzeyinde ise yan anlamsal, 
ideolojik anlamı iletirler fakat bu yan anlam-
lar artık çoğunluk tarafından kabul edilmiş ve 
benimsenmiş, sorgulamaya gerek duyulma-
yan düz anlamsal bir yapıya bürünmüş, mit 
haline gelmişlerdir ki mitin bu noktada işle-
vi, bu anlamları arındırması, doğallaştırması, 
masumlaştırmasıdır (Nöth, 1990: 312).

Mitler metaforların kapsamlı hali olarak dü-
şünülebilir; mitler de metaforlar gibi içinde 
bulunduğumuz kültürde yaşadığımız dene-
yimlerin anlam kazanmasını sağlamaktadır 
(Chandler, 2002: 144). Chandler’e göre mit-
ler, bir kültürdeki kavramsallaştırılmış “şey-
lerin” toplumsal olarak paylaşımını düzenler 
(2002: 144). Barthes, yan  anlamların inşa-
sında toplumsal olarak üzerinde uzlaşılmış, 
toplum tarafından benimsenmiş bazı kodla-
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rın önemli olduğunu belirtir. Bu kodlar, bir 
kültürde gerçekliğin anlamlandırılmasında 
mitler aracılığıyla işlerlik kazanır. Diğer bir 
deyişle, göstergeler mitlere gönderme yapa-
rak toplumsal gerçekliğin kurulması ve an-
lam üretilmesini sağlar. Aynı kültürel yapı-
dan türemiş mitler, dünyaya anlam vermeye 
yarayan, o toplumun belleğinde ve gündelik 
yaşam pratiğinde yönlendirici ve sistematik 
bir rol üstlenir.

Çağdaş Söylenler (Mythologies) başlıklı ki-
tabında Barthes, mit kavramının modern top-
lumda aldığı biçimleri tartışmış, o güne kadar 
antropolojide eski ya da “ilkel” olarak adlan-
dırılan basit üretim ilişkilerine sahip toplum-
lara atfedilen mitoloji kavramını, bu tanımın-
dan kurtarmış çağdaş toplumların da aslında 
benzer açıklama şemaları kullandıklarını 
göstermiştir.  Barthes’a göre popüler kültür, 
medya söylemi, reklamlar, gündelik yaşam 
nesneleri gibi unsurlar çağdaş mitlerin üretil-
diği alanlardır. Mitler, gizleyerek değil biçimi 
değiştirerek etkili olur (Barthes, 1970: 207). 

YÖNTEM

Bu çalışmada, reklamlarda anlamların nasıl 
yaratıldığı, alkollü içecek reklamları özelin-
de, göstergebilimsel çözümleme yöntemi ile 
ortaya konmaya çalışılmıştır. Göstergebilim-
sel çözümlemelerde iletişim bir süreç olarak 
değil, anlamın oluşturulması olarak ele alınır 
(Fiske, 2003: 61). Fiske, iletişimin gerçek-

leşmesi için göstergelerden yaratılan iletinin, 
alıcıyı, ileti yaratılırken ilk anda oluşturulan 
anlamla bir şekilde ilişkisi olan alıcıya ait bir 
anlam yaratmaya teşvik ettiğini ve hem kay-
nak hem de alıcı tarafından yaratılan bu an-
lamların, aynı kodlar ve aynı gösterge sistem-
leri kullanıldığı sürece birbirine yaklaştığını 
ifade etmektedir (Fiske, 2003: 61). 

Bu bağlamda, reklamların analizinde izlene-
cek olan model şöyledir:

1) Gösterenler: Modeldeki ilk analitik araç 
olan gösterenler (signifiers); semiyolojide 
gösterge kavramının bir parçası ve anla-
mın oluş masını sağlayan maddi unsurdur. 
Reklam metinlerinde anlamın oluşmasını 
sağlayan gösterenler; görsel metin, yazılı 
metin, başlık ve slogandır.

2) Gönderge Sistemleri/Gösterge:4 Göste-
renlere bağımlı olan ikinci analitik araç; 
gönderge sistemleri (referent systems)’dir. 
Judith Williamson, “Reklamların Dili: 
Reklamlarda Anlam ve İdeoloji” adlı kita-
bında, gönderge sistemlerinin iki ayağın-

4 Williamson’ın “gösterge” yerine “gönderge 
sistemleri”ifadesini kullanmaktadır ve bunu şe 
şekilde açıklamaktadır. “Saussure, at kavramının 
gösterilen olduğu yerde gönderge A-T sözcüğüyle 
sizi tekmeleyen şeydir diyor. O halde gönderge, 
göstergeye dışsaldır; oysa gösterilen göstergenin 
parçasıdır. ( Ne var ki bir reklamda, göstergeler 
toplamıyla gönderme yapılan dışsal gerçekliğin 
kendisi mitolojik bir sistemdir, başka bir göstergeler 
kümesidir. Bu mitolojilere, “Gönderge Sistemleri” 
diyorum.”
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dan bahsetmiştir (Williamson, 2001:101). 
Bunlardan biri belirtme diğeri çağrışımdır. 
Belirtme, bir göstergenin içinde gerçekleş-
tirilen anlamlama i şi olarak tanımlanmış-
tır. Başka bir deyişle, belirtme, bir göste-
renin özgül bir gösterileni “ifade ettiği” 
-belirttiği- süreçtir. Williamson, çağrışım 
içinse: “Çağrışımı tartıştığımda, benzer bir 
süreçle fakat gösterenin bizzat göstergeyi 
belirttiği bir süreçle ilgileniyorum: Göster-
ge kendi bütünlüğü içinde başka bir şeye 
işa ret eder. Bu başka bir şeye ben, Gönder-
ge Sistemi diyorum” demiştir (William-
son, 2001:101). Williamson, reklamcılık 
işinin içine çekilen öznenin bilen bir özne 
olduğunu dile getirmiş ve aralıkları dol-
durmak için içine dolacak olanı bilmemiz; 
problemleri deşifre edip çözmek için oyu-
nun kurallarını bilmemiz gerektiğini ifade 
etmiştir. Williamson, reklamların çağrı-
şımlarla çalıştığını şöyle ifade etmektedir 
(Williamson, 2001:102-104): “Rek lamlar 
açıkça bilgi üretirler fakat bu bilgi, dai-
ma kendi öncelikliğiyle bizzat reklamdaki 
“doğ ru”nun bir güvencesi gibi davranan 
bir şeyden üretilir. Reklama taşınan “ön-
ceki” bilgimizden söz ettiğimde, bu bil-
giye bir “gerçek” statüsü verme niyetim 
yoktur. Basitçe onun reklama böyle bir 
statü verdiğine işaret ediyorum. “Nesnel 
bağıntılar”da, bilinen bir niteliğe sahip bir 
nesnenin, bu niteliği aktarmanın bir yolu 
olarak nasıl kullanıldığını gördük. Cathe-

rine Deneuve ile Chanel arasında, Marga-
ux Hemingway ile Babe arasın daki müba-
deleyle ilişki içinde bir mübadele yapmak, 
zaten bilen bir konumda olmamızı gerek-
tirir. Ürünün içine sokulduğu bilişimsel bir 
çerçeve vardır: Bildi ğimiz için mübadele 
yaparız. Önceden var olan bilgi gövdeleri 
varsayımı, göndermeye reklamlardaki ta-
nımlamanın, belirtme çağrışımının yerini 
alma olanağı verir: Bu gönderme, baş ka 
bir yapıyı işaret ederek, biçimsel düzlemde 
kaçınılmaz olarak gerçekleşmeli dir; çünkü 
göndermenin “içeriği” ya da özü, ürünün 
kendisidir. O halde, belir tilen ürün olduğu 
için “gönderge sistemi” daima bir çağrı-
şımdır. Ne var ki, işin içine giren döngüsel 
bir süreç vardır; çünkü çağrışım aracılı-
ğıyla gönderge sis temi işin içine sokuldu-
ğunda, ürünü belirtir hale getirilir -onu bir 
anlam sistemi içine “yerleştirir”. “Karışık 
sistemler” tartışmasında Barthes, “üst üste 
binen, ama birbirine bağlı olmayan iki 
anlamlama sistemiyle” uğraştı ğını söyler. 
Catherine Deneuve bir fotoğraf tarafindan 
gösterilendir; fakat sonra “O”, gösteren 
olur: Zenginliği - şık Fransızlığın. Bu iki 
sistemin “bağlantısızlığı” izleyicinin bilgi-
siyle telafi edilir; ki bu olmadan çağrışım 
olanaklı olmaz.”

3) Çözümleme: Bu bölümde, reklam bir 
metin olarak ele alınacak ve metin göster-
gebilimsel çözümleme yöntemiyle ince-
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lenecektir. Reklamlarda anlamların nasıl 
yaratıldığı; gösterenlerin gönderme yap-
tığı göstergeler/gönderge sistemleri, gizli, 
gömülü anlamlar, yan anlamlandırma sü-
reci ve mitlerin analizi ile açığa çıkarılarak 
ortaya konacaktır.

Çalışmada kullanılan reklamlar, nitel araştır-
malarda kullanılan örnekleme yöntemlerin-
den olan amaçlı örnekleme yöntemi ile belir-
lenmiştir.  

BULGULAR

Reklam 1. Roze Şarap Görseli

Gösterenler: 

•	 Görsel metin (büyük pembe bir çiçek, ona 
doğru eğilmiş bir kadın, sağ üst köşede 
ürünün etiketi, sağ alt köşede ürünün eti-
ketli şişesi).

•	 Yazılı metin (bir gün bir çiçek seninle ko-
nuşursa tılsımına inan).

Gönderge Sistemleri/Gösterge: Doğa üstü-
lük, mucize.

Mitler: Tılsım miti,

Çözümleme: Reklamda, mite –bu mit tılsım-
dır- iki şekilde yer verilmiştir. Tılsım hem 
markanın adıdır, hem de yazılı metinde bah-
sedilen çiçeğin özelliğidir. Çiçek tılsımlıdır 
ve bu nedenle canlılar içinde sadece insana 
özgü olan bir yeteneğe sahiptir. Tılsım, doğa 
gibi bir şey olmadığı gibi, tekil bir birleşik 
gönderge sistemi de değildir; bir süreçtir, şey-
leri yapmanın mitsel bir aracıdır (Williamson: 
144). Bu reklam için de tılsım, çiçeğin dile 
gelmesini sağlayan bir araç olmuştur. Tılsım-
la hiç olmayan bir zamanda doğal olmayan 
-çiçeğin konuşması- yaratılır. Bir çiçeğin 
konuşması “doğal” değildir, “doğa üstü”dür. 
Metinde bahsedilen çiçek, görsel metinde yer 
alan, kadının üzerine eğilerek baktığı normal-
den oldukça büyük olan çiçektir. Aynı çiçek, 
reklamın sağ üst köşesinde yer alan ve rekla-
mın sağ alt köşesinde yer alan şarap şişesinde 
gördüğümüz gibi ürünün etiketinde de kulla-
nılmıştır. Bu etikette ürünün adı da görülmek-
tedir; çiçeğe konuşma yeteneğini kazandıran 
“tılsım” aynı zamanda ürünün adıdır. Reklam, 
okuyucunun “tılsım” ın ne olduğunu ve neler 
yapabileceğini bildiğini varsaymaktadır. Tıl-
sımlı çiçek, ürünle özdeşleştirilmiştir; başka 
bir deyişle çiçek ürünü sembolize etmektedir. 
Dolayısıyla çiçeğe atfedilen özellikler ürüne 
de atfedilmektedir. Daha açık bir deyişle ürü-
nün yani şarabın, konuşan çiçek gibi tılsımlı 
olduğu iddia edilmektedir.
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Tılsım serisinde “roze şarap” olan bu ürünün 
reklamında, “çiçek” kullanılmasının nedeni, 
ürünün nitelikleriyle ilgilidir. Ürün kırmızı ve 
beyaz şarap arası bir şarap olan pembe şarap 
yani “roze” şarap sınıfındandır. “Roze” çiçe-
ği özellikle gülü çağrıştırmaktadır. Gerek şişe 
etiketinde gerekse reklamda çiçek bu nedenle 
kullanılmıştır. Böylece ürünle çiçek arasında 
bağlantı kurmak kolaylaşmaktadır. Çiçeğin 
rengi ile şarabın renginin aynı olması, gös-
tereni gösterilene bağlamayı yani çiçek ile 
şaraba gönderme yapmayı kolaylaştırmanın 
diğer yoludur.

Reklamda çiçek oldukça büyük olarak res-
medilmiştir. Çiçek, tılsım serisindeki roze 
şarabın etiketinde kullanılan çiçektir. Çiçeğin 
büyük olmasının nedeni, okuyucunun zihnin-
de çiçek sembolü ile roze şarabı yerleştirme 
niyetidir. Okuyucunun, satın alma davranı-
şını gerçekleştirirken bir çok şarap markası-
nın arasından,  görsel olarak baskın bir unsur 
olduğundan çiçeği hatırlayacağı ve böylece 
tılsımın roze şarabını tercih edeceği varsayıl-
maktadır. Özetle, herhangi bir markaya sadık 
olmayan tüketicinin rafın önüne geldiğinde 
raftaki tüm şarap markalarının içinden tılsım 
markasını seçmesini sağlamak amacı güdül-
müştür.

Reklam 2. Şarap Görseli
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Gösterenler: 

•	 Görsel metin (Tek üzümlü üzüm salkımı, 
sağ alt köşede ürünün şişesi), 

•	 Yazılı metin (Anadolu topraklarında do-
ğan şarabın büyük büyük torunu).

•	 Ürünün logosu,

Gönderge Sistemleri/Gösterge: Geçmiş, 
geleneksellik.

Mitler: Anadolu şarabı miti,

Çözümleme: Görsel metinde, üzüm salkımı 
çöpü görmekteyiz. Bu tek taneli üzüm salkı-
mı, soy ağacına gönderme yapmaktadır. Sal-
kımda kalan tek tane ürünü temsil etmektedir. 
Görsel metin yazılı metin ile birlikte çözüm-

lendiğinde bu temsiliyet daha açık bir şekil-
de anlaşılır olmaktadır. Yazılı metinde geçen 
“büyük büyük torunu” deyişi salkımdaki tek 
üzüm tanesi için söylenmektedir. Üzüm ta-
nesi de ürünü temsil ettiğinden bu deyiş aynı 
zamanda ürün için de söylenmektedir. Tekrar 
görsel ve yazılı metin bir arada incelendiğin-
de, görsel metinde yer alan üzümsüz salkım-
cıkların geçmişte üretilmiş şaraplara gönder-
me yaptığı anlaşılmaktadır. Yazılı metinden, 
ürünün Anadolu topraklarında yetişen üzüm-
lerden yapıldığı anlaşılmaktadır. Gerek gör-
sel gerekse yazılı metin, şarap ve şarapçılığın 
Anadolu’da çok eskilerden beri var olduğunu 
söylemektedir. Ürün, eskiden beri var olan bu 
geleneği sürdürdüğü iddiasındadır. Üzümsüz 
salkımlar geçmişin, salkımda bulunan tek 
üzüm ise bugünün sembolüdür.

Reklam 3. Kayra Şarap Görseli

Gösterenler: 

•	 Görsel metin (Elinde şarap kadehi olan 

gülen bir kadın, kafası kadına doğru olan 

bir adam, sağ köşede 3 adet farklı şişelen-
miş ürün).  

•	 Yazılı üst metin (En büyük aşklar tılsım 
etkisiyle başlar). 
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•	 Yazılı alt metin (senin tılsımın hangisi?) 
Ürünün logosu,

Gönderge Sistemleri/Gösterge: Aşk

Mitler: Tılsım miti,

Çözümleme: Görsel metinde, elinde şarap 
kadehi tutan bir genç kız kahkaha atarken 
görülmektedir. Genç bir erkek ise başını kıza 
doğru yaslamıştır. Bu sahne, resmedilmeden 
hemen önce erkeğin kızın kulağına bir şey 
söylediği izlenimi vermektedir. Yazılı metin-
de “tılsım” sözcüğü çift anlamlı kullanılmış-
tır. Tılsım, hem ürünün adını hem de gerçek 
anlamını yani “doğaüstü işler yapabileceği-
ne inanılan gücü” temsil etmektedir. Yazılı 
metinden aşkın başlaması için doğaüstü iş-
ler yapabileceğine inanılan bir güce ihtiyaç 

duyulduğu anlamı çıkmaktadır. Ürünle bu 
güç özdeşleştirilmiştir. Ürünün, bir aşkı baş-
latmak için gereken güce sahip olduğu ima 
edilmektedir. Görsel metin de bu söylemi 
desteklemektedir. Şarap içmekte olan genç 
kız ile genç erkek arasında yakınlaşma ve sa-
mimiyet olduğu gözlemlenmektedir. Reklam 
bütün olarak incelendiğinde bu yakınlaşma-
nın şarabın etkisiyle olduğu ve çiftin birbirine 
aşık olacağı anlamı çıkmaktadır. Ürün, oku-
yucuya aşkların başlaması için gereken güce 
yani tılsıma sahip olduğunu söylemekte ve 
en büyük aşkları başlatacağını vaad etmek-
tedir. Slogan direkt okuyucuya seslenmekte-
dir. Reklamın sağ alt köşesinde görülen ürün 
çeşitlerini kast ederek okuyucuya bir aşka 
başlamak için hangi ürün çeşidini seçeceğini 
sormaktadır. 

Reklam 4. Yeni Rakı Görseli
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Gösterenler: 

•	 Görsel metin, (Dolu bir rakı kadehi tutan 
bir elin flu görüntüsü).

•	 Yazılı metin: Üst başlık (REKLAMLAR 
BİTTİ. BİZE MÜSAADE!).

•	 Yazılı alt metin (Adabımızdandır; veda 
etmez, müsaade isteriz. Çünkü biliriz; biz 
bir araya geldikçe, dostluğumuz da mu-
habbetimiz de hep yeni kalır. 500 yıldır 
olduğu gibi).

•	 Yazılı metin: Alt başlık (HEP YENİ KAL 
KARDEŞİM).

Gönderge Sistemleri/Gösterge: Geçmiş, 
geleneksellik.

Mitler: Rakı sofrası, rakı sofrası adabı,

Çözümleme: Her türlü mecrada alkollü içe-
cek reklamına yasak getiren yasanın yürürlü-
ğe girmesinden hemen önce yayımlanan bu 
reklamda, bu yasağa yönelik tepki üstü kapalı 
imalarla dile getirilmiştir. “REKLAMLAR 
BİTTİ” ile gönderme yapılan reklam yasa-
ğıdır. Reklamların yasaklandığı direkt olarak 
söylenmemiştir. Koyu ve büyük harflerle ya-
zılmış olan “BİZE MÜSAADE!” söyleminin 
kendisi ve sonundaki ünlem harfi oldukça 
dikkat çekicidir. Bu söylem ve ünlem işareti, 
yasağın emrivaki, zorlayıcı olduğuna gönder-
me yapmaktadır. “Reklamlar bitti” ve “bize 
müsaade” birlikte değerlendirildiğinde, rek-

lamlar yasaklandığı için bu mecralarda yer 
alınamayacağı bu yüzden bu mecranın terk 
edilmesi zorunluluğunun dile getirildiği gö-
rülmektedir. 

Alt metin zorlayıcı, dayatmacı bir tutum kar-
şısında bile alınan tavrın, rakı sofrası adabı-
na yakışır bir şekilde naif ve kibar olduğuna 
gönderme yapmaktadır. Bunun yanı sıra, rek-
lam yasağına rağmen 500 yıldır olduğu gibi 
var olmaya devam edileceği ima edilmekte-
dir. Alt metinde yer alan “…..hep yeni kalır” 
ifadesindeki “yeni” kelimesi ile ürünün mar-
kasına gönderme yapılmıştır. “Hep” ile kast 
edilen rakı sofrasında her zaman bu markanın 
tercih edildiğidir; “500 yıldır olduğu gibi” 
ifadesi de bu tercih edilirliğin çok uzun za-
mandır devam ettiğine gönderme yapmak-
tadır.  “500 yıldır olduğu gibi” ifadesi aynı 
zamanda rakı kültürünün gelenekselliğine de 
gönderme yapmaktadır. 

“Hep yeni kal kardeşim” ifadesi de reklam 
okurlarını, rakı kültürünü devam ettirmeye ve 
bu markayı tercih etmeye devam etmeye da-
vet etmektedir.

Görsel incelendiğinde, görselin net değil flu 
olarak gösterimi, yasak nedeniyle artık mec-
ralarda yer alınmayacağına gönderme yap-
maktadır. Bunun yanı sıra “müsaade isteme” 
edimini pekiştiren bu görsel, kadehin alınıp 
gidildiği ve muhabbete başka bir ortamda de-
vam edileceği izlenimini uyandırmaktadır.
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Gösterenler: 

•	 Görsel metin (etiketsiz bira şişesi),

•	 Yazılı metin: başlık (GÖRMESEK DE 

BİLİRİZ).

•	 Yazılı metin (’44 yıldır aynı masada, aynı 

muhabbette, aynı duygularda beraberiz. 

Biz bizi görmesek de tanır, görmesek de 
biliriz).

•	 Slogan (BİRA BU KAPAĞIN ALTINDA-
DIR).

Gönderge Sistemleri/Gösterge: Geçmiş, 
geleneksellik.

Mitler: Tanınırlık, ün, şöhret,

Reklam 5. Bira Görseli

Çözümleme: Ürünün etiketsiz olsa da tanı-
nacağına, bilineceğine vurgu yapan etiketsiz 
ürün şişesi ve başlık (GÖRMESEK DE Bİ-

LİRİZ), aynı zamanda yasağa da gönderme 
yapmaktadır. Reklam yasağı nedeniyle artık 
görünür olamayacak olan markanın, görün-
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mese de ünü, namı yani tanınırlığı nedeniyle 
bilinmeye ve tüketilmeye devam edileceği 
ima edilmektedir. Yapılan pazar araştırmala-
rı da markanın tanınırlığının çok yüksek ol-
duğunu ve markanın Pazar lideri olduğunu 
desteklemektedir. Görseldeki şişeyi gören 
hemen herkes, ürünü tüketmeyenler de dahil, 
markanın hangi marka olduğunu bilmektedir. 
Slogan da (BİRA BU KAPAĞIN ALTINDA-
DIR) ürünün bilinirliğine katkıda bulunan bir 
diğer unsurdur. 

Alt metinde yer alan “44 yıldır” ifadesi ile 
markanın geçmişi vurgulanmaktadır. Alt me-
tinde geçen “aynı masada, aynı muhabbette, 
aynı duygularda beraberiz” ifadesi ile mar-
kanın kendisini tüketicisiyle özdeşleştirdiği 
vurgulanmakla birlikte, mecralarda görünür 
olmasa da markanın tüketicisinin yanında 
olmaya devam edeceği ima edilmektedir.  
Başka bir deyişle reklam yasağının, marka 
ve tüketicisi arasındaki bağı koparamayacağı 
ima edilmektedir. Slogan, daha önce de deği-
nildiği gibi markanın liderliğine vurgu yap-
maktadır.

Reklam 6. 7000 Yıllık Anadolu Şarabı Görseli
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Gösterenler: 

•	 Görsel metin (yazılardan oluşmuş şarap 
şişesi).

•	 Yazılı metin: Üst başlık (7000 YILLIK 
ANADOLU ŞARABI).

•	 Yazılı metin (ilk kez bu kadar suskun, bu 
kadar sessiz kalacak. Bu toprakların bin-
lerce yıllık gururu, artık yeni mucizelere 
dönüşemeyecek. Aslında Türkiye’de şarap 
üretimi her geçen gün gelişiyor, adını dün-
yada daha çok duyuruyordu. Kendi toprak-
larımızın değerlerine ve geçmişine sahip 
çıkmak yerel üreticiyi gururlandırıyordu. 
Hep birlikte ülke için önemli bir ekonomik 
değer yaratılıyordu. Toprağın zenginliği 
üreticinin tutkusuyla birleşip Anadolu’nun 
her bir köşesinde farklı bir üzüme dönü-
şüyor, dünyaya yeni mucizeler armağan 
ediyordu. Ama bu toprakların efsane lez-
zetleri artık konuşamayacak. Üretici artık 
sesini dünyaya duyuramayacak. Çünkü ar-
tık şarabın konuşması yasak! Bu toprakla-
rın değerlerinden bu toprakların insanları 
artık haberdar olamayacak. Size yine bin 
bir lezzetin yanında, keyifle ve kararında 
içmeye devam ediniz. Biz bu topraklarda 
var olduğumuz sürece tutkumuzla üretme-
ye ve bu kültürü yaşatmaya devam etmeye 
kararlıyız. Ama artık Anadolu’nun eşsiz 
üzümleri; Öküzgözü, Boğazkere, Emir, 
Narince ve daha nicelerini siz anlatmalısı-

nız. Sofralarınızdaki muhteşem lezzet bu-
luşmalarını herkese daha çok anlatmalısı-
nız. Çünkü Anadolu’nun eşsiz mucizesi).

•	 Yazılı metin: Alt başlık (ARTIK SİZE 
EMANET).

•	 Logo,

Gönderge Sistemleri/Gösterge: Geçmiş, 
geleneksellik,

Mitler: Anadolu şarabı miti,

Çözümleme: Tüm harfleri olan büyük olan 
üst (7000 YILLIK ANADOLU ŞARABI) ve 
alt başlık (ARTIK SİZE EMANET…) rek-
lamdaki ilk dikkat çekici unsurları oluştur-
maktadır.5* 

Üst ve alt başlık, birlikte, ana metinden ba-
ğımsız okunduğunda da anlamlıdır. Şişe şek-
lindeki metinle birlikte okunduğunda ise an-
lam daha fazla pekişmektedir. 

Üst başlıkla, ürünün gelenekselliğine gönder-
me yapılırken aynı zamanda Anadolu’daki 
şarap kültürüne ve bu kültürün gelenekselli-
ğine de gönderme yapılmıştır. Anadolu top-
raklarının, kaliteli şarap üretimiyle ünlü oldu-
ğu sadece üst başlıkta değil, ana metinde de 
vurgulanmıştır. 

5 Araştırmacı tarafından, şarap şişesi şeklindeki 
metnin okunmama olasılığına istinaden üst ve alt 
başlığın bu şekilde tasarlandığı varsayılmaktadır. 
Bu varsayımın altında alanla ilgili literatürden 
edinilen bilgiler ve veriler yatmaktadır.
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Alt başlık, direkt reklam okuyucusuna seslen-
mektedir. İfadenin kendisi ve sonuna konulan 
3 nokta işareti, bir “son”a “veda”ya gönder-
me yapmaktadır. Ana metin incelendiğinde 
bu vedanın nedeni ve “size emanet”le neyin 
kast edildiği daha iyi anlaşılmaktadır.  

Şarap şişesi oluşturan alt metin incelendiğin-
de, yasağa yönelik sitemin önceki 2 reklama 
göre daha açık bir şekilde yer aldığı görül-
mektedir. “Aslında Türkiye’de şarap üretimi 
her geçen gün gelişiyor, adını dünyada daha 
çok duyuruyordu. Kendi topraklarımızın de-
ğerlerine ve geçmişine sahip çıkmak yerel 
üreticiyi gururlandırıyordu. Hep birlikte ülke 
için önemli bir ekonomik değer yaratılıyordu. 
Toprağın zenginliği üreticinin tutkusuyla bir-
leşip Anadolu’nun her bir köşesinde farklı bir 
üzüme dönüşüyor, dünyaya yeni mucizeler 
armağan ediyordu.” ifadeleri, gelen yasağın 
reklamveren tarafından anlamsız ve uygun-
suz bulunduğunu göstermektedir. “Aslında” 
ile başlanılması da bu uygunsuz buluşu pe-
kiştirmektedir.  

“Ama bu toprakların efsane lezzetleri artık 
konuşamayacak. Üretici artık sesini dünyaya 
duyuramayacak. Bu toprakların değerlerin-
den bu toprakların insanları artık haberdar 
olamayacak.” ifadeleri de yasağın sonucunda 
olumsuzluklar yaşanacağına gönderme yap-
maktadır. Yasağın nelere mal olacağına işaret 
eden bu ifadelerin arasında yer alan “Çünkü 
artık şarabın konuşması yasak!” ifadesi ile 

reklam yasağı kast edilmektedir. “Konuşma” 
ile “reklam”a gönderme yapılmaktadır.

“Size yine bin bir lezzetin yanında, keyifle 
ve kararında içmeye devam ediniz. Biz bu 
topraklarda var olduğumuz sürece tutkumuz-
la üretmeye ve bu kültürü yaşatmaya devam 
etmeye kararlıyız.” ifadeleri ile reklam oku-
yucusuna, zorlayıcı davranışlara rağmen üre-
timin devam edeceği vaad edilirken, okuyu-
cudan da vazgeçmemesi istenmektedir. “bu 
kültür” ile kast edilen, Anadolu’da 7000 yıl-
dır var olan şarap kültürüdür. 

“Ama artık Anadolu’nun eşsiz üzümleri; 
Öküzgözü, Boğazkere, Emir, Narince ve daha 
nicelerini siz anlatmalısınız. Sofralarınızdaki 
muhteşem lezzet buluşmalarını herkese daha 
çok anlatmalısınız.” ifadeleri ile reklam oku-
yucusuna “ bundan sonra reklamı siz yap-
malısınız” denmektedir. Anadolu’nun şarap 
kültürünü yaşatmaya devam etmek adına 
reklamveren üzerine düşeni yapacağına söz 
verirken tüketiciden de bir beklentisi olduğu-
nu ve bu beklentisinin reklamının yapılması 
olduğunu belirtmektedir. Direkt “reklamımı-
zı yapın” denmese de anlatmalısınız” ile kast 
edilen ürünün konuşulması bir başka deyişle 
reklamının yapılmasıdır.

Ana metnin son cümlesi olan “Çünkü 
Anadolu’nun eşsiz mucizesi”, alt başlık olan 
“ARTIK SİZE EMANET”  ile birlikte değer-
lendirildiğinde, reklamverenin tüketiciden 
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beklentisinin bir kez daha vurgulandığı gö-
rülmektedir.     

SONUÇ

Alkollü içecek reklamlarının göstergebilim-
sel çözümlemeyle analiz edildiği bu çalış-
mada reklamların tümünde anlam yaratma 
sürecinin yan anlamlar, göndermeler, imalar, 
üstü kapalı söylemler ile gerçekleştiği görül-
mektedir. 

Anlamlandırma süreci içinde, tanıtımı yapı-
lan ürün, bir imgenin ya da duygunun yerine 
geçer; daha sonra da bu imgenin ya da duy-
gunun anlamını kendine mal eder. Ürünün 
isminin mitsel öğe olarak kullanıldığı Tılsım 
markasının her 2 reklamında da bu durum ge-
çerlidir. Ürün, gönderme yaptığı gösterge ile 
bağdaştırılmış; mitsel öğenin özellikleri ürü-
ne atfedilmiştir.  

Diğer 2 şarap reklamında ise dikkati çeken 
husus, gelenekselliğin ve Anadolu mitinin 
kullanılmasıdır. Anadolu topraklarında asır-
lardır var olan üzüm, bağcılık ve şarap kültü-
rüne gönderme yapılarak tüketicinin sempati-
si kazanılmaya çalışılmıştır.

Reklam kültürden bağımsız değildir. Sembo-
lik mesajlarla birlikte anlam üretimi toplum-
da zaten varolan kültürel kodlardan hareketle 
işlem görür. Rakı reklamında da anlam oluş-
turulurken Türk kültüründe var olan rakı sof-

rası, rakı sofrası adabı geleneğinden hareket 
edilmiştir.

Bira reklamında ise ürünün şanı, şöhreti kul-
lanılarak bir anlam yaratılmış, geleneksellik 
ile bu anlam pekiştirilmiştir. 

Bir temsil mekanizması ve bir göstergeler 
sistemi olan reklamların dili soyutlama, ima 
etme, çağrıştırma, bağlantılandırma, gönder-
me yapmanın hakim olduğu, derin anlamlar 
içeren, kavramlar yerine imgelerin kullanıldı-
ğı bir dildir. Böyle bir dilin kullanıldığı rek-
lamlarda anlamlar, reklam metinlerinde yer 
alan gösterenlerin sadece metinde yer alan 
diğer gösterenlerle değil, aynı zamanda me-
tin dışı kültürel kodlarla yani mitlerle  ilişkisi 
üzerinden kurulmaktadır. 

Bu çalışmadaki bulgular da bunu destekle-
mektedir. Türk kültüründe var olan muhab-
bet, dostluk, adap, naiflik, vefakarlık gibi 
öğelerin anlamlar yaratmada kullanıldığı gö-
rülmektedir.  
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

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

EXTENDED ABSTRACT

Introduction: This present paper is concerned with semiological analysis of alcoholic bevera-
ges ads, in order to decode what kind of connotations used in these advertisements. The semio-
logical approach suggests that the meaning of an ad does not float on the surface just waiting to 
be internalized by the viewer, but is built up out of the ways that different signs are organized 
and related to each other, both within the ad and through external references to wider belief 
systems. In advertisements, the meaning is created by transferring meaning from one system of 
signification with which is familiar (that calls the referent system), to that of the product with 
which is unfamiliar. Williamson argues that products initially take on meaning as the signified 
from one system of meaning (the referent system) is correlated with the signified of the pro-
duct. Once this transfer has taken place the product itself comes to mean. More specifically, 
for advertising to create meaning, the reader or the viewer has to do some “work”. Because the 
meaning is not lying there on the page, one has to make an effort to grasp it. The aim of the 
study is to reveal the meanings that created in advertisements. Semiology or semiotics is the 
study of signs and signification, the process of attaching signifieds to signifiers. In other words, 
semiology can be defined as the study of the function of signs and symbols in communication, 
both in verbal and written language and various non-linguistic means. Messages (or texts) can 
be thought of as systems of signs, such as lexical, graphic, and so on, which show their effects 
via the constant clashes between these systems. Semiology therefore aims to take in any system 
of signs, whatever their substance and limits; images, gestures, musical sounds, objects, and 
the complex associations of all these, which form the content of ritual, convention or public 
entertainment: these constitute, if not languages, at least systems of signification. Semiotics has 
combined with structuralism in order to explore the “production” of meaning in language and 
other sign systems and has emphasized the conventional nature of this production. Objective: 
The aim of this study is to reveal the hidden meaning of advertisements that created by connota-
tions and myths. transformation of journalism dates back to the 1960s. The many developments 
in communication technologies has played a role to reveal the concept of new media and the 
different types of journalism. At the same time since the mid-1990s, the birth of the Internet 
as a new medium of the news presentation and sharing has heralded the process of articulation 
of blogs and social networking sites. The aim of this study is to examine the transformation of 
news and the new types of reporting in the age of new media. Importance: The study is impor-
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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 

tant in terms of understanding how meanings created by advertisements. Methodology: Semio-
logical analyze is used in this study. Purposive sampling was used for this study. Because of the 
prohibition of advertisements of alcoholic beverages in electronic media such as television and 
radio, alcoholic beverages companies were obliged to place their promotion activities in print 
media only such as magazines and newspapers. First 3 ads had chosen from newspaper and ma-
gazines. Then June of 2013 in all mediums, advertisements of alcoholic beverages prohibited. 
The last 3 ads are the last ads of alcoholic beverages that placed in newspapers.  Various schools 
of semiology have developed quite different approaches to the study of advertising. Yet, there 
seems to be a common denominator in these approaches: the extension of the analysis from the 
linguistic message to larger spheres of semiosis, such as meanings on various levels, textual 
structures, functions and typical forms of sign manipulations. While decoding advertisement 
messages, this paper used semiological analysis model which was developed from Barthes and 
Williamson. This model consist of; signifiers, referent systems/signified, myths and analysis. 
Conclusions: Analyses revealed that meanings were created ads by using connotation, denota-
tion, myth, representation, association of ideas and identicalness. Product related characteristics 
such as brand name and the object on the product label were stressed especially in Spell series 
wine ads. Moreover the name of the product -Spell- already had a meaning. This meaning was 
emphasized in ads and this name was cited as a specialty to the object which was found on the 
label. Thus, brand can easily be positioned by using its name and meaning of its denotation. 
What kind of ability has the brand name -Spell-was shown in ads by using objects such as 
flower which was representing the product. Spell myth was used all series of Spell ads. This is 
conceivable that reader goes to a dream world in order to develop positive attitudes towards to 
the brand. 
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TÜRKİYE’DE FUTBOL, SİYASET VE MEDYA İLİŞKİSİ: 3 TEMMUZ 2011 
ŞİKE OPERASYONU HABERLERİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM (1)

FOOTBALL, POLITICS AND MEDIA RELATIONS IN TURKEY: A 
CRITICAL VIEW TO THE MATCH-FIXING OPERATION NEWS IN 3 

JULY 2011
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Öz: Futbolun siyaset ve medya birlikteliği uzun zamandır 
sorgulanan bir konu olmuştur. Siyasetin futbola etkisi ve 
medyanın futbolu dönüşüme uğratması tüm dünyada oldu-
ğu gibi Türkiye’de uzun zamandır tartışılmaktadır. Ancak 
bu tartışmalar yüzeysel olmaktan öteye geçemezken, ‘3 
Temmuz Şike Operasyonu’ gibi devasa boyutta bir olayın 
ülke gündemine oturmasından sonra durum değişmiştir. Bu 
tarihten sonra futbol dışı etkenlerin, futbola olan etkisi üzerine 
verimli tartışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu operasyon 
için Türk futbolunun miladı denilebilir. Ancak medya kuru-
luşlarının bu miladı ele alışı çok farklı şekillerde olmuştur. 
Bazı medya kuruluşları soğukkanlı tavrını bir nebze olsun 
korurken, kimi medya kuruluşları ise gündemi belirlemek 
için popülist tarzda hareket etmişlerdir. Bu bağlamda, 
bu konunun medya tarafından ele alınış şekilleri analiz 
edilmeye değer görülmüştür. Çalışma kapsamında farklı 
ideolojik duruşlara sahip Milliyet, Türkiye ve Cumhuriyet 
gazetelerine ek olarak bir de spor gazetesi olan Fotomaç 
incelenmektedir. Bu gazetelerin ana sayfalarında şikeyle ilgili 
haberlerdeki yazılı ve görsel materyaller analiz edilmekte ve 
gazetelerin konuya yaklaşımlarındaki ortak ve farklı yönler 
irdelenmektedir. Çalışmada ayrıca, Türkiye’deki futbolun 
siyaset ve medya ile olan ilişkisinin tarihsel arka planına 
ışık tutulmaya çalışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Siyaset, Medya, Şike, Yazılı 
Basın, Eleştirel Yaklaşım

Abstract: The association of football with politics and 
media in Turkey is a subject of discussion for a long time. 
The effect of politics on football and it’s conversion by 
media is discussed for a long time in Turkey as well as in 
the world. However, these discussions were unable to go 
beyond groundling. After the significant event called ‘3 
July Match-fixing Operation’ came to the fore, the situation 
changed. Thereafter, productive disccussions about out of 
factors’ effects on football was appeared. This operation 
can be regarded as a milestone in football of Turkey. 
However, channels approached to this milestone in many 
different ways. Some of them remained objective to some 
extent while others act with a populist manner for agenda 
setting. Approaches of the media on the subject resembling 
‘black hole’  has seen valuable to analyse. In addition to the 
Milliyet, Turkiye and Cumhuriyet, the newspapers which 
have different ideologic attitudes, a sporting paper named 
Fotomaç is analysed within the context of research. Visual 
and written materials about match-fixing news in the front 
pages of these newspapers is analysed and both similar and 
different aspects between the approaches to the subject is 
examined. In addition to these, historical background behind 
the relationship between football with politics and media 
in Turkey is tried to be enlightened

Key Words: Football, Politics, Media, Match-Fixing, Written 
Media, Critical Approach
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GİRİŞ

Futbol, şüphesiz kitleleri peşinden sürükleyen 
en büyük spor etkinliğidir. Futbolun gücü öy-
lesine büyüktür ki bazen yaşanan savaşların 
seyrini bile etkilemektedir. Futbolun böylesi-
ne bir güce sahip olduğunu öğrendikten sonra 
akıllara bazı sorular gelmektedir. Peki, fut-
bolun bu gücü nereden gelmektedir? Futbol, 
insanlar için neden böylesine önemlidir? Fut-
bol, insanların hayatında neden bu denli be-
lirleyici bir güçtür? Akıllara gelen bu sorulara 
verilen cevapların tümü eksik olmakla birlik-
te hepsi doğrudur. Çünkü futbol bir tecrübe 
alanıdır. Her tecrübe biraz eksik, biraz taraflı 
olduğu için yukarıdaki soruları tam anlamıyla 
cevaplamak mümkün değildir.

3 Temmuz 2011 günü Türk futbolu en büyük 
tecrübelerinden birini deneyimlemeye başla-
mıştır. Ülke tarihinin gördüğü en büyük şike 
operasyonuna bu tarihte başlanmış, başta 
Aziz Yıldırım olmak üzere birçok şahıs ope-
rasyon kapsamında gözaltına alınmıştır. Yaşa-
nan olayın büyüklüğü ile orantılı bir biçimde 
medya kanalları konuyu haberleştirmeye ve 
yorumlamaya başlamıştır. Ancak operasyo-
nun sıcaklığı biraz dindikten sonra farkı tar-
tışmalar yaşanmaya başlamıştır. Operasyonun 
yapıldığı ilk tarihlerde konu sportif açıdan ele 
alınırken, daha sonraları ise hukuki ve siyasi 
argümanlar üzerinden tartışmalar yaşanmış-
tır. Bu değişim aynı zamanda şike operasyo-
nunun geçirdiği değişimi de göstermektedir. 

Tüm bu değişimlerin gerçekleştiği dönemler-
de medya, gündemi oluşturma ve yönlendir-
me kısmında büyük bir rol üstlenmiştir. Med-
yanın üstlendiği bu rol liberal medya anlayışı 
açısından yadırganacak bir durum değildir. 
Ancak konuyu eleştirel bir perspektiften ele 
alındığında, medyanın ‘şike operasyonu’ sü-
recindeki tutum ve davranışları şüphe uyan-
dırmaktadır. 

‘Şike operasyonu’ veya ‘şike davası’ olarak 
adlandırabileceğimiz süreci ‘kara delik’ ola-
rak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Bu sü-
reç öylesine güçlü bir çekim gücüne sahip 
olmuştur ki, futbolun etrafında kümelenmiş 
olan siyaset, hukuk ve medya gibi konuların 
hepsi ister istemez bu sürece dâhil olmuştur. 
Bu ‘kara delik’ etrafında şekillenen süreçte, 
özellikle medyanın duruşunda göze çarpan 
bazı noktalar vardır. Özellikle yazılı basın 
üzerinden konu ele alındığında farklı ideo-
lojilere sahip gazetelerin tuhaf bir benzerliği 
vardır. Bazı bölgelerde aynı bayiden bile te-
min edilmesi zor gazetelerin, şike operasyo-
nu sürecindeki ortak tutumları hayret verici 
düzeydedir. Haberin ‘gerçekliğin yeniden in-
şası’ olarak kabul edildiği bu günlerde, farklı 
ideolojik tabanlara dayanan gazetelerin ‘şike 
operasyonu’ konusundaki ortak ‘gerçeklik in-
şaları’ üzerinde durulması gereken bir benzer-
liktir.

Bu çalışmanın temel amacı yaşanan ‘şike 
operasyonu’ sürecinin yazılı basındaki yer 
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alış şeklini, gazetelerin birbiri arasındaki 
benzerlikleri eleştirel bakış açısıyla incele-
mektir. Ancak bu yapılırken tüm olup biten 
sadece ‘şike operasyonu’ çerçevesinde değer-
lendirilmeyecektir. Bu çalışma aynı zamanda 
futbolun siyaset ve medya ile olan ilişkisini 
irdelemektedir. Futbol en başından itibaren 
bir ‘deneyim alanı’ olarak ele alındığı için, 
futbolun siyaset ve medya ile olan ilişkisini 
yok saymak çalışma için eksik sonuçlar ve-
recektir. Simon Kuper’in (2003) iddia ettiği 
gibi ‘Futbol asla sadece futbol değildir’dir. 
Bu iddiadan yola çıkarak ‘futbolda şike asla 
tek başına futbolla alakalı değildir’ demek 
yanlış olmayacaktır. 

Futbolun ülke topraklarında geçirdiği serü-
ven, aynı zamanda futbolun siyaset ve med-
ya ile olan birlikteliğinin serüvenidir. Futbol 
ülke topraklarına olağanüstü şartlarda girmiş 
ve bir süre olağanüstü şartlarda varlığını sür-
dürmüştür. Ancak siyasi şartların değişmesi 
futbolu da beraberinde değiştirmiştir. Osman-
lı Devleti’nin son dönemlerinden günümüze 
dek yaşanan siyasi değişimlerin çoğu futbola 
da yansımıştır. Aynı şekilde medya da siyasi 
değişimlerle birlikte futbolla farklı birlikte-
likler kurmuştur. Bu bakımdan ele alınca fut-
bol, siyaset ve medyayı birbirinden ayırmak 
mümkün değildir. Özellikle futbol üzerinden 
yapılacak her çalışma ve tartışma bir nokta-
dan sonra içinde siyaseti ve medyayı içermek 
zorundadır. Futbolu sadece bir boş zaman 

etkinliği veya popüler bir spor olarak düşün-
mek yanıltıcı olacaktır. Çalışma kapsamında 
futbolun hem siyaset ile hem de medya ile 
kurduğu ilişki dönemlere ayrılarak incelenip, 
sonuç bölümü için bir altyapı oluşturulacak-
tır. Oluşturulan altyapı sayesinde, yaşanan 
‘şike operasyonu’ süreci zihinlerde daha net 
bir karşılık bulacaktır.

Yöntem 

Çalışma kapsamında futbolun hem tarihsel 
gelişimi hem de siyaset ve medya ile olan 
ilişkisinin temellerinin kavranabilmesi için 
literatür taraması yapılmıştır. Literatür tara-
ması çalışmanın kapsamını genişletmekle 
birlikte söylem analizi için gerekli olabilecek 
‘ardalan’ bilgisine kaynak niteliğinde veriler 
sağlamaktadır.

‘3 Temmuz Şike Davasının’ basında temsili 
üzerine yapılan bu çalışmada verilerin ana-
lizinde yöntem olarak Teun A. van Dijk’ın 
‘Söylem Analizi’ çözümlemesi modeli kul-
lanılmıştır. ‘Şike Davası’ devasa boyutta bir 
konudur. Bu dava kapsamında ülke futbolu 
üzerinden birçok konu tartışılmıştır. Yaşanı-
lan tartışmaların yazılı basındaki sunumunu 
eleştirel bağlamda analiz edebilmek için bu 
modelin en uygun yöntem olduğu düşünül-
müştür.

Haberi bir söylem olarak ele alan Van Dijk’ın 
söylem çözümlemesi modeline kısaca deği-
necek olursak, model iki bölümden oluşmak-
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tadır. İlk bölüm ‘makro yapı’dır. Makro yapı 
kendi içinde ‘tematik’ ve ‘şematik’ olmak 
üzere iki bölüme ayrılır. Başlık, alt başlıklar, 
fotoğraflar ve haber girişleri ‘tematik’ bölüm-
de incelenirken, durum ve yorumlar ise şema-
tik çözümleme bölümünü oluşturmaktadır. 
Durum ve yorumlama kısmında haber met-
ninde yer alan göndermelere, ardalan bilgisi-
ne, haber kaynaklarına bakılır. Modelin ikinci 
kısmını ise ‘mikro yapı’ oluşturur. Bu bölüm 
aslında analizin anlamsal düzeyini oluşturur. 
Kelime seçimleri, bölgesel uyum, haberin re-
toriği gibi çözümlemeler mikro yapı kısmın-
da yer alır (Özer, 1997: 6).

Analiz boyunca van Dijk’ın söylem çözümle-
mesinde yer alan mikro ve makro yapılar üze-
rinden ana (birinci) sayfaları incelenmiştir. 

Örneklem

Çalışma kapsamında, Türkiye’de ulusal ya-
yımlanan günlük gazete evreni baz alınarak, 
farklı ideolojik duruşlara sahip Türkiye, Cum-
huriyet ve Milliyet gazeteleri ile ayrıca, üç 
büyükler ağırlıklı futbol haberleriyle öne çı-
kan ve günlük bir spor gazetesi olan Fotomaç 
da çalışmanın örneklemine dahil edilmiştir. 
Spor gazetesini örnekleme dâhil edilmesi-
nin sebebi spor(futbol) basınının konuyu ele 
alış şeklini göstermektir. Bu bakımdan spor 
gazetesinin seçimi bilinçli bir tercihtir. Şike 
haberlerinin yazılı basına düştüğü 4 Temmuz 
2011 tarihinden itibaren 15 gün boyunca ga-

zetelerin ana sayfaları incelenerek şikeyle il-
gili haberler analiz edilmiştir. 

‘Şike operasyonu’ haberlerinin yazılı basın-
da yer almaya başladığı ilk günden itibaren 
toplumun ilgisi oldukça yüksek olmuştur. Ta-
raftarlık olgusu içinde hareket eden okurlar, 
yaşanan süreç hakkında daha fazla bilgi elde 
edebilmek için yazılı basına olağanın üstün-
de ilgi göstermiştir. Bu ilginin farkında olan 
gazetelerde şike haberlerini gazetelerinin ana 
sayfalarından eksik etmemiştir. Ancak şike 
haberlerinin yazılı basına düştüğü 4 Tem-
muz tarihinden kısa bir süre sonra, gündemi 
değiştirecek bazı olayların yaşanması nede-
niyle, gazetelerde farklı haberler ana sayfa-
larda manşet olmaya başlamıştır. Özellikle, 
14 Temmuz’da yaşanan terör olayı sebebiyle 
gazeteler ana sayfalarının büyük bir kısmını 
bu olaya ayırmaya başlamıştır. Ancak şike 
haberleri ana sayfalarda daha ufak boyutlarda 
da olsa yer almaya devam etmiştir.  

Sadece ana sayfaların incelenmesinin sebe-
bi temel olarak Türk toplumun okuma alış-
kanlığı ile alakalıdır. Genellikle gazetelerin 
ilk sayfası ve spor sayfaları okunduğu için 
çözümlemenin ana sayfalar üzerinden iler-
lemesi çalışma için uygun görülmüştür. Ay-
rıca, toplumun gazete okuma alışkanlığının 
bu yönde olduğunu bilen gazeteler, okuyucu-
ların görüşlerini etkilemek ve yönlendirmek 
için ağırlıkla gündem oluşturacak konuları 
ana sayfalarında kullanırlar. Bu yüzden ana 
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sayfalar, haber metinlerinin çözümlenmesin-
de önemli bir yere sahiptir.

TÜRKİYE’ye FUTBOLUN GELİŞİ

Modern futbolun ülke topraklarına girişi 19. 
Yüzyıl’ın sonlarına denk gelir. İngiltere ile 
ticari ilişkilerin çokluğundan dolayı, futbol 
günümüz Türkiye sınırlarına diğer ülkelere 
göre çok erken bir tarihte gelmiştir. Liman 
kenti olmasından dolayı İzmir ve Selanik 
futbolun oynandığı ilk şehirler arasında yer 
almaktadır. “Bugüne kadar elde edilen bilgi-
lerden, ülkemiz topraklarında ilk futbol maç-
larının Selanik’te oynandığı anlaşılmaktadır. 
1877 yılında ise, İzmir’in Bornova çayırları 
futbolla tanışmıştır” (Arıpınar, 1992: 11). 
1894 yılına gelindiğinde ise ‘Football Club 
Smyrna’(İzmir Futbol Kulübü) adı altından 
bir kulüp kurulmuştur. Bu kulüp Türkiye’de 
resmi tüzüğü olan ilk resmi futbol takımı 
özelliği taşımaktadır (Demir ve Talimciler, 
2015: 53). 

Türk gençleri futbol için oldukça heveslidir-
ler. Ancak yerleşik bazı dini inanışlar ve bas-
kıcı rejim yüzünden futbol oynayamamak-
tadırlar. Her şeye rağmen 1899 yılında Fuat 
Hüsnü Kayacan, Reşat Danyal Bey ve birkaç 
arkadaşı ‘Black Stocking’ (Siyah Çoraplılar) 
adında ilk Türk futbol takımını kurmuşlardır. 
Ancak bu kulüp oynadıkları ilk maçın ardın-
dan ani bir baskına uğramış ve bunun sonu-
cunda kapatılmıştır (Arıpınar, 1992: 13). 

Baskıcı rejimin zayıflaması ile birlikte futbol 
daha bir özgür ortama sahip olmuştur.1905 
yılında Mektebi Sultani ’de eğitim gören 
gençlerden oluşan bir grup bir araya gelerek 
Galatasaray’ı kurmuştur. Kuruluş amaçların-
da dikkati çeken bir nokta vardır. Kurulan bu 
yeni futbol takımı kendine amaç olarak Türk 
olmayan takımları yenmeyi seçmiştir. Tarihin 
o dönemki akışına bakıldığında, tüm dünyada 
esen milliyetçilik rüzgârı görüldüğü üzere bir 
futbol takımının kuruluş amacını doğrudan 
etkilemiştir. 1900’li yılların ilk çeyreğinde 
Türkiye’de kurulan futbol takımlarında bu 
amaç, örtülü ya da açık bir şekilde varlığını 
hissettirmektedir. 

Galatasaray’ı takiben birçok kulüp futbol ha-
yatına daha cesur adımlarla adım atmaya baş-
lamıştır. Bu cesur adımlardan biri de Fener-
bahçe Kulübü’dür. Fenerbahçe’nin kuruluş 
hikâyesi diğerlerine her ne kadar benzer olsa 
da var olan bazı özellikleri sayesinde diğer 
takımlardan ciddi derecede ayrılmaktadır. İlk 
olarak kulübün kurucuları “prestijli bir Fran-
sız koleji olan St. Joseph‟in Türk öğrenci-
leri arasından” çıkmış insanlardı (Goldblatt, 
2006: 169). Saray erkânı ile bir bağları yoktu. 
Bir diğer farklılık ise, dönemindekilerin aksi-
ne Fenerbahçe daha fazla toplumsal tabakaya 
sesleniyordu. “Fenerbahçe’nin bu dönemde 
Galatasaray’a kıyasla çok daha dışa açık ve 
kitlesel bir kulüp olduğu rahatlıkla söylenebi-
lir” (Irak, 2013: 39). Günümüze kadar ulaşan 
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Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin kökleri 
de yine bu tarihlerde atılmıştır.

Yaşanan onca zorluğa rağmen futbol, ülke 
topraklarına köklerine salmış ve günümüze 
kadar gelmiştir. Diğer ülkelerin aksine mo-
dern futbol Türkiye’de birçok zorlukla karşı-
laşmıştır. Ancak gençler futbola olan sevgile-
rine sahip çıkarak, futbol kültürün oluşmasın-
da büyük başarılar elde etmişlerdir.

TÜRKİYE’de FUTBOL ve SİYASET 
İLİŞKİSİ 

Futbol, Türkiye topraklarına girdiği andan 
itibaren sürekli gelişme göstermiştir. Bu geli-
şim beraberinde birçok yeniliği ve ilişkiyi ge-
tirmiştir. Bu gelişme ve ilişkiler toplumsal ve 
siyasal olaylardan bağımsız değildi. Özellikle 
siyasi mevcut durumun değişmesi ile futbol-
da bazı değişimlere uğruyordu. Bu değişi-
min yaşanması da gayet normaldir. Çünkü II. 
Meşrutiyetten itibaren siyasetin futbola olan 
ilgisi aşikârdır. Siyasi kadroların futbolun 
kitleleri harekete geçirme özelliğinin farkın-
da olmalarından dolayı, futbol ile siyaset bağı 
kopmamak üzere ilk olarak II. Meşrutiyet 
yıllarında kurulmuştur. O tarihten günümü-
ze kadar siyasal hayatta ki önemli değişimler 
futbol için birer dönüm noktaları olmuştur. 
Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar ki 
geçen sürede yaşanan siyasal olayları düşün-
düğümüzde, yaşananların hepsi futbola bir iz 
bırakmıştır. Futbol ve siyaset ilişkisini, yaşa-

nan toplumsal ve siyasi olaylardan bağımsız 
olarak ele almak yanlış olacağından, dönem-
lere ayırarak incelemek daha aydınlatıcı so-
nuçlar verecektir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında futbol, spor po-
litikalarında özel bir yere sahip değildir. Bu 
yıllarda öncelik beden terbiyesi üzerinden 
ülke gençlerinin birer ‘yağız ve gürbüz’ ev-
lat olmasıdır (Akın, 2005: 99). Erken Cum-
huriyet döneminin spor politikalarında öncü 
olan cemiyeti kuşkusuz Türkiye İdman Ce-
miyetleri İttifakı’dır. 1922 yılında kurulan bu 
cemiyet çok sporlu bir yapıya sahipti. Kuru-
culuğunu Ali Sami Yen’in üstlendiği cemi-
yet “Türkiye’nin ilk çok kulüplü, çok sporlu 
ulusal spor yönetimi örgütlenmesidir” (Fişek, 
1985: 94). Teşkilatın kurucuları her ne kadar 
futbol dünyasından gelseler de, teşkilat tama-
mıyla futbol amaçlı kurulan bir teşkilat değil-
dir. Bu yönü ile de rejimin spor politikaları ile 
tam bir uyum içerisindedir. Cemiyet kendine 
amaç olarak “gençlere cazip bir faaliyet saha-
sı temin eyleyerek onların içkiden, kumardan 
ve muhtelif suiistimallerden uzaklaştırmasını 
temin ve böylece sıhhat ve umumi ahlakı ıs-
lah etmek” olarak benimsemiştir (Akın, 2005: 
609). Cemiyetin çalışmaları sayesinde 1923 
yılında Türkiye’nin ilk resmi futbol birliği 
olan Türk Futbol Federasyonu (TFF) kurul-
muştur. Bu federasyon ilk olarak uluslararası 
müsabakalarda boy göstermek için FIFA’ya 
başvurmuştur. Türkiye 21 Mayıs 1923 tari-
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hinde FIFA’ya kabul edilmiştir. Her ne kadar 
sağlık vurgusu Cumhuriyetin ilk yıllarında 
baskın olsa da, hem siyasi kadrolar hem de 
futboldaki yönetici kadrolar ilişkilerini yeri 
geldiğinde kullanmak için sıkı tutmuşlardır. 
Futbol kulüplerinin stat meselelerinin çözü-
münde ‘sıkı tutulan’ ilişkiler büyük bir rol 
oynamıştır. Sırasıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş 
kulüpleri siyasiler ile kurdukları ilişkiler sa-
yesinde stat meselesini kalıcı olarak çözmüş-
tür. Bu kalıcı çözümün ileride kaybolmaması 
için futbol kulüpleri, siyasiler ile bağlarını 
hiçbir zaman koparmamıştır.

Çok partili düzene geçişle birlikte ülke fut-
bolu tam anlamıyla bir yükselişe geçmiştir. 
Futbol 1950’ler ile birlikte diğer dönemlere 
göre çok daha popülerdi. Günlük sohbetlerde 
futboldan daha çok söz ediliyordu. “Futbolun 
bu popülariteyi yakalamasının başlıca iki ne-
deni, tek parti döneminin bittiği ve Demokrat 
Parti’nin iktidara geldiği Türkiye’de siyasi 
ve ekonomik koşulların futbola yansıması 
ve ulusal basının ortaya çıkmasıydı” (Kılıç, 
2006: 21).  Bu iki neden ile birlikte futbol 
sevgisinde bir patlama yaşandığı kolaylık-
la söylenebilir. Demokrat Parti döneminde, 
ülke futbolunda ortaya çıkan en büyük yeni-
lik profesyonelleşmenin önünün açılmasıdır. 
TFF’nin 21 Eylül 1951 tarihinde yayınladığı 
talimatname ile kulüplerin profesyonel ola-
rak örgütlenmelerinin önü açılmıştır. 61 mad-

delik talimatnamenin en önemli maddeleri 
aşağıdaki gibidir:

•	 Altı profesyonel takım kurulduğu takdirde, 
profesyonel bir lig kurulacaktı.

•	 Profesyonel takım kuracak amatör kulüp-
ler, ayrıca bir de amatör genç takım kura-
caktı.

•	 Sözleşme süresi 1 ile 5 sene arasında ola-
caktı.

•	 Profesyoneller senede 2.500 ile 6.000 lira 
ücret alacaklardı.

•	 Bir amatör, profesyonel olmak istediğinde 
sözleşme bedelinin üçte birini ayrıldığı ku-
lübüne ödeyecekti.

•	 Profesyoneller yıllık sözleşmelerindeki 
bedeller üzerinden kulüpleri tarafından 
ölüm, hastalık ve kaza sigortasına bağla-
nacaklardı.

•	 Profesyonellerin transfer ayı Temmuz ola-
caktı. 

•	 Profesyonel ve amatör takım kuran kulüp-
ler bilançolarını teşkilata verecekler ve 
her zaman için denetime tabi tutulacaklar-
dı (Gökaçtı, 2008: 192-193).

Futbolda profesyonelleşme ile birlikte kulüp-
ler, eskiye oranla daha güçlü ekonomilerin 
peşine düşmeye başlamıştır. Bunun yolunun 
tek başına siyasiler olmadığının farkına va-
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ran kulüpler, yönetimlerinde iş adamlarına 
yer vermeye başlamıştır. Demokrat Parti ile 
liberal politikalara geçiş, kulüpleri de liberal 
anlayışa yöneltmiştir. Artık kulüpler için ba-
şarının sırrı güçlü ekonomiler olmuştur. 

27 Mayıs 1960 tarihi, artan Ordu-Demokrat 
Parti geriliminde bir dönüm noktası olmuştur. 
Ordu yönetime el koyarak DP iktidarına son 
vermiştir. Bu darbenin siyasi, toplumsal ve 
ekonomik alana birçok etkisi olmuştur. An-
cak çalışma açısından önemli olan darbenin 
futbol alanına etkisidir. İlk bakışta askeri bir 
darbenin futbol alanına ne tür bir etkisi olabi-
lir tarzında görüşlerin olması gayet normaldir. 
Bir bakıma da gerçek bu şekildedir. Ancak 
futbolun tarihten beri süregelen popülerliği 
ve kurduğu ilişkiler yüzünden bu gerçeklik 
geçerliliğini kaybetmiştir. 1960 Askeri darbe-
sinin futbol adına da sonuçları olmuştur.

Askeri müdahalenin futbolu ilgilendiren ilk 
sonuçlarından biri Futbol Federasyonunun 
üyelerinin istifaya zorlanmasıdır. İstifa eden 
üyelerin yerine asker üyeler getirilmiş, Fut-
bol Federasyonunun başına ise Albay Muhte-
rem Özyurt gelmiştir. Federasyonda yapılan 
bu değişikliğin, askeri yönetimin futbolu kul-
lanacağının işaretlerinden biri olduğu söyle-
nebilir. Nitekim öyle de olmuştur. “27 Mayıs 
İhtilali’nden 12 gün sonra Ankara’da Türki-
ye-İskoçya milli maçı oynanmıştır (Atabe-
yoğlu, 1991: 287). Maçtan önce futbolcularla 
konuşan Cemal Gürsel, maçın anlam ve öne-

mini futbolculara anlatmış, onlardan söyle-
diklerinin farkında olarak mücadele etmele-
rini istemiştir. 

Askeri müdahalenin ardından önemli futbol 
kulüpleri de nasibini almıştır. Demokrat Par-
ti Milletvekilleri ile sıkı ilişkiler içinde olan 
kulüpler ciddi şekilde tehdit edilmiştir. Özel-
likle Fenerbahçe Kulübü oldukça zor durum-
da kalmıştır. Neredeyse kapatılmasına kadar 
gidebilecek bir süreç “FB kulübünün yüksek 
rütbeli askerler arasında da taraftarlarının ol-
ması” sebebiyle ucuz atlatılmıştır (Irak, 2013: 
64). Darbenin ardından futbol kaldığı yerden 
etkinliğine devam etmiştir.

1970’lere gelindiğinde futbol adına değişen 
bir şey yoktu. Futbol yine en popüler spor ola-
rak hayatına devam ediyordu. Ancak 70’lerin 
toplumsal ve ekonomik hayatı futbolu ciddi 
anlamda değişime zorluyordu. Bitmek bilme-
yen siyasi çekişmeler ve ülkeye uygulanan 
ambargo futbol kulüplerinin birtakım önlem-
ler almasına yol açtı. Önlemlerin ilki futbol 
ve siyaset ilişkisi ile ilgiliydi. Futbol kulüple-
ri bu döneme kadar siyasetle olan ilişkilerini 
sıkı tutmuş, kulüp başkanı ve yöneticilerini 
siyasilerden seçmeye özen göstermişti. Ancak 
1970’lerin Türkiye’sinde iktidar dengelerinin 
değişkenlik göstermesi, kulüpleri siyasiler-
den uzaklaştırıp iş adamlarına yaklaştırmıştır. 
Bu hamlenin kulüpler adına ekonomik yara-
rı da yüksek oluyordu. İş dünyasından gelen 
başkanlar ve yöneticiler sayesinde kulüpler 
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kendilerine ekonomik çıkar sağlayabiliyordu. 
Ülkeye uygulanan ambargo yüzünden bozu-
lan ekonomik şartlarda, iş dünyasından gelen 
başkanlar kulüpleri adına tüm imkânlarını 
kullanıyordu. Başta Fenerbahçe olmak üzere 
Beşiktaş ve Galatasaray’da 1970’lerde kulüp 
başkanlarını iş dünyasından seçmeye başladı-
lar. Futbol kulüplerinin bu dönemde ekono-
mik kaygılardan dolayı yaptıkları bir başka 
şey ise formalarına reklam almaya başlama-
larıdır. “Bu uygulama ile daha sonraki yıl-
larda kulüplere büyük kazanç kapısı açacak 
olan forma reklamları futbol/spor sahalarında 
boy göstermekte ve kulüpler ile taraftarları-
nın arasına bir ‘başkası’ girmeye başlamış ol-
maktadır” (Talimciler, 2005: 169).

Türkiye’de futbol-siyaset ilişkisini derinleşti-
ren ve dönüştüren bir diğer gelişme ikinci kez 
yine bir askeri darbe olmuştur. 12 Eylül darbe 
sürecinde futbol kulüpleri ciddi anlamda bir 
tedirginlik yaşamamıştır. Öyle ki, darbeden 
yalnızca bir hafta sonra futbol ligleri kaldı-
ğı yerden devam etmiştir. Darbe yönetiminin 
geri çekilmesiyle birlikte futbol çok farklı bir 
yapıya bürünmüştür. Özellikle Turgut Özal’ın 
iktidara gelmesiyle futbol günümüzdeki şek-
lini almaya başlamıştır.

1980’ler itibari ile devletin spor politikasın-
da ciddi bir değişim söz konusu olmuştur. 
“1980’lerde devletin spor politikalarını bi-
çimlendiren yaklaşım popülist ve faydacıdır. 
Bu bağlamda spor daha çok geniş kitleleri 

etkileme gücüne sahip popüler bir olgu ola-
rak kavramsallaştırılır. … Bu yeni yaklaşım, 
Özal hükümetinin spor politikalarının ve fut-
bol ile ilişkisinin temelini oluşturur” (Yarar, 
1999: 47). Bu temel, direkt olarak futbolun 
ülke sporunda öne çıkmasına ve siyasetin 
futbolu net bir şekilde kullanmasına yol aç-
mıştır. Bir bakıma üstü örtülü bir ilişki biçimi 
olan futbol ve siyaset ilişkisi, artık görünür 
hale gelecek ve birbirini inkâr etmeyecektir.

1980 sonrası oluşan güvensizlik ortamında si-
yasilerin ve siyasi partilerin hedeflerine ulaş-
ması, yani iktidarı ele geçirmesi kolay olma-
yacağı için eskisinden farklı olarak toplumla 
yeni güven ilişkilerinin kurulması gerekmiş-
tir. Bu noktada popüler kültürün öğeleri dev-
reye girerek güven zemininin oluşmasında 
önemli rol oynamıştır. Bu önemli rolü oyna-
yan en önemli olgu futbol olmuştur. Toplum 
üzerindeki etkisi nedeniyle futbol, toplum ile 
siyasiler arasında zayıflayan güven ilişkisinin 
tekrar oluşturulması için bilinçli olarak kul-
lanılmıştır. Özellikle ANAP dönemi ile baş-
layan futbolun bu bilinçli kullanımı sayesin-
de futbol kulüpleri ve taraftarlar, potansiyel 
oy depolarına dönüşmüşlerdir. Bu bağlamda 
ANAP hükümeti, üçüncü ligin tekrar kurul-
masına da öncülük etmiştir. Basının ‘poli-
tik lig’ olarak adlandırdığı üçüncü lig daha 
sonraları siyasi müdahalelerin çokluğundan 
dolayı müsabakaların sonuçlarından şüphe 
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duyulan bir lig haline dönüşmüştür (Yarar, 
1999: 48-49).

Özal Hükümetinin futbolu kullanış biçimle-
rinden ilham alınarak, ülkede yaşanan terör 
meselesine çözüm için futboldan yararlanıl-
mıştır. “Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge-
lerinin ‘hassas’ yapısı göz önüne alınarak, bu 
yörenin takımlarına ‘özel’ ilgi gösterilmiştir” 
(Talimciler, 2005: 179). Özel ilginin karşılı-
ğını veren ilk kulüp Vanspor olmuş ve 93-94 
sezonunda birinci lige çıkmıştır. “Bölge açı-
sından Vanspor’un 1. Lige çıkması önemli 
bir olay haline gelmiştir. Fakat Vanspor’un 
1. Lig serüveni çok uzun sürmemiştir. … 
Bir süre çok üretken, büyük bir olay haline 
gelmiş, ancak Vanspor 1.Lig’de sadece dört 
sezon mücadele edebilmiştir” (Seçkin, 2008: 
270-271).

TÜRK YAZILI BASININDA FUTBOLUN 
YERİ 

Futbol, yaygınlaşmaya başladığı dönemler-
den itibaren yazılı basının ilgisini çekmiştir. 
İnsanların futbola olan bağlılıkları, gazete ve 
dergilerin futbola dair haber yapmalarını sağ-
lamıştır. Bu haberler aracılığıyla tuttukları ta-
kımlardan, oynanan maçlardan haberdar olan 
insanlar, gazetelerin tirajlarını belli oranda 
arttırmıştır. Yazılı basında artan tirajların et-
kisi ile gazete ve dergiler ilerleyen tarihlerde 
futbola fazlası ile yer vermeye başlamıştır. 
Günümüze kadar gelen bu süreçte futbol gün-

lük gazetelerin neredeyse vazgeçilmezi ol-
muştur. Aynı şekilde spor dergileri de futbolu 
kendilerine önemli bir dal olarak seçmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde futbola 
bakış açısı oldukça kuşkuludur. Yabancı kö-
kenli olması ve dini bazı tartışmalara konu 
olduğu için futbol uzun bir süre gizli yapılan 
spor etkinliği olarak varlığını sürdürmüştür. 
Ancak II. Meşrutiyet’in ilanında sonra futbol 
adına biraz daha rahat bir ortam ortaya çık-
mıştır. Bu uygun ortamda Türk basınındaki 
ilk spor dergisi ‘Futbol’ yayın hayatına baş-
lamıştır. Derginin sahibi olan Üsküdarlı Meh-
met Burhaneddin Bey (Burhan Felek), sekiz 
sayfadan oluşan derginin tamamını kendisi 
yazmıştır. Dergide futbol haberleri ile birlikte 
güreş, eskirim, at yarışı, atletizm, izcilik, ha-
lat çekme gibi dönemin popüler diğer sporla-
rına da yer verilmiştir. Farklı spor türlerinden 
haberlerin de yer aldığı ‘Futbol’ dergisi, tam 
anlamıyla bir spor dergisi özelliği taşımakta-
dır.

Dergi yayın hayatına 28 Eylül 1910 tarihin-
de başlamıştır. İlk önce Türkçe ve Fransızca 
olarak yayınlanan dergi saha sonra tamamen 
Türkçe yayımlanmaya başlamıştır. Dergi ya-
yımlandıktan sonra beklenildiği üzere futbol 
üzerinden eleştiriler yapılmaya başlanmıştır. 
Futbolun gereksizliği ve kaba saba bir oyun 
olduğuna dair eleştirilere cevaben Mehmet 
Burhaneddin Bey dergide bir yazı yayımla-
mıştır. Bu yazıda her ne kadar karşı çıkanlar 
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olsa da futbolun Türkiye’de güçleneceğini ve 
bu savaştan başarı ile çıkacağını ileri sürmüş-
tür. Futbolun günümüzde ne kadar önemli bir 
yere sahip olduğu düşünülünce Mehmet Bur-
haneddin Bey’in futbol konusunda ne kadar 
haklı olduğu ortaya çıkmaktadır (Büyükbay-
kal, 2003: 40).

‘Futbol’ dergisi büyük umutlarla yayın haya-
tına başlasa da belki artan eleştiriler, belki de 
ekonomik yetersizlikler yüzünden sadece altı 
sayı çıkarılabilmiştir. ‘Futbol’, Türk yazılı 
basın tarihinin ilk spor dergisi olmasının yanı 
sıra, yabancı kökenli olan futbol terimlerini 
Türkçeleştirme çabası ile Türk futbolu adına 
önemli bir hizmette bulunmuştur.

‘Futbol’ dergisinin ardından sıra futbolun 
gündelik bir gazetede yer almasına gelmiştir. 
Türk futbolunda ilk kez yabancı bir futbol ta-
kımı Türkiye’ye müsabaka için 1911 yılında 
gelmiştir. Galatasaray’ın davetlisi olarak ge-
len Macar Tamşuar takımının Galatasaray ile 
yaptığı müsabaka, Tasvir-i Efkar gazetesin-
de haber olarak yer almıştır. Yapılan bu ha-
ber ile birlikte futbol, ilk kez gündelik yayın 
yapan bir gazetede yer almıştır. Futbolun ilk 
kez gündelik bir gazetede yayımlanması ile 
beraber diğer gazetelerde harekete geçmiştir. 
İstanbul dışındaki gazetelerde 1910’lu yıllar-
dan sonra sık sık futbol haberlerine yer ver-
meye başlamıştır. Yapılan haberler her zaman 
maçların sonuçları ya da anlatımları şeklinde 
olmamıştır. Bazen gazeteler yapılacak mü-

sabakaların öncesinde kalkacak vapurların 
kalkış saatlerini duyurmuştur. Yapılan bu tarz 
haberler toplumun futbola karşı artan ilgisini 
göstermektedir. Toplumun artan ilgisi ile bir-
likte futbol, her geçen gün günlük gazeteler-
de daha çok yer almaya başlamış ve rekabet 
halinde olan gazeteler fark yaratabilmek için 
futbolu öne çıkarmıştır. Özellikle ‘Tasvir-i 
Efkar’ ile rekabet halinde olan ‘İleri gazete-
si’, 1914 yılından itibaren spor haberlerine ve 
futbol maçlarına gazetesinde yer vermiştir. 
‘İkdam gazetesi’ ilk kez birinci sayfasına fut-
bol resmi ve futbol haberi vererek futbolun 
yazılı basın için önemini bir kez daha gös-
termiştir (Büyükbaykal, 2003: 41-44). Cum-
huriyetin ilanından Demokrat Parti dönemi-
ne kadar yazılı basında futbol yerini sürekli 
arttırmıştır. Ancak dönemin spor politikaları 
gereği futbol, büyük bir atılım gerçekleştire-
memiştir. 

1950’li yıllara gelindiğinde ise yazılı basın-
da sporun yeri oldukça artmıştır. Demokrat 
Parti’nin futbola verdiği destekle birlikte ya-
zılı basında futbol öncelikli konulardan biri 
olmuştur. Günlük gazetelerin nerdeyse tama-
mı spora özellikle futbola sayfalarında yer 
vermiştir. 1960’lar ile 1970’ler genel olarak 
benzer şekilde geçmiştir. Futbol, yazılı ba-
sında en çok yer alan spor etkinliği olmuş-
tur. Futbolun gazetelerdeki yeri arttıkça spor 
servislerinde çalışan gazetecilerin de sayısı 
artmıştır. 
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1980’lere gelindiğinde ise basın kuruluşla-
rı ticari işletmelere dönüşmeye başlamıştır. 
“Türk basını, mesleği gazeteci olmayan işa-
damlarının elinde birer işletme haline bürün-
müş ve ‘daha çok satma’ çabası mesleki kay-
gıların önüne geçmiştir” (Temiztürk, 2002: 
279-282). ‘Daha çok satma’ arzusuna cevap 
verebilmek için gazeteler spor haberlerinin 
yer aldığı sayfa sayılarını arttırmış ve içe-
riklerini daha ilgi çekici hale getirmişlerdir. 
Sporun bu denli önemli bir konuma geldiği 
80’lerde spor yazarları da önem kazanmaya 
başlamıştır. Her ne kadar gazeteler arasında 
rekabet üst seviyede olsa da, 80’li yıllarda 
spor yazarları gazeteciliğin etik anlayışa uy-
gun hareket etmişlerdir. Fakat 90’lı yıllar için 
bunu söylemek mümkün değildir.

90’lı yıllar yazılı basında önemli bir krizin 
başladığı döneme denk gelir. Bu krizin orta-
ya çıkmasının sebebi ise 90’lı yıllar ile özel 
televizyonların yayın hayatlarına başlaması 
olmuştur. Uzunca bir dönem gazetelerin do-
mine ettiği ‘spor haberleri’ artık televizyonun 
egemenliği altına girmiştir. Bunun farkında 
olan gazeteler kendilerine farklı stratejiler ge-
liştirmeye başlamıştır. Geliştirilen ilk strateji 
‘promosyon’ dağıtımı olmuş ve gazeteler be-
raberinde takım posterleri, spor malzemeleri 
gibi promosyon ürünleri dağıtarak okuyucu-
yu kendine çekmeye çalışmıştır. Kısa vadede 
belli başarılar elde edilse de bu taktik ekono-

mik yükü dolayısıyla uzun vadeli olamamıştır 
(Temiztürk, 2002: 280-281).

Yine de, 1980’lerde uygulanmaya başlayan 
neo-liberal politikalar ve 90’lardaki özel ya-
yıncılıkla birlikte futbol bir endüstriye dönüş-
müş ve bu dönüşümde hem medya hem de 
futbol simbiyotik bir ilişki içine girmişlerdir. 
Rekabet, verimlilik ve serbest değişim gibi 
piyasa kriterleri hem medyaya hem de fut-
bola hızla nüfuz ederken, bu süreçte futbol 
medyadan medya da futboldan beslenmeye 
başlamıştır.  

Medyanın futboldan en temel kazanımı, te-
levizyon, gazete gibi kitle iletişim araçlarına 
yaptığı ekonomik yarar olmuştur. Futbolun 
gazete ve televizyon gibi mecralarda yer al-
maya başlamasıyla birlikte gazetelerin satış 
rakamları yükselmiş, televizyon kanallarının 
izlenme oranları artmıştır. Hatta, hem gaze-
te hem de televizyon alanında futbol ağırlık-
lı tematik yayım/yayıncılık ortaya çıkmıştır. 
Yine, internetin günlük yaşamımıza girme-
siyle birlikte futbol, bu mecraya da ekonomik 
anlamda yararlı olmuştur. Spor veya haber 
içerikli siteler, futbola internet sitelerinde yer 
vererek tıklanma sayılarını arttırmıştır. 

Günümüzde gündemden hiç düşmeyen fut-
bol, kitle iletişim araçları için zengin bir içe-
rik sağlamaktadır. Bu yönüyle futbol, medya-
nın her kanalı için çok caziptir. Futbol haber-
leri ‘soft news’e giren haber türüdür. İlginçlik 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 13 Yıl:2016 Jel Kodu: I12-Z1

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 13 Year: 2016 Gel Code: I12-Z1

ID:338 K:388
(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)

140

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 

özelliğinin önemlilik özelliğinin önüne geçti-
ği bu haber türünde eğlendirici, merak uyan-
dırıcı, duygusal ve dramatize edilmiş yön 
ağır basmaktadır. Futbolun bu haber türüne 
uygun olması sürekli olarak kullanılmasında 
etkilidir (Şeker ve Gölcü, 2008: 124). Diğer 
taraftan spor medyası, iktidar ilişkilerini ye-
niden üretip belirli kalıp yargıların oluşma-
sına aracılık etmekte, futbolun sadece futbol 
olmadığı ön kabulüyle, ötekilikten, güç iliş-
kilerinden, siyasetten, militarist ve milliyetçi 
söylemlerden de beslenmektedir (Küçük Du-
rur ve Bakar, 2016: 792). 

Medyanın futboldan kazanımlarına en net 
örneklerden birisi de 90’larda ortaya çıkan 
ve 2000’lerde hızla yaygınlaşan ‘paralı’ te-
levizyonculuktur. Şifreli yayıncılığın ortaya 
çıkması ile insanlar tuttukları takımın müsa-
bakalarını izleyebilmek için ekstra ücret öde-
mek zorunda kalmışlardır. Yine, 2000’lerde 
futbol sayesinde kitlesel bir güce sahip olan 
medya kuruluşları ve onların patronları, siya-
sal parti kurarak iktidara gelmeye yoluna da 
yönelmişlerdir. Bunun en bariz örneği ülke-
mizde Cem Uzan olmuştur.

Futbolun medya (televizyon) ile kurduğu or-
taklıktaki kazanımlarına bakıldığında ise, en 
büyük kazanımının ekonomik anlamda fayda 
sağlaması olduğu görülmektedir. Yayın ve 
reklam gelirleri, sponsorluk anlaşmaları sa-
yesinde futbol kulüpleri, bol sıfırlı rakamlarla 
ekonomilerini ayakta tutmaya çalışmaktadır-

lar. Bu yönüyle yayın gelirleri, futbolun en 
büyük kazancıdır (Akşar, 2005).

Diğer bir ifadeyle, futbolun büyük bir en-
düstriye dönüşmesi ve dünya üzerinde en çok 
bilinen spor olması medyanın eseridir. Günü-
müzde medya futbol adına sözcülük yapmak-
ta ve kuralları kendisi belirlemektedir. Güçlü 
bir ekonominin ne denli önemli olduğunu bi-
len kulüpler, medyanın artan orantısız gücüne 
karşı sessiz kalma yolunu tercih etmektedir-
ler.

YAZILI BASINDA 3 TEMMUZ ŞİKE 
OPERASYONU HABERLERİNİN SU-
NUMU

Türk Futbol Tarihinin dönüm noktalarından 
biri şüphesiz 3 Temmuz 2011 tarihi olmuş-
tur. Türk futbolunun gördüğü en büyük ‘şike’ 
soruşturmasının başlangıcı olan bu tarih, fut-
bolun yıllardan beri süregelen sorunlarının 
bir anda gün yüzüne çıktığı olay olarak da 
nitelendirilebilir. Normal şartlar altında sa-
dece ‘sportif’ ve ‘hukuki’ yönü ile medyada 
yer alması gereken bir olay, kasıtlı veya ka-
sıtsız olarak yaratılan bilgi kirliliği yüzünden 
ülke gündemine her yönüyle damga vurmuş-
tur. Bu çalışmanın konusunu oluşturan ve  ‘3 
Temmuz Şike Operasyonu’ olarak nitelendi-
rilen bu süreç, futbol dışı aktörlerin devreye 
girmesi ile birlikte içinden çıkılmaz bir hale 
dönüşmüştür. 
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Sürecin öncesine değinecek olursak Fener-
bahçe Futbol Kulübü 2010-2011 futbol sezo-
nunu Trabzonspor’un önünde birinci bitire-
rek şampiyon olmuştur. Ligin ikinci yarısında 
oynadığı 17 maçın 16’sını kazanarak şampi-
yonluğa ulaşan Fenerbahçe’nin bu perfor-
mansı medyada ve kamuoyunda sürekli sor-
gulanmıştır. Operasyonun başladığı 3 Tem-
muz 2011 tarihinde Özel Yetkili Cumhuriyet 
Savcısı Zekeriya Öz’ün talimatıyla aralarında 
Fenerbahçe Kulübü Başkanı, yöneticileri ve 
eski futbolcularının da olduğu çok sayıda in-
san gözaltına alınmıştır. 

‘Şike Operasyonu’nun medya üzerinde sunu-
muna bakıldığında göze çarpan bazı önemli 
noktalar vardır. Bunlardan biri farklı ideo-
lojilere sahip gazetelerin birbirlerine benzer 
şekilde tutum sergilemeleridir. Haberin ‘ger-
çekliğin inşası’ olduğu varsayıldığında medya 
kanallarının benzer şekilde haber yapmaları 
oldukça şaşırtıcıdır. Bu durum yazılı basında 
oldukça belirgindir. Gazetelerin üst başlıkla-
rı, görselleri ve şike haberlerinde kullandık-
ları vurgular hemen hemen birbirinin aynıdır. 
Eğitim seviyesi ortalamanın üstünde olan biri 
için oldukça dikkat çekicidir bu benzerlik. 
Kimilerince aynı gazete bayisinde satılması 
bile tuhaf karşılanan gazetelerin, benzer şe-
kilde haber yapmaları şaşırtıcıdır. 

Haber Metinlerinin Çözümlemesi

a) Başlıklar

Haber başlıklarının en temel görevi, haber 
metnini olabilecek en kısa şekilde özetleme-
sidir. “Başlıklar/temalar ilk olarak bir söyle-
min ya da metnin genelinin ne hakkında oldu-
ğu üzerine bir fikir verir ve söylem ile onun 
analizinin diğer birçok yönünü kontrol eder” 
(Aygül, 2012: 200). Haberin dikkat çekiciliği, 
çarpıcılığı gibi özellikleri büyük oranda ha-
ber metninin başlıkları sayesinde gerçekleşir. 
En önemli bilginin en önce verilmesinin yolu 
başlıklar sayesinde olmaktadır. Hem boyut 
hem de kelime seçimi bakımından çarpıcı ol-
ması gereken başlıklar makro yapının en kısa 
özetidir denilebilir. 

Haber başlıklarının en temel görevi, haber 
metnini olabilecek en kısa şekilde özetleme-
sidir. “Başlıklar/temalar ilk olarak bir söyle-
min ya da metnin genelinin ne hakkında oldu-
ğu üzerine bir fikir verir ve söylem ile onun 
analizinin diğer birçok yönünü kontrol eder” 
(Aygül, 2012: 200). Haberin dikkat çekiciliği, 
çarpıcılığı gibi özellikleri büyük oranda ha-
ber metninin başlıkları sayesinde gerçekleşir. 
En önemli bilginin en önce verilmesinin yolu 
başlıklar sayesinde olmaktadır. Hem boyut 
hem de kelime seçimi bakımından çarpıcı ol-
ması gereken başlıklar makro yapının en kısa 
özetidir denilebilir.
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Başlıkların çarpıcı sözcükleri seçmesinin 
temel sebeplerinden biri okuyucunun bilin-
çaltını harekete geçirebilmektir. Oldukça 
kısa başlıklar sayesinde okuyucu belli başlı 
duygulara ve yorumlamalara açık hale ge-
lir. Elbette bütün insanların bilinçaltına aynı 
anda ve aynı etkiyle seslenmek pek mümkün 
değildir. Ancak toplumun dini yaşantısını ve 
yakın tarihi referans alırsak, bilinçaltına ses-
lenecek çarpıcı sözcüklere ulaşmak müm-
kündür. Bu sözcükler aracılığıyla zihinlerde 
‘korku veya umutsuzluk’ yaratılabilir. Çalış-
ma kapsamında buna benzer bir durum, şike 
haberlerinin yazılı basına düştüğü 4 Temmuz 
2011 tarihinde yaşanmıştır. Hem dinsel hem 
de yakın tarih ile bağlantılı, ‘korku’ içeren bir 
sözcük başlıklarda ağırlıklı olarak kullanıl-
mıştır. Gazeteler arasındaki benzerlik her ne 
kadar şaşırtıcı gözükse de, bahsedilen tarzda 
kelimelerin kullanımı her gazete için oldukça 
sıradandır.  

“Futbolda Deprem” (Cumhuriyet, 4 Temmuz 
2011).

“Futbolda Şike Depremi” (Milliyet, 4 Tem-
muz 2011).

“Deprem” (Fotomaç, 4 Temmuz, 2011).

“Şike İddiasında artçı sarsıntılar” (Cumhu-
riyet, 5 Temmuz 2011).

“Şikede İkinci Dalga” (Türkiye, 12 Temmuz 
2011).

Başlıkların kısa ve öz olması oldukça sık rast-
lanılan bir durumdur. Haber metninin kısa 
bir özeti olan başlıklar, okuyuculara haber 
metnini kısa ve öz bir biçimde sunar. İnce-
lediğimiz gazetelerin tümünde kısa başlıklar 
kullanılmıştır. Ana başlıkların yeterli olma-
dığı yerlerde alt veya üst başlıkların yeterli 
derecede açıklayıcı olduğu saptanmıştır. Bu 
durum genel itibariyle kısa başlık-uzun alt 
başlık durumuna örnektir.

Başlık: “Futbola Şafak Operasyonu”

Altbaşlık: “2010-11 sezonundaki maçlar için 
şike incelemesi başlatıldı. Fenerbahçe Baş-
kanı Aziz Yıldırım dâhil 50 KİŞİ GÖZALTIN-
DA” (Türkiye, 4 Temmuz 2011). 

Başlık: “Futbolda Şike Depremi”

Altbaşlık: “Bir yıldır silahlı çete takibi ya-
pan polis şike delillerine ulaştı. Aziz Yıldırım 
dâhil 49 kişi gözaltına alındı. Şike teslimatı-
na ilişkin kamera kaydı olduğu öne sürüldü.” 
(Milliyet, 4 Temmuz 2011).

Başlık: “Şike Parası Federasyondan”

Altbaşlık: “Polisin dosyasına göre Futbol 
Federasyonu 21 Nisan’da Fenerbahçe’nin 
hesabına 5 milyon lira yatırdı. Bu paranın bir 
kısmı şike için kullanıldı.” (Milliyet, 8 Tem-
muz 2011).

Başlık: “7 Uçak bileti alındı mı”?
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Altbaşlık: “Türkiye’nin Milliyet’ten öğrendi-
ği  polisin şike dosyasında, şüpheli 14 maç 
tek tek anlatıldı. Telefonda şifreli konuşan 
zanlılar İBB’li 7 futbolcuyla anlaşmayı bu 
şifreyle anlattı.” (Milliyet, 9 Temmuz 2011).

Başlık: “Durum çok vahim”

Altbaşlık: “UEFA yetkilileri, Türkiye Fut-
bol Federasyonu’ndan şike operasyonuyla 
ile ilgili bilgi aldıktan sonra, “ Anlattığınız 
gibiyse durum gerçekten vahim. Vereceğiniz 
kararlarda yüzde yüz emin olun. Kanun ve 
yönetmelik ne diyorsa yapın” dedi.” (Foto-
maç, 7 Temmuz 2011).

Başlıkların tümüne bakıldığında şöyle bir 
durum ortaya çıkmaktadır. Şike yapılmıştır 
ancak şikenin sadece Fenerbahçe tarafı öne 
çıkmaktadır. Şikenin karşılıklı bir ilişkiden 
ortaya çıktığının üzerinde fazla durulmamış-
tır. Bu durum tüm şike süreci boyunca devam 
eden bir durumdur. Gazetelerin tümü şike 
olayını tek taraflı ele almıştır. Fenerbahçe 
ismi sürekli ön planda tutulmuştur. Sürecin 
yaşandığı dönemde diğer kulüplerin isimleri 
başlıklarda çok nadir kendine yer bulmuştur.

“Aziz Yıldırım Metriste” (Cumhuriyet, 11 
Temmuz 2011).

“Başkanın Zor Kararı” (Milliyet, 6 Temmuz 
2011).

“Fenerbahçe Yasta” (Milliyet, 11 Temmuz 
2011).

“Aziz Yıldırım Tutuklandı” (Fotomaç, 11 
Temmuz 2011).

Gazetelerin başlıklar açısından değerlendi-
rildiğinde tüm gazeteler birbirleri ile benzer 
özellikler taşımaktadır. “Van Dijk’e göre 
üst başlıktan sonra başlık, başlıktan sonra 
alt başlık gelmektedir haber şemasına göre” 
(Özer, 1997: 92).  İncelenen gazeteler buna 
benzer bir kullanım sergilemişlerdir. Anlam 
bakımında yetersiz olan başlıklar, alt ve üst 
başlıklar ile desteklenip, okuyucuya sunul-
muştur.

b) Haber Girişleri

Haber girişleri, haber metnini özetleyen bö-
lümler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bö-
lümde ana olayın bütününe dair kısa bilgiler 
okuyucuya aktarılır. Haber girişleri temel 
olarak başlıkların işlevlerini devam ettirir. 
Örneklerde haber girişlerinin haber metnini 
özetleme işlevini devam ettirdiğini görebili-
riz. Çalışma kapsamında ana sayfalar ince-
lendiğinden dolayı, spotlar haber girişi olarak 
ele alınmıştır. Ana sayfalarda konu hakkında 
uzun haber metinleri yer almamaktadır.

Başlık: “Futbolda Şike Depremi”

Altbaşlık: “Bir yıldır silahlı çete takibi ya-
pan polis şike delillerine ulaştı. Aziz Yıldırım 
dâhil 49 kişi gözaltına alındı. Şike teslimatına 
ilişkin kamera kaydı olduğu öne sürüldü.” 
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ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

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

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

HOUSES 

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

Spot 1: “8 Ay önce Olgun Peker’le Başladı”. 
“Her şey tutuklu çete lideri Sedat Peker’e 
yakınlığıyla bilinen Giresunspor eski başkanı 
Olgun Peker’in silahlı faaliyetler nedeniyle 
geçen yıl takibe alınmasıyla başladı. Bazı te-
lefon ve kişileri takibe alan polis, Süper Lig 
ve Bank Asya 1. Ligi’ndeki bazı maçlarda 
şike yapıldığına ilişkin  verilere ulaştı.” (Mil-
liyet, 4 Temmuz 2011).

Başlık: “Fenerbahçe Yasta”

Altbaşlık: “Şike soruşturmasında 1 haftadır 
gözaltı süreci devam eden Fenerbahçe Baş-
kanı Aziz Yıldırım tutuklandı. Karara üzülen 
sarı lacivertli taraftarlar sokağa döküldü.”

Spot 1: “Gözaltına alındığı günden bu yana 
kalp, şeker ve tansiyon rahatsızlığı nedeniyle 
hastane ile adliye arasında gidip gelen Aziz 
Yıldırım, dün öğle saatlerinde Nöbetçi 14. 
Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. 4 saat 
sorgulanan Yıldırım, “suç örgütü kurmak” 
ve “şike yapmak” suçlamalarıyla tutuklandı. 
Yıldırım Metris’e gönderilirken, soruşturma-
da tutuklu sayısı 26’ya yükseldi.”

Spot 2: “AZİZ Yıldırım’a mahkemede dinle-
me kaynaklı 19 soru yöneltildiği öğrenildi. 
Sorgu süresince adliye önünde sağlık eki-
bi bekletildi. Yıldırım çıkarılırken caddede 
arbede yaşandı. Taraftarların attığı şişeler 
nedeniyle bazı basın mensupları ve polisler 
yaralandı. Metris Cezaevi önüne gelmek iste-

yen Fenerbahçe taraftarlarına polis müdaha-
le etti.”  (Milliyet, 11 Temmuz 2011).

Başlık: “Tsunami Gibi”

Altbaşlık: “Şike depreminde artçı sarsın-
tılar sürüyor. Bu kez Trabzonspor Başkanı 
Şener’le 22 kişi gözaltına alındı. Eski Fede-
rasyon Başkanı Özgener de ifade veriyor.”

Spot1: “Türkiye’yi sarsan operasyonun ikin-
ci dalgası dün geldi. Sabah erken saatlerde 
Sadri Şener, Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat 
Şakar, eski TFF yöneticisi Levent Kızıl, eski 
TFF Mali İşler Direktörü Özkan Kılık, Eski 
Ankaragücü yöneticisi Mümtaz Karakaya, 
eski TFF yöneticisi Mehmet Ufuk Özerten ve 
kaleci Serdar Kulbilge’nin de aralarında bu-
lunduğu 22 kişi gözaltına alındı.”

Spot2: “Futbol Federasyonu’nun bir önceki 
başkanı Mahmut Özgener de avukatı aracı-
lığıyla İstanbul Emniyeti’ne giderek ifade 
verdi. Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Serdar 
Adalı, Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Ha-
vutçu, Sivas’tan Rıza Çalımbay, Konya’dan 
Yılmaz Vural, menajer Sinan Engin ve İBB’li 
futbolcu İbrahim Akın’ın da ifadesine baş-
vurulacağı öğrenildi.” (Milliyet, 12 Temmuz 
2011).

Başlık: “Şener’e 5 Saatte 52 Soru”

Spot: “Şener’e sorulan sorular arasında 22 
Mayıs’ta oynanan Sivasspor-Fenerbahçe 
maçı öncesi, Trabzonsporlu bazı yönetici ve 
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işadamlarının, Sivasspor’a yönelik teşvik te-
şebbüsü de yer aldı. Sadri Şener bu soruya 
verdiği yanıtta ‘Bilgim Yok’ dedi”.  (Fotomaç, 
13 Temmuz 2011).

Verilen örnekler incelendiğinde, spotlardaki 
haber girişlerinin başlıkların devamı niteli-
ğinde olduğu görülmektedir. Fakat “Tsunami 
Gibi” başlığında olduğu gibi açıklayıcılığı ve 
özetleyiciliği yetersiz başlıkların, haber giriş-
leri sayesinde anlaşılır hale geldiği görülmek-
tedir. 

Spot: “Başkanlar sorguda” “Şampiyonluk 
için ümitlenen Trabzon da gözaltı şoku yaşa-
nıyor. Şike soruşturmasının 2.dalgasında eski 
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mah-
mut Özgener, Trabzonspor Başkanı Sadri Şe-
ner, asbaşkan Nevzat Şakar, Ankaragücü eski 
yöneticisi Mümtaz Karakaya, eski federasyon 
yöneticileri Levent Kızıl, Ufuk Özerten ve Öz-
kan Kılık’ın da aralarında bulunduğu isimler 
gözaltına alındı.” (Cumhuriyet, 12 Temmuz 
2011).

Spot: “Türk Futbolu, haftaya şike soruştur-
masının ikinci dalgasıyla başladı. Trabzons-
por Başkanı Sadrı Şener, TFF eski Başkanı 
Mahmut Özgener, TFF eski yöneticilerinden 
Levent Kızıl ve Ufuk Özerten, kaleci Serdar 
Kulbilge, Trabzonsporlu yönetici Nevzat Şa-
kar ve eski başkan danışmanı Mümtaz Kara-
kaya gözaltına alındı.” (Fotomaç, 12 Tem-
muz 2011).

Spot: “Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, eski 
TFF yöneticileri Levent Kızıl ve Ufuk Özer-
ten ile Ankaragücü kalecisi Serdar Kulbilge 
gözaltına alındı. TFF eski Başkanı Mahmut 
Özgener ifade verirken, Beşiktaş yönetici-
si Serdar Adalı, Sinan Engin, İbrahim Akın, 
Tayfur Havutçu, Rıza Çalımbay ve Yılmaz 
Vural ifadeye çağrıldı”(Türkiye, 12 Temmuz 
2011).

Spot: “ Türkiye’yi sarsan operasyonun ikin-
ci dalgası dün geldi. Sabah erken saatlerde 
Sadri Şener, Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat 
Şakar, eski TFF yöneticisi Levent Kızıl, eski 
TFF Mali İşler Direktörü Özkan Kılık, eski 
Ankaragücü yöneticisi Mahmut Karakaya, 
eski TFF yöneticisi Mehmet Ufuk Özerten, 
kaleci Serdar Kulbilge’nin de aralarında bu-
lunduğu 22 kişi gözaltına alındı.” (Milliyet, 
12 Temmuz 2011).

4 farklı gazetenin aynı tarihte ana sayfala-
rında yer alan haber girişleri yukarıdadır. Bu 
haber girişlerinde ilk göze çarpan nerdeyse 
aynı isimlerin, yine nerdeyse aynı sıralama 
ile verilmesidir. Haber girişlerinde verilen 
isimler kendi aralarında bir önem sırası göze-
tilerek okuyucuya aktarılmıştır. Okuyucular 
için haber metninin özetlenmesine benzer bir 
şekilde, gözaltına alınan kişiler de okuyucu-
lar için ‘özetlenmiştir’. Gazeteler okuyucular 
için gerekli olan isimleri vermiştir. Bu şekliy-
le bakıldığında haber başlıkları ‘özetleyici’ 
özelliğinin yanı sıra ‘yönlendirici’ bir özellik 
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de taşımaktadır. Aslına bakılırsa haber baş-
lıklarının tüm metnin özeti şeklinde yorum-
lanması, aynı zamanda gazetelerin yönlendi-
rici özelliğine de hizmet etmektedir. Neyin 
önemli olup, neyin olmadığı şeklinde yapıla-
cak bir ayrım, okuyucudan bağımsız şekilde 
gerçekleşiyorsa, haber metninin dizaynı oku-
yucuyu ‘yönlendirmek’ amaçlı hazırlanmıştır 
denilebilir.

c) Fotoğraflar

Fotoğraflar makro yapının içinde yer alan, 
haber anlatısını oluşturan en güçlü unsurlar 
arasındadır. Fotoğraflar aracılığıyla okuyucu-
lar habere ‘tanıklık’ etmiş olur. Okuyucunun 
habere karşı tutumu her zaman şüphecidir. 
Haber metninin ‘gerçek’ mi yoksa ‘kurgu’ mu 
olduğu sorusu okuyucuların aklının bir köşe-
sinde her zaman mevcuttur. Ancak haber fo-
toğraflarının devreye girmesiyle okuyucunun 
aklındaki sorular cevap bulmaya başlayacak-
tır. Habere dair fotoğraflar kuşkuları ortadan 
kaldırdığı gibi, haber metnini inandırıcılık 
yönünden güçlü bir konuma getirir. 

“Fotoğraflar söylensel (mit) söze dayanıklı 
olabilir. Resim yazıdan daha buyurucudur, 
anlamı birden bire çözümlemeden dağıtma-
dan sunuverir… Anlamlı olduğu anda resim 
yazı oluverir: Yazı gibi bir sözce ister.” (Bart-
hes, 1990: 156, akt. Keskin, 1997: 153).

Çalışma kapsamında ana sayfalar analiz edil-
diği için, analiz kapsamında fotoğrafların 

değeri fazlasıyla artmıştır. Ana sayfalar fo-
toğraflar açısından oldukça zengindir. Genel 
haber metnine uygun temaya sahip fotoğraf-
lar, ana sayfaların vazgeçilmezidir. İncele-
nen gazetelerde şike süreciyle ilgili yer alan 
fotoğraflara bakıldığında, gazete farklılığına 
rağmen kullanılan fotoğraflar arasında epey 
benzerliklerin olduğu söylenebilir. Bu ben-
zerliklerin şike süreci boyunca sürdürülen 
temalara uygun olduğunu da yeri gelmişken 
söylemeliyiz.

Fotoğraflar incelendiğinde öne çıkan ilk ben-
zerlik ‘polislerin’ varlığının görseller aracı-
lığıyla sık sık hatırlatılmasıdır. İncelenen 15 
günlük periyotta gazeteler sıklıkla polislerin 
içinde yer aldığı görselleri kullanmıştır. Bu 
fotoğraflarda polisler, öne çıkan aktörler şek-
linde yer almasalar da, bilinçli olarak görsel-
lerde yer aldıkları aşikârdır. Bu fotoğraflar 
üzerinden şike operasyonunun polisin kont-
rolü altında olduğu izlenimi verilmektedir. 
Polisin fotoğraflardaki varlığı, olaya devlet 
tarafından el koyulduğunu gösterir. Polis bir 
nevi devleti temsil etmektedir.  Ayrıca fotoğ-
raflarda yer alan polisler, soruşturma kapsa-
mında gözaltına alınan insanların etrafında 
bulunmaktadırlar. Soruşturma kapsamında 
gözaltına alınan insanların sorgulanacakları 
yere girerken çekilen fotoğraflar, polisin güç-
lü konumunu tescillemektedir. Ayrıca aynı 
fotoğraflarda, gözaltına alınan insanlar, poli-
sin güçlü konumunun aksine oldukça güçsüz 
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görünmektedir. Bu yolla gözaltına alınan in-
sanların suçlu olduğu izlenimi yaratılmakta-
dır.

Şike operasyonu genel olarak Fenerbahçe ve 
Aziz Yıldırım’ın üzerinden ilerlemiştir. Bu 
ilerlemeyi fotoğraflarda da görmek müm-
kündür. Aziz Yıldırım’ın fotoğrafları sıklıkla 
kullanılmıştır. Ancak kullanılan fotoğraflar 
Aziz Yıldırım’ı güçsüz ve suçlu göstermek 
için özellikle seçildiği düşünülmektedir. Bu 
fotoğraflar ile haber metinleri desteklenmeye 
çalışılmıştır. Yaratılmak istenen izlenim Aziz 
Yıldırım’ın şike suçunu işlediğidir.

 
 
Gazetelerin kanıt niteliğinde olduğunu söy-
ledikleri ve bu amaçla kullandıkları görseller 

tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Ga-
zetelerin yüklediği anlama göre, kullanılan 
fotoğraflar ancak ve ancak, fotoğraf altı ya-
zılar sayesinde anlamlı olmuştur. Çünkü, bu 
fotoğraflar inandırıcılık bakımından zayıftır. 
Böylesine bir kurgu üzerinden haber yapıl-
ması kuşku uyandırıcıdır.

d) Ana Olayın Sunumu ve Sonuçlar

İncelenen gazetelerde şike soruşturması kap-
samında birçok ismin gözaltına alındığı ana 
olay olarak verilmiştir. Ancak yapılan haber-
lerin ana olaylarındaki odak noktası Aziz Yıl-
dırım olmuştur. Daha açıklayıcı olursak ha-
berlerdeki ana olay, şike soruşturması kapsa-
mında Aziz Yıldırım’ın gözaltına alınmasıdır. 
Bu ana olay etrafında gerçekleşen bazı haber 
sunuşları vardır. Bu sunuşlarda ana olaya ek 
olarak birçok ismin gözaltına alındığı da be-
lirtilmektedir. 
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“Uzun süren teknik takibin ardından savcılık 
dün düğmeye bastı. 12 ilde düzenlenen ope-
rasyonda Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Sivasspor 
Başkanı Mecnun Odyakmaz, Eskişehir teknik 
Direktörü Bülent Uygun ile futbolcular ve 
menajerler gözaltına alındı. İddialar daha 
çok Eskişehir-Fenerbahçe, Sivas-Fenerbah-
çe ve Eskişehir-Trabzonspor maçları üzerin-
de yoğunlaşıyor.” (Türkiye, 4 Temmuz 2011).

“Mecliste meclis krizi yaşayan Türkiye’nin 
gündemine şimdi de ‘Futbolda şike soruştur-
ması” düştü. Fenerbahçe ve Sivasspor baş-
kanları başta olmak üzere çok sayıda yöneti-
ci, teknik direktör, futbolcu ve menajer sorgu-
ya alındı. Gözaltı sayısının 100’ü aşabileceği 
belirtildi. Bazı Anadolu ekiplerinin futbol-
cularına gönderilen paraların teknik takiple 
tespit edildiği iddia edildi.” (Cumhuriyet, 4 
Temmuz 2011).

 

“Aralarında Fenebahçe Başkanı Aziz 
Yıldırım’ın da bulunduğu, onlarca kişinin gö-
zaltına alındığı ‘şike’ soruşturması sürerken 
polis, yeni iddialar üzerine harekete geçti. 
15 ayrı suçlama yöneltilen Yıldırım hakkında 

şike, teşvik şikesi, hatır şikesi gibi iddialar ol-
duğu öne sürülüyor. Soruşturmada kilit isim 
olarak gösterilen Yıldırım’ın şike yapılacak 
maçlarla ilgili görüşmeleri, kulübün üst dü-
zey yöneticileri aracılığıyla yürüttüğü iddia 
ediliyor.” (Cumhuriyet, 5 Temmuz 2011).

 “Operasyonda ‘1 numara’ olarak gözaltına 
alınan ve ‘çıkar amaçlı örgüt kurmak ve yö-
netmekle’ suçlanan Fenerbahçe Kulübü Baş-
kanı Aziz Yıldırım’ın teknik takipte çarpıcı 
konuşmaları olduğu öğrenildi.”(Fotomaç, 5 
Temmuz 2011).

“Futbolda şike iddialarına yönelik soruştur-
ma kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe 
Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım tutuklanması 
istemiyle mahkemeye sevk edildi.” (Fotomaç, 
9 Temmuz 2011).
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Yaşanan olayın gazetelere yansımasında göze 
çarpan bir nokta vardır. Tüm gazeteler bu ola-
yın sportif sonucunu açıklamaya çalışmışlar-
dır. Bu yönüyle ana olayın gerçek olduğu ve 
olası cezaların ne olacağı okuyucuya aktarıl-
mıştır. 

 “Futbol Federasyonu, şike operasyonunun 
ardından Kulüpler Birliği Vakfı’nı toplantıya 
çağırdı. Naklen yayın, iddia ve sponsor ge-
lirlerinin düşmesinden endişe eden Vakfın, 
pazartesi günü yapılacak toplantıda masaya 
ilginç öneri koyması bekleniyor. Kulüpler 
Birliği’nin, başta Fenerbahçe olmak üzere 
soruşturmada adı geçen kulüplere küme düş-
me yerine yeni sezonda eski 30 puanla başla-
ması cezası verilmesini isteyeceği kulislerde 
konuşuluyor.” (Milliyet, 8 Temmuz, EK82).

Haberi değeri genellikle bahsi geçen ola-
yın sonuçlarıyla değerlendirilir. Bu yüzden 
sonuçlar önemlidir (van Dijk, 1988a: 54). 
İncelediğimiz haberlerin sonuçlarına bakıl-
dığında şike operasyonunun uzun süreli bir 
takip ve çalışma sonucunda ortaya çıkmıştır. 
Polis yeterli delillere ulaşmış ve operasyonu 
başlatmıştır. Bu sonucun devamı olarak Aziz 
Yıldırım ve birçok kişi gözaltına alınmıştır. 

İlerleyen süreçlerde gözaltına kişiler tutuk-
lanmış, cezaevine gönderilmiştir. 

“F.Bahçe kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, ‘şike 
yapmak ve suç örgütü kurmak’ suçlamalarıy-
la tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderil-
di. Aziz Yıldırım’a yaklaşık 4.5 saatlik sorgu-
lama sırasında 300’den fazla soru sorulduğu 
belirtildi. Beşiktaş’taki İstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi, sorgulamanın ardından kararını 
açıklayarak Yıldırım’ın tutuklanmasına ka-
rar verdi.” (Fotomaç, 11 Temmuz 2011).

e) Ardalan ve Bağlam Bilgisi

İncelen metinlerde ardalan ve bağlama ilişkin 
bilgilere haberlerde değinilmiştir. Bu vur-
gulamalar sayesinde haberde verilen olaylar 
okuyucular tarafından gerçek olarak kabul 
edilmektedir. Buna ek olarak şike operasyo-
nuna benzer olayların anlatıma dâhil edilme-
siyle ortak çerçeve kurulmuştur. Aşağıda yer 
alan benzer bir olay ardalan ve bağlam bilgisi  
konusunda söylenilenlere iyi bir örnektir.
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“İtalya’nın en büyük takımı Juventus 2006’da 
şikeden ikinci lige düşürüldü. 9 puanı silindi. 
2005 ve 2006’da kazanılan şampiyonlukları 
ellerinden alındı. Bir diğer dev takım Milan’ın 
da şike iddiasıyla puanı silindi.”

Türkiye gazetesine bakıldığında yapılan ope-
rasyonun ardalan ve bağlamına yönelik haber-
lerin diğer gazetelerden farklı şekilde yapıldı-
ğı görülmektedir. Bu gazete konunun siyasal 
yönüne göndermeler yapmaktadır.

f) Haberlerin Retoriği

Söylemin retoriği, bir şeyleri nasıl ifade etti-
ğimizi tanımlamaktadır. Haber metinlerinin 
retoriksel yapıları, bu yapıları kullanan kişinin 
amaçları doğrultusunda şekillenmektedir. Ha-
ber metinlerindeki ‘ikna etme’ gayesi önemli 
bir yere sahiptir (van Dijk, 1988a: 83). Habe-
rin retoriksel çözümlemesinde haber metnin-
de verilen inandırıcı ve ikna edici verilere ba-
kılmaktadır. Haberin inandırıcılık yönünden 
kuvvetli olması için görgü tanıklarının ifade-
lerine ve fotoğraflara yer verilir (van Dijk: 
1988b: 16).

Şike sürecinin başından sonuna kadar geçen 
sürede en büyük sorun inandırıcılık olmuştur. 
Çünkü insanlar olayı taraftarlık çerçevesinde 
değerlendirmeye meyilli olduğu için, yapılan 
haberlerin ikna edici yönü öne çıkamamakta-
dır. Bunun farkında olan gazeteler haberlerde 
oldukça fazla rakam ve sayısal veri kullan-
mışlardır. Çünkü “sayılara başvurma, haberin 
ikna yollarından birini oluşturur” (Keskin, 
1997: 147). 

“15 kentte operasyon düzenlenirken Trab-
zonspor, Beşiktaş, Eskişehir, Sivasspor kulüp-
leri ve federasyon binasında arama yapıldı. 
Soruşturmanın 2010’un sonralarında başla-
tıldığı, 20’ye yakın Süper Lig ve 1.Lig maçının 
incelemeye alındığı öğrenildi” (Cumhuriyet, 4 
Temmuz 2011).
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“Önceki gün rahatsızlanınca Şişli Et-
fal Hastanesi’ne kaldırılan ve dün akşam 
20.35’te taburcu edilerek... Duruşma için 
21.30’da salona alındı. … Suçlamalarla il-
gili 20 soru sordu…” (Fotomaç, 20 Temmuz 
2011).

“ … sorgusunda 5 saatte 52 soru soruldu. 
Şener önceki gece 23.30’da polis tarafından 
sorgu odasına alındı. Sabaha karşı 4.40’a 
kadar yaklaşık 5 saat ifade veren Şener’e po-
lis 52 soru yöneltti” (Fotomaç, 13 Temmuz 
2011).

“4 ismin savcılık sorgusu yaklaşık 6 saat sü-
rerken, savcının sorgulaması saat 18.00’de 
sona erdi ve 18.20 civarında bu 4 isim tu-
tuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk 
edildi. Mahkemeye sevk edilen 4 isimin du-
ruşması 23.53 sularında sona erdi” (Foto-
maç, 14 Temmuz 2011).

“…49 kişi için… 8 ay önce… 65 kişi… 49’u 
dün alındı… 07.00’de evine gelen… 15’i Sü-
per Lig’de oynanmış 20 maç… 12 yıla ka-
dar… yüzde 50… saat 18.00’de… 200 bin, 
400 bin…” (Milliyet, 4 Temmuz 2011).

“dün sabah 10.00’da… şekeri 190’a… 100 
bin dolar… 400 bin dolar… Fenerbahçe yüz-
de 19 eridi…” (Milliyet, 5 Temmuz 2011).

Sayısal verilerin kullanımı inanılırlığın art-
ması için önemlidir. Ancak uzun süreçte ga-
zetelerin birbiri ile çok alakasız rakamları 

haberlerine taşımaları okuyucuları haberlerin 
inanılırlığı açısından şüpheye sevk etmekte-
dir. Özellikle şike operasyonu gibi çok spe-
külatif bilginin ortada dolaştığı bir konuda, 
alakasız rakamların çokluğu haberlerin inan-
dırıcılığını olumsuz yönde etkilemektedir.

SONUÇ

3 Temmuz 2011 tarihinde patlak veren şike 
krizi, şüphesiz ülke futbolunun o döneme 
kadar yaşadığı en büyük olaylardan biridir. 
Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar, 
verilen cezalar ve yaşanan nice olaylar göz 
önüne alındığında futbol adına utanılacak 
bir tablonun ortaya çıktığı bir gerçektir. Fa-
kat ortaya çıkan hoş olmayan tabloyu, sadece 
futbola bağlamak beyhude bir çabanın sonu-
cu olur. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada 
futbol bir krizin içindedir ve bu kriz daha çok 
futbol dışı aktörlerin eylemleri yüzünden ya-
şanmaktadır.

Yapılan analizlerin sonuçlarına bakıldığında 
ilk olarak gazetelerin şike operasyonunu ha-
ber yapış şekillerindeki benzerlikler dikkat 
çekicidir. Özellikle gazetelerin makro yapı-
ları birbirinin kopyasıdır. Kullanılan başlıklar 
ve görseller birbirlerinin neredeyse aynısıdır. 
Aynı şekilde görsellerde anlam yaratma ba-
kımından birbirlerine destekler niteliktedir. 
Farklı duruşlara sahip gazetelerin, şike da-
vası gibi içinde futbol barındıran, ilgi çeki-
ci bir konuya karşı popülist yaklaştıkları bir 
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gerçektir. Ancak incelenen tüm gazetelerin, 
birbirine bu denli benzemesini tek başına 
popülist yaklaşımla açıklamak mümkün de-
ğildir. İncelenen süreç boyunca başlıkların, 
görsellerin, haber girişlerinin, sayısal verile-
rin ve diğer öğelerin büyün oranda birbirine 
benzemesi akıllara şu düşünceyi getirmek-
tedir: Yazılı basının bu süreçte bazı kesimler 
tarafından bilinçli olarak kullanılmış veya 
yönlendirilmiş olabileceği. 

Gazetelerin tümüne bakıldığında Fenerbahçe 
ve Aziz Yıldırım üzerinden ilerleyen haber 
kurguları vardır.  Ortada bir şike operasyonu 
vardır ancak hangi takımlar veya hangi oyun-
cular şike yapmıştır haberlerde yer almamak-
tadır. Sadece Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım’ın 
ismi öne çıkmakta, tartışmalar bu iki isim 
üzerinden yapılmaktadır. Buna ek olarak 
operasyona dair verilen bilgiler birbirleriy-
le çelişkilidir. Kaç maçta şike yapıldığı gibi 
rakamlar sürekli değişmektedir. Bu yönüyle 
gazeteler bilgi kirliliği yaratmıştır. Şikenin 
varlığının tartışılması gerekirken, onun yeri-
ne iddialar gerçek sayılarak bir tartışma orta-
mı yaratılmıştır.

Tüm bu olup bitenlerin önüne geçmek için 
bazı önerilerde bulunmak mümkündür. An-
cak gelinen noktada bu önerilerin temenniden 
öteye geçmesi kolay gözükmemektedir. İlk 
olarak siyaset ve futbol ilişkisini sınırlamak 
pek mümkün değildir. Çünkü bu ilişkinin var-
lığı kabul edilebildiği gibi isteğe bağlı olarak 

inkâr da edilebilir. Bu ilişki, sınırlı derecede 
resmi bir ilişki biçimidir. Yine de, siyasi ak-
törlerin bilgilendirilmesi ile belki daha fazla 
duyarlı olmaları istenilebilir. Tabii hedefe 
giden her yolu mubah gören siyasi bir anla-
yıştan fazla bir şey beklemek hayal kırıklığı 
olacaktır. Fakat medya-futbol ilişki üzerine 
beklentilerin karşılık bulma ihtimali vardır. 
Medyanın futbol ile kurduğu birlikteliğin 
sınırlarını görmek mümkündür. Yapılacak 
hukuki düzenlemeler ile futbol kulüplerinin, 
kendi alanlarını ilgilendiren konularda son 
söz sahibi olması sağlanmalıdır. Aynı şekilde 
yayın ihaleleri daha şeffaf ve daha paylaşımcı 
olmalıdır. Spor medyası üzerine de düzenle-
melerin yapılması oldukça yararlı olacaktır. 
Bu alanda çalışacak insanların gazetecilik 
eğitimi almış olmaları çok önemlidir. Gazete-
cilik eğitimi almış insanların spor medyasın-
da yer almaya başlamasıyla, şiddetin hâkim 
olduğu, etik kuralların hiçe sayıldığı bir alan, 
daha düzeyli bir seviyeye gelecektir. Eğitimli 
ve bilinçli gazetecilerin, taraftarları kışkırt-
mayan, tahrik etmeyen söylemleri ile kavga 
ortamı dağılmaya başlayacaktır. Bu dağılma-
nın bir ‘domino’ etkisi yaratarak tüm futbol 
alanına yayılması bile mümkündür. Şiddetten 
arınan medya sayesinde taraftarlar, futbo-
la tekrar bir spor etkinliği gözüyle bakmaya 
başlayacak, bunun dışındaki mesajları umur-
samayacaktır. Bunun etkisi futbol ve siyaset 
ilişkisinde de hissedilecektir. Siyaset kurumu 
artık futbol üzerinden başarı kazanamayaca-
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ğının farkına varıp, futbolu kendi özgür ala-
nına bırakacaktır. 
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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

Introduction: There is no doubt that football is one of the prominent sports among the greatest 
sports activities which trails large masses. Even though it does not end wars, it could pause; 
football is the most universal sport activity all around the world. Well, where does this power of 
football come from? Why is football so important for people? And why does football have such 
a determinant power upon people’s lives? It is difficult to answer all these questions thoroughly. 
Because what we call football is now more than what it is and it will continue to be more than 
what football is. One of the most important works, maybe the most important one which shows 
that football has more in the world is Simon Kuper’s book called Football against the Enemy 
(2003). Thanks to this book, we can see how far football has gone. And what is more is that it is 
possible to learn thanks to this book how football is used in many different regions. This book 
which includes the daily-life equivalents of today’s theoretical discussions should be placed 
in a library of any study on football. Of course, Simon Kuper’s book is not the only one that 
attracts attention upon football. Craig McGill’s Football Inc: How Soccer Fans are Losing the 
Game (2006) and Franklin Foer’s How Soccer Explains the World (2012) are books on football 
touching upon different issues. Looking at football through Turkey there is no difference from 
the general situation of football in the world. Most of the people living in Turkey are integrated 
with football either deliberately or unintentionally. However Turkey’s expectation from and 
ways of use of football is different from the other countries. Turkey’s field of usage of football 
is very wide. Football is used in various purposes such as canvass, ending internal conflicts, 
raising country’s prestige as well as sportive expectations. How successful people are at the afo-
re-mentioned issues is a matter of debate. But these debates which should be carried out upon 
football are not done enough in our country. The reason of that is maybe the fact that football 
is not considered as a field of occupation on its own within the social sciences. It is possible to 
find many theses related to football through a simple search. However these theses are deeply 
related to the internal dynamics of football. The number of these touching upon the political 
and media side of football is less. Among the prominent theses is Ahmet Talimciler’s PhD 
Dissertation in 2005. In addition to these, there are books of Ahmet Talimciler on football and 
the process of match-fixing. There are also books on football written in the past. Books such as 
Mehmet Gökaçtı’s Play for Us (2008), Can Kozanoğlu’s We’re Gonna Win This Game (1990) 
that mention the historical process of football until today and its relationship with the politics 
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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 

reveal the relationship between Turkish football and politics beautifully. Objective: The rela-
tionship between football, media and politics is touched upon within the context of this study, 
and it has been aimed to make apparent this relationship in terms of “3rd of July Match-fixing 
Investigation” in Turkey. For on 3rd of July 2011, Turkish football, media and politics started to 
go through one of its greatest experiences. In accordance with the extent of the Turkish sports 
corruption scandal, media channels started to report this issue as news and interpret it on mass 
media as quickly as possible. After the heat of the operation cooled down a little bit different 
discussions occurred. In the first days when the operation was being carried out, the subject was 
handled in accordance with the aspects of sports, but later debates continued through judicial 
and political argumentations. This change also shows the change that the match-fixing investi-
gation went through. During those days when all this change occurred, media has undertaken 
a great role of agenda setting and guidance. This role undertaken by media is not a situation to 
find odd in terms of liberal media perception. Importance: The main importance of this study 
is to analyze the way ‘match-fixing investigation’ process appeared in the press through a criti-
cal perspective. However, while doing this, all the things going on are not evaluated only within 
the context of ‘match-fixing investigation’. This study, at the same time, analyzes the relations-
hip of football with politics and media. As football has been considered a ‘field of experience’ 
from the very beginning, ignoring football’s relation with politics and media will give deficient 
results. In other words, this study is important to show that match-fixing in football is not just 
about football itself. Methodology: Within the scope of the study, literature review has been 
carried out in order for both the historical development of football and the basics of its relation 
with politics and media to be comprehended. Literature review extends the scope of the study 
and at the same time it gives follow-up data as a source for ‘background’ information which wo-
uld be necessary for an analysis upon media. In this study carried out upon the representation of 
‘3rd of July Match-fixing Investigation’ in media, Teun A. Van Dijk’s ‘Discourse Analysis’ mo-
del has been used as a method in the analysis of the data. ‘The Case of Match-Fixing’ is a huge 
issue. Within the scope of this case, numerous subjects have been discussed through the football 
in the country. It has been considered that this model has been the best method for the critical 
analysis of the presentation of the debates in the press. Within the scope of the study, predica-
ting on the daily national newspapers in Turkey, Türkiye, Cumhuriyet and Milliyet which have 
different ideological stance and a daily sports newspaper Fotomaç which comes to the forefront 
with its football news mainly about the three biggest teams in Turkey have been included in 
the paradigm of the study. The reason of including a sports newspaper in the paradigm of the 
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study is to show the way sports (football) media handles the subject. In this respect, the choice 
of a sports newspaper is a conscious preference. For 15 days after the 4th of July 2011 when the 
news about match-fixing were reported, the master pages of the newspapers have been exami-
ned and match-fixing news has been analyzed. The reason of examining only the master pages 
is mainly about the reading habits of Turkish society. Conclusions: When examined the results 
of the analyses carried out, first the similarities between the ways that newspapers reported the 
match-fixing investigation grab attention. Especially the macro structures of the newspapers are 
exactly the same. The headings used and visuals are almost the same. Similarly the visuals are 
analogous in terms of meaning creation. It has been observed that newspapers with different 
attitude according to these findings have approached the match-fixing investigation in which 
football is included and which is an interesting subject through a populist perspective.
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CRIME CONTINUITY ON MEDIA: COVER TO LIVE? (1)

MEDYADA SUÇUN DEVAMLILIĞI: YAŞAMAK IÇIN 
HABERLEŞTİRMELİ Mİ?

Ekmel GEÇER
Sakarya University, Faculty Of Communication, Sakarya / Turkey

Öz: Modern dünya hayatımıza birçok ilintisiyle girmiştir. Yeni 
suç işleme biçimleri, bunlardan sadece bir tanesidir. Media orga-
nizasyonları bütün formlarıyla (yazılı, görsel, işitsel, yeni-sosyal) 
bir yandan suç hikâyelerini nasıl haberleştireceğine bakarken, 
diğer yandan seyircilerin suçu taklit etmesine ve dolayısıyla suç 
oranlarının artmasına neden olmaktadır. Şüphesiz, soyo-psikolojik 
nedenleri baştan olmak üzere bu taklit ve işleyişin çok çeşitli yön-
leri vardır. Seyircilerin ekranda gördükleri yoğun suç haberlerin 
zamanla onlarda duyarsızlaşma sebep olduğu ve özellikle sosyal 
travma yaşamış ve ekonomik darboğazdaki toplumlarda suça meyli 
artırdığı saptanmıştır. Fakat medya suça nasıl yaklaşmalı ve nasıl 
onu haberleştirmelidir? Bazı iletişim ve medya bilginleri suça dair 
haber üretiminde medyanın tarafsız olmadığını iddia etmektedirler. 
Burada sadece haber ya da reyting kaygısı asıl motivasyon değildir. 
Aksine suç ve polisiye haberlerin politika ve medya sahipliği ile 
ilişkisi vardır. Haber sosyolojisi perspektifinde bakıldığında, polisiye 
vakaların işlenmesi hükümet uygulamalarının meşrulaştırılması ya 
da yasal düzenlemeler için rıza üretimini sağlamaktadır. “Güçler”in 
desteklenmesi ya da onlara karşı bir muhalefet oluşturulması için 
yeni çeteler üretilebilmekte ve bu çeteler sayesinde algı yönetimi 
yapılarak gücün etrafında muhalefeti susturacak bir duvar inşa 
edilebilmektedir. Hükûmetler de bazen suç mafyalarını politikala-
rını devam ettirmek ve sorunsuz bir şekilde destek kazanmak için 
destekleyebilmektedirler. Burada suç haberlerinin bir popüler kültür 
ürünü olarak izleyicinin tüketimine sunulduğundan da bahsetmek 
gerekir. Bu nedenle editörler daha çok tüketilecek haberleri seçip 
takipçilerine sunmaktadırlar. Bu bağlamda, elinizdeki makale 
medyanın suçu nasıl haberleştirdiğinin, polisiye haber üretiminde 
nelere dikkat ettiğinin, suç habler ile neleri neden örttüğünün iç 
yüzünü vermeye çalışmaktadır. Suç haberleri gerçekten toplum-
sal bilinçaltını yönlendirmekte midir? Bu suç haberleri devletin 
ideolojik aygıtları mıdır?

Anahtar Kelimeler: Medya, Suç, Haber Üretimi, Siyaset, Haber 
Sosyolojisi

Abstract: The modern life has come with many of its associations. 
New practises of crime are only one of these. Media courses in 
their all forms (print, broadcast, new, social, Audi-visual) on one 
hand looks for how to cover the crimes and the crime stories, on 
the other hand, allow their audiences to either develop new ways of 
crime or imitate the covered ones which also causes an increase in 
crime rates.  Of course, this has many aspects among which socio-
psychological dimensions need a more focused consideration. It is 
claimed that while media followers astonished by crimes scenes at 
first watch, they might lead a desensitisation in the long run and 
might even inspire the audience to commit a crime especially in 
economically and socially traumatised societies. But how media 
should approach the crimes and how they need to cover them? 
Some media scholars claim that media organisations are not im-
partial at crime coverage. Not only is the rating or news production 
motivation at stake. Crime coverage also is related politics and 
media ownerships issues. In a news sociology perspective, crime 
stories might be applied to legitimate the governmental applica-
tions and manufacture the consent regarding law enforcements. 
News outlets in order to support or oppose the powers, re-create 
the crime gangs. These gangs allow the “perception management” 
regarding the power to be produced in a faster way and form a 
strong set surrounding this power which silences the opposition 
as seemed like a threat. Governments usually support these crime 
committers/mafia to keep their politics and gain support without 
any political efforts. Here it is also possible to note that crime 
stories also created as a popular culture element and presented to 
the audiences’ consumption just as fiction. Therefore editors select 
those attract the followers’ interest. On these notes, this article aims 
to give insights how media cover the crime stories, what are the 
news production forms of crime, what media covers in crime stories 
and why, how they structure crime news and in what aspects. Are 
crime stories really direct the sociological subconscious? Are they 
ideological apparatus of the states?

Key Words: Media, Crime, News Production, Politics, Sociology 
of News

(1)  Responsible Author: Ekmel GEÇER, Sakarya University, Faculty Of Communication, Sakarya / Turkey, ek-
melgecer@sakarya.edu.tr Geliş Tarihi / Received: 07.11.2016 Kabul Tarihi/ Accepted: 24.12.2016, Makalenin 
Türü: Type of article (Araştırma – İnceleme/ Research - Analysis) Etik Kurul Raporu: Yok – None of Ethics 
Committee

Doi: 10.17361/UHIVE.20161324487 

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: 13 Yıl:2016 Jel Kodu: M14-M19

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 13 Year: 2016 Gel Code: M14-M19

ID:334 K:384
(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)

159

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 

INTRODUCTION

The world we live in is not as it was before. 
It is becoming more interesting and complex 
each passing day. People can access what 
they want faster via the tools which have been 
presented by the “communication world” just 
as new media technologies including social 
media courses. These changing and rapidly 
increasing technologies deeply affect our 
lives, how we communicate each other, how 
we perform our duties (Lin and Alkin, 2007: 
5). Every day newspapers headlines are full 
of stories about crime designed to shock, 
frighten, titillate and entertain. Videos, the 
internet, books, soap operas, serials and TV 
programs make themselves more attractive 
by covering “crime stories.” Even, politicians 
of every political party use “crime” as an im-
portant case to persuade people to vote them 
(Sparks, 1997: 15). They campaign for reduc-
ing the increasing crime problems and in their 
party programs they give priority to crime 
problems solutions (Jewkes, 2004: 3).

Whilst the world is becoming more multifac-
eted, we should have a critical understanding 
of what we face in that contemporary world. 
While some people are creating new forms 
of crimes, some others try to commit these 
crimes watching or reading what is reflected 
on media. Since various forms of media and 
changing technologies, are our only infor-
mation sources, imitating the crime and then 

committing it, is easier anymore (Jewkes, 
2015: 123). Unfortunately, the images which 
we see/ read from media are melodramatic 
and therefore so attractive. Thus, increasing 
“crime coverage” in news returns it to nor-
malcy and makes it as a “watchable view”. 
That normalcy process, which is lasted by 
news coverage, might also mean to approve it 
as a social fact (Stanko, 2000).

In most of the sources, it said that the crimes 
which are constantly presented via mass 
communication tools are not watched in an 
astonished manner as it was first viewed 
(Gorelick, 1995:26). Moreover, especially in 
economically undeveloped countries these 
wrongdoings give hints to watchers who are 
intentioned to commit. Therefore, media are 
blamed for not caring about society’s moral 
panic and for misusing crime coverage for 
their own benefits. Because it is also said that 
“crime coverage” produces “good television 
broadcasting”. Since “the continuity of crime 
coverage” makes news more attractive and 
boosts ratings; this may mean that crime, me-
dia and audiences/society are related to each 
other (Cramer, 1997: 41). 

When a crime is covered by media, a social 
point of view is being formed; for instance, 
with the effect of media coverage, a collec-
tive opinion is formed about the mugging. 
Hence, crime journalism cannot be isolated 
from its broader social context (Schlesinger 
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and Tumber, 1994; Fiske, 1990: 190). Be-
cause media usually do not satisfy just with 
presenting; they also overstates and makes 
a legendry coverage. Being attractive is one 
of the media’s features in all societies. Media 
presents its crime coverage to the consump-
tion of audiences. So, when media wants to 
cover a crime, it considers consumer’s pref-
erences and broadcasts the chosen events. In 
this regard, we cannot here simply say that 
media do cover the crime because of their 
own necessities.  As there is a strong relation 
between legendaries, crimes and social or-
der, it is impossible here to have single track 
point of view. For example we can say that; 
on one hand, constant crime coverage is what 
the governments want as it legitimates what 
they do; on the other hand, it is also what op-
position wants since it can be used against the 
government (Janda et al, 2008 :183).

One of the most important subjects which 
are debated within the relation of media and 
crime is whether the media has an effect on 
the crimes committed in society. Undoubt-
edly, that is because of media’s indispensabil-
ity and its strong effect on the society in the 
modern world. Critical media studies, stress 
on the ideological role of media which con-
tributes continuity of substantial system pro-
ducing dominant values. On the other hand, 
like all other trade sectors, media also keeps 
its existence with the logic of “having more 

audiences and more profit”. In this context, 
media usually tends to the capacity of con-
suming which individuals have. Mass me-
dia consume our lives and this consumption 
is not just about our primary activities, but 
about rituals of our everyday life (Ericson, 
1995). Hence, media usually covers what it 
wants and legitimate this saying that it cov-
ers what the audiences want. Today, crime 
and violence are covered by the news as an 
entertaining view and since our desires are 
already controlled by someone or something 
else (Postman, 1986:104) we cannot control 
remote or turn off the TV whenever we want 
(Sirin, 2003). 

Media has always been interested in crime 
and detective stories.  Therefore, it is a real-
ity that our beliefs about crime and security 
are determined by media. Although this has 
many politic, social and psychological rea-
sons there are still many questions which 
need to be answered. What is the crime? Why 
news is full of crime, why is it so attractive to 
watch or read crime news? Where the jour-
nalists find the news? What is the psycho-
logical background of the desire of reading 
or viewing that kind of news? Why are we so 
fascinated by crime and deviance? Is it some-
thing about our human nature or about the 
instinct of crime inside us? Is it a “catharsis” 
or learning curve of crime?  Is media really 
forced to cover crime news? How crime news 
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affect the audiences? Do media have any con-
tributions to the crime at streets? What are the 
implications for the media reporting of rape? 
Why does news represent crimes in such an 
unrealistic manner? What is media’s inten-
tion whilst covering crime, to stress on moral 
panic or to have something very striking to 
cover? Does news or media cover the crime 
as it is or exaggerating? Is there any symboli-
zation or guidance of where the media want 
the audience/ reader to go?

Debating the term “crime” on its own and 
independently or just with one other term, is 
difficult and problematic as it is a very wide 
and crucial term especially for social life, 
with multidimensional aspects. While look-
ing for its roots, as it can be understood from 
the questions above, it is necessary to refer 
various academic disciplines such as sociol-
ogy, psychology, anthropology, criminology, 
theology and so on. However, knowing all 
these difficulties and limits; crime, which is 
most debated and surveyed about in media, 
will be tried to be tackled related to its cover-
age in media.

WHAT to PRODUCE: MEDIA or CRIME?

The news media and particularly newspapers 
have sought including information which 
seems to relate everyday life. Journalism has 
a unique position to inform the society. In 
fact, mass media as whole are a “mobile spot-

light”; focusing on particular events, people, 
troubles and so they create sensation and at-
tract people (Heidensohn, 1989: 12). “For 
many observers it is a matter of common 
sense that society has become increasingly 
characterized by crime- especially violent 
crime- since the advent of film television, re-
sulting in a persistent mythology those two 
phenomena –media and violent crime- are 
‘naturally’ linked” (Jewkes, 2004 :6). In this 
regard, news of crime and crime-control ef-
forts remains a regular feature of media. A 
huge proportion of news in many countries 
has been devoted to crime incident reporting 
(Ericson et al, 1987). 

To be able to understand how crime unfolds, 
it is vital to know all about mass media struc-
ture and process. It is not something new that 
journalist or news makers construct the world 
for their audiences according to their percep-
tions. Media is redefining and making obso-
lete traditional notions of crime and deviance 
altogether. In this regard, crime and polic-
ing are always key themes in all forms of 
media; news and entertainment. While such 
news may be entertaining it also articulates 
sensibilities about collective life and they are 
instructive about social order. Crime news 
provides central forms of narrative. Crime as 
deviance and violence is the core ingredient 
of news. Journalist or news makers use the 
“crisis” frame to set up an event as newswor-



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 13 Yıl:2016 Jel Kodu: M14-M19

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 13 Year: 2016 Gel Code: M14-M19

ID:334 K:384
(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)

162

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 

thy and to transform it into news discourses 
(Sacco, 2005: 79).That is about news organi-
sation process. Media professionals design 
their stories considering their audiences. 
They sift and select the story, then determine 
the tune and visual images which will accom-
pany the story. They look for whether it is in 
the public interest. Thus the news is being 
more dramatized and they are presented with 
sensationalist or celebrity component (Jew-
kes, 2004: 37-38). 

Being unable to control crime is sometimes 
related to term moral panics by some soci-
ology scholars and they add that the age we 
live in is the age of moral panic (Thompson, 
1998: 1). In one way this, of course, bears 
on media crime coverage. At a moral panic 
time, the manners of some of the people are 
thought to be so problematic to the others.  
Cohen describes the term characterising the 
reaction of the media and the public. “Moral 
panic is a condition, episode, person or group 
of persons emerges to become defined as a 
threat to societal values and interests; its 
nature is presented in a stylised and stereo-
typical by the mass media” (Cohen, 1972: 9). 
Moral Panic is also mentioned with press and 
media crime coverage. When media covers 
the crime much, people are more inclined to 
the violence. Days on which crime is covered 
violence begins to appear. Whence, media is 
blamed for creating a horror. The seriousness 

of events is exaggerated and distorted in terms 
of people involved the crime, the amount of 
damage and their effect on the community. 
During such times the “moral panic” threat 
is overheated and owing to that a “commu-
nity sensitization” is formed and directed to 
the crime news. Thus, media again gains the 
attraction and ties the audiences to it (Goode 
and Ben-Yahuda, 1994).

When we talk about media and crime, as 
usual, most of us will remember television. 
Television is the first part of media. Therefore 
we should know that all parts of media are 
related to each other. Hence, what is true for 
television is also true for other parts. In 2004 
Interned Database listed almost 13.000 films 
belonging to the crime genre. Amazon.com 
offers to its customers more than 10.000 true 
crime books. Popular video games are also 
about crime and policing (Sacco, 2005: 80).

When we look at what news cover, we can 
easily predict which kind of subjects are cov-
ered and crime is major news category be-
cause with those crime news media or spe-
cific programs can make people relate them. 
They will go on talking about the crime news 
and so about the program.  “In the case of 
television news, analysts have found that 
about 13% of total network news is devoted 
to crime. For local newscasts, the proportion 
is considerably higher. As many critics have 
commented, crime, along with accidents and 
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fires, forms the substance of local newscasts” 
(Sacco, 2005: 80).

The timing for crime news also is another is-
sue to be tackled. In fact not timing for crime 
news but the timing for crime committing is 
really interesting. That gives us far out clues 
about crime and media relation. Crimes are 
usually committed in the prime times of news. 
They are planned in such a way which max-
imises their television impact, as a television 
event. President Reagon was bombed in Lib-
ya in 1986 according to American television 
news timing. The terrorist’s attack in Sep-
tember 11/2001 took place when millions of 
Americans would be tuned into the breakfast 
news programs on television. The ‘event that 
shock the world’ had such an overwhelming 
impact because of timing and immediacy and 
dramatic potency of its images on the screen. 
These examples also take us to think again 
about “crime and media relation” (Jewkes, 
2004: 27).

Commercial media is a profit-making enter-
prise. Therefore the media looks at what it 
can cover in the cheapest way. Thus, many 
of the forms of media maximise crime sto-
ries as they are remarkably inexpensive. On 
the other hand, the liberal argument defends 
that news is determined by market interest 
(Greer, 2003: 20). Regarding that, crime has 
always figured very prominent role in the 
media culture. Most of the observers agree 

that amount of crime news has dramatically 
increased over the past several years. Before 
talking about how media covers the crime, 
Sacco, has arranged few reasons for increas-
ing crime coverage on the media in his book 
When Crime Waves (Sacco, 2005: 82-83):

•    An increase in carrying capacity

•    Diffusion of Newsgathering Technology

•    Changes in Journalistic Mores

•    Politicisation of Crime

•    Programmatic Changes

After talking about the reasons for crime 
coverage in general, here it is prominent to 
mention sex crime particularly because it al-
ways has been so attractive and interesting. 
Whence, media exclusively focus on reports 
of the sex crime (Grimwade, 1998; Soothill 
and Walby, 1991: 12). Although that may 
have some psychological aspects, here the 
news coverage is important for us. The media 
reporting of the sex crime is a controversial 
and fascinating issue. It has become one of 
the most intense areas of public and politi-
cal concern (Gottfredson and Hirschi, 1990). 
As it is also an “attractive subject” for audi-
ences, news programs keep on covering it 
and presenting it within shocking context. 
The “shocking presentation” is an important 
and permanent feature of news production. 
Of course, not all of the sex crimes emerges 
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such a respond. Although sex crime news is 
always approached as an extremely serious 
issue, it is sometimes debatable how much 
particular types interest or shock news audi-
ences/ readers (Greer, 2003: 56). 

As an attribution to what is told above, in fact, 
there is nothing new about the usage of crime. 
It has been always used in public culture to 
shape sensibilities for social order. Violence 
is also used to be main subject to entertain the 
public by centuries. There is a long history of 
using drama/ dramatization to constitute po-
litical authority. The change about these all 
is not in the role of crime or violation to give 
expression to sensibilities of disorder but in 
the media expression and coverage type. To-
day crime is mostly used in television news, 
followed by newspapers, novels and social 
publications (Ericson, 1995).

CONCLUSION

“Crime occupies a great deal of space in pub-
lic discussion and in the public imagination. 
The fascination with criminal activity and 
law enforcement is at the very heart of popu-
lar culture. Therefore the study of crime news 
content has been a long-standing concern of 
social scientists” (Schlesinger and Tumber, 
1994).  In this respect, popular newspapers 
and televisions are particularly focusing on 
sensational crime, violence, sexual aberra-
tions, disasters and other unexpected stories 

that thrill and entertain. One of the histori-
cal obligations of news media is to entertain. 
This obligation is completely also about ful-
filling the demands of consumers which is on 
one angel related to increasing market and get 
advertising benefits. Crime, sexual deviances 
and deviance itself have served commercial 
needs of news media. Therefore crime will go 
on staying as the “primary subject” to be cov-
ered by news (Ericson et al, 1987). 

There are various factors that determine the 
ultimate newsworthiness of a given event. But 
some of them are manifest and some others 
complex. Nevertheless, crime news will al-
ways stay as “prime news” as long as it gains 
audiences’ attraction. Crime representations 
are, and always have been a prominent part 
of the content of all mass media. In this con-
text, many researchers have shown that tel-
evision or media news dramatises stereotypes 
of crime and criminals. Crimes are portrayed 
as violent and personal, and ones who com-
mitted the crime are portrayed as dangerous 
people (Cavender, 1995). Media images have 
usually been found to overstate the crime and 
the levels of violence.  Studies in the USA 
and the UK indicate that crime reporting in 
the press is more prevalent than ever before; 
and that interpersonal crime such as sex and 
violence are constantly over- reported (Jew-
kes, 2004: 141). Here may be another ques-
tion should be asked. This is not why media 
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over-represent and dramatise certain kinds of 
crime; but why it focuses on particular events 
as sex and murdering, and further why me-
dia prioritise particular classification of those 
events (Greer, 2003: 45). 

Most people derive their understanding of 
crime and deviance primarily from news 
or mass media. Among media, television 
is known as the first source of information 
about crime. Television or popular media 
create a sense of being close to reality using 
an entertaining and lively presentation that 
includes iconic elements (Ericson, 1995).  
Because, crime news does not simply mirror 
crime and includes icons, it is very impor-
tant how the journalist or programmer make 
the news about crime. Normally journalists 
should involve the crime news as a social-
control agent; however, although they are 
central agents they do not always as a social 
controller but as a businessman who looks 
for his profit. Visualising the crime serves the 
several functions of news. Here journalists 
sometimes behave as watchdogs or police. 
Instead, focusing on the crime and deviance 
is a vehicle to entertain the consumer and 
evoke the emotive aspects of public interest 
(Ericson et al, 1987). “The issue of public 
interest is rather more complicated and may 
involve external interference, such as corpo-
rate or, more commonly political pressures” 
(Jewkes, 2004: 38). 

The last question which gives us the conclu-
sion of “covering crime” is “why does media 
cover crime?” In fact, it is not so difficult to 
answer this question. This may be related to 
different reasons. Crime stories in the me-
dia have been a focus of anxiety and debate 
(Reiner et al, 2003). We know that media is 
the only information source for many peo-
ple. From this place, media tell the people 
not what to think but what to think about. As 
it also tells people what to talk about, crime 
news becomes subject to political discourse 
as well. Moreover, most forms of media as 
newspapers, reality programs, talk shows, 
news hours are commercial enterprises. The 
aim is gathering audiences as much as pos-
sible and gaining the profit via producing the 
programs in the cheapest way. Crime pro-
grams are a commodity. These programs are 
privately produced and sold. They are pre-
sented to the consumers with best flashbacks 
and striking slogans to gain attraction. This 
is also about newsworthiness and again a 
commercial term, about the market model in 
which crime coverage is designed according 
to audiences’ interests (Sacco, 2005: 92). Be-
cause any crime news can be lifted into news 
visibility if violence becomes associated with 
it, violence in the crime news fulfils the me-
dia’s desire to present dramatic events (Jew-
kes, 2004: 53).
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THE PRINCESS OF POLKA DOTS:  YAYOI KUSAMA & HER  
POST-STRUCTURALIST ART (1)

PUANTİYENİN PRENSESİ: YAYOI KUSAMA VE  
POST-YAPISALCI SANATI 

Merve AYDOĞDU ÇELİK
Middle East Technical University, Faculty of Education Department of Foreign Languages Education, 

Ankara / Turkey

Öz: Post-yapısalcılık kuramı, Aydınlanma episte-
molojisi ve yapısalcılığın zamansallık, Kartezyen 
benlik algısı ve hiyerarşik ikiliklerini yıkmayı ilke 
edinmiştir. Buna göre, post-yapısalcı kuram, rastgele 
oluşturulmuş bu ikiliklerin yapaylığını ortaya koymaya 
çalışırken toptancı bir prensibi reddeder. Bununla 
birlikte, Japon sanatçı Yayoi Kusama’nın Infinity Nets 
ve Infinity Dots Mirrored Room adlı çalışmalarına 
bakıldığında sanatçının post-yapısalcılığın temel 
ilkelerini yansıttığı görülür zira ne post-yapısalcılık 
kuramı ne de Yayoi Kusama başlangıç, son, düzen 
veya yapı gibi kavramları kabul eder. Aksine, Kusa-
ma, performanslarında merkezsiz ve belli bir kalıba 
uymayan sonsuz bir uzam illuzyonu yaratırken, 
post-yapısalcılık kuramı da yapay epistemolojik 
kategorileri yapı bozumuna uğratır. Bu çerçevede, 
bu çalışmanın amacı, Yayoi Kusama’nın sanatını 
post-yapısalcı bağlamda incelemek ve Kusama’nın 
-bilinçli veya bilinçsiz- post-yapısalcılığın adeta bir 
sözcüsü olduğunu ortaya koymaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yayoi Kusama, Post-Yapısalcılık, 
Derrida, Performans Sanatları, Kendini Yok Etme

Abstract: Post-structuralism shatters the basic tenets 
of Enlightenment epistemology and structuralism such 
as temporality, Cartesian sense of the self and the 
hierarchical system of binary oppositions. It tries to 
demystify the nature of these arbitrarily-constructed 
binaries, therefore, it is against any totalizing principle 
or Master Signifier. Likewise, when Japanese artist 
Yayoi Kusama’s performances such as Infinity Nets 
and Infinity Dots Mirrored Room are examined, it 
is seen that their construction with numerous mirrors 
and light bulbs hanging from the ceiling overlaps with 
post-structural principles since neither post-structuralism 
nor Kusama accepts any origin, telos, order, or struc-
ture. Rather, what she creates through her art is the 
illusion of an endless space without specific center 
and structure, and what post-structuralism defends 
is the deconstruction of arbitrary epistemological 
categories. Within this framework, this paper seeks 
to analyse modern Japanese artist Yayoi Kusama’s art 
in accordance with the principles of post-structuralist 
theory to underline how Yayoi Kusama, whether 
deliberately or not, turns out to be the spokesperson 
for post-structuralism.

Key Words: Yayoi Kusama, Post-Structuralism, Der-
rida, Performance Arts, Self-Obliteration 
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Imagine an artist whose life-long obsession 
with infinity nets and polka dots bring her 
prominence for over eight decades. There is 
one such woman: the Japanese artist Yayoi 
Kusama aka The Princess of Polka Dots. Born 
into a well-to-do yet a conservative family in 
1929, Kusama commenced her artistic career 
as distinctively as it developed. She was only 
at the age of ten when she began to see hal-
lucinations that would formulate the iconic 
features of her art in years to come. 

One day, looking at a red flower-patterned 
table cloth on the table, I turned my eyes to 
the ceiling and saw the same red flower pat-
tern everywhere, even on the window glass 
and posts. (Hoptman and Tatehata, 2000: 35)

The visions Kusama experienced marked the 
beginning of her career as much as she has 
made use of them to manifest her unconscious 
on canvas since then. It was not an easy start, 
though. “When I think of my life in Kyoto,” 
she reproaches to the interviewer David Pill-
ing, “I feel like vomiting” and adds: “[m]y 
parents were a real pain. I couldn’t stand it. 
They were very conservative.” Much as her 
mother never approved of her being an art-
ist, Kusama attended an art school in which 
she studied the traditional Japanese painting 
Nihonga. She hated the rigid, repressive at-
mosphere of her family, yet the school based 
on a harsh discipline system was not a relief 
either. Her hallucinations together with her 

desire for self-expression soon led Kusama to 
abandon the traditional painting. 

Kusama’s career can be divided into three 
phases: the first period spent in New York in 
the 1950s and 1960s; the second period when 
she was in Japan from the mid-1970s till the 
1980s; and her return to international atten-
tion from the 1990s onwards (Hasegawa and 
Miki, 2006: 47). Kusama, suffering from de-
personalization disorder ever since her child-
hood, benefits from her paintings as an instru-
ment of self-therapy1 while they become a 
vehicle for self-expression and the visual em-
bodiment of her aesthetic philosophy as well. 
Being a prolific artist for decades, Kusama’s 
art carries certain characteristics which mark 
her difference from her contemporaries and 
which are to be epitomized under two head-
ings closely linked to one another: infinity 
and self-obliteration. In line with the afore-
mentioned concepts, Kusama’s art can be de-
scribed as a struggle for the destruction of the 
epistemological categories such as temporal-
ity, Cartesian sense of the self and binary op-
positions. The fact that her art can be regarded 
as an improvised formation devoid of the tyr-
anny of a Master Signifier renders it possible 
to make a post-structuralist reading of Kusa-
ma’s work since her paintings are remindful 
of the basic post-structuralist tenets. Within 

1 She has been living in a psychiatric hospital since 
1977. 
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this framework, the present study seeks to 
show repercussions of post-structuralism on 
Kusama’s art particularly with references 
to Derrida with a view to highlighting how 
Kusama creates her art on a post-structuralist 
basis.

If Saussure’s understanding of language was 
confined to a few words during his time, us-
ing the famous paper metaphor, one would 
self-confidently relate that it is a system of 
signs in which there is one-to-one correspon-
dence between the signifier and the signified. 
Post-structuralism, however, arrives to prove 
that language is indeed a more complex sys-
tem of signification than ever thought with-
out an obvious all-embracing final point. 
When the structuralists have a yearning for 
origin and telos, the post-structuralists focus 
on the linguistic processes disregarding any 
centres of meaning; when the structuralists 
depend on the sign for meaning-making, the 
post-structuralists dethrone its privileged foot 
-the signified, attack any totalizing principle 
and the arbitrary nature of epistemological 
constructs. Post-structuralism problematizes 
and objects to the so-called harmonious re-
lationship between the signifier and the sig-
nified because, to quote Derrida, “[t]here the 
signified always already functions as a signi-
fier” (Of Grammatology, 1997: 7). In what he 
calls dissemination, Derrida complicates the 
distinction between the signifier and the sig-

nified suggesting that each signified is also a 
signifier. “There is not a single signified that 
escapes, even if recaptured, the play of sig-
nifying references that constitute language” 
(Of Grammatology, 1997: 7). Derrida blurs 
the distinction between the signifier and the 
signified, and he uses the dictionary example 
to reinforce his argument. When one looks up 
a word in a dictionary, what s/he will come 
across will be another signifier: one cannot 
find the signified of the word but s/he will be 
confronted with ever-multiplying signifiers. 
It will create an infinite movement beyond 
where s/he begins. In such a process, it is im-
possible to pin down the centre, the origin, or 
the telos since every signified has the capacity 
to become signifier and vice versa ad infini-
tum. Derrida coins a new word as an epitome 
of the discussion: différance. Derived from 
the French verb différer, the concept harbours 
two words; to postpone and to delay. For Der-
rida, différance is inherent in the nature of the 
words since it connotes flickering of mean-
ing; and, language becomes a site of freeplay 
because the words incessantly evoke other 
words and meanings. Language turns into a 
space in which there is constant slipping of 
signifiers over each other without ever reach-
ing a signified. “The absence of the transcen-
dental signified extends the domain and the 
interplay of signification infinitely” (Derrida, 
2005: 1207). This repetitive process forgoes 
closure; nothing can be studied in isolation 
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as knowledge is constituted by difference; all 
interpretations become possible and accept-
able; and, deconstruction, then, undertakes 
to show that the truth and meanings are not 
stable. As J. Hawthorn states: 

Thus for Derrida the meaning of a text is al-
ways unfolding just ahead of the interpreter, 
unrolling in front of him or her like a never-
ending carpet whose final edge never reveals 
itself. (qtd. in Bertens, 2008: 103)

Once the key words for post-structuralism 
presented so far, namely flickering signifi-
ers, infinity, infinite movement, ad infinitum, 
origin, telos, (non-)centre, process, slipping, 
never-ending, unfolding and freeplay are rec-
ollected, it will, indeed, inevitably lead to the 
characteristics of Kusama’s art.

Infinity is the quality of having no limits, the 
quality of being infinite, or a space, amount, 
or period of time that has no limits and end 
beyond calculation. In this sense, Kusama’s 
Infinity Nets, Infinity Dots Mirrored Room 
and Infinity Mirror Room-Phalli’s Field ex-
plore the concept of infinity and infinite 
space while exemplifying the post-structur-
alist principles thanks to their kaleidoscopic 
natures. The aforesaid works are also related 
with the idea of repetition and/or reiteration 
in which certain patterns constantly recur, 
and Kusama applies such repetitions by in-
tensive use of polka dots and nets to create 

her art. Her Infinity Dots Mirrored Rooms are 
built purposely with numerous mirrors and 
colourful light bulbs hanged from the ceil-
ing so as to register the illusion of an endless 
space. The mirrors create an inexhaustible 
space for the viewer whose image is end-
lessly reflected back and forth. The images 
continuously extending further form infinity 
without stability and centre. Just as the Infin-
ity Dots Mirrored Room defies fixity and fin-
itude, Kusama defines her Infinity Nets and 
Infinity Mirror Room-Phalli’s Field paintings 
also being “without composition, without be-
ginning, end or centre” (Applin, 2012: 33). 
Infinity Nets become an embodiment of an 
infinite space with their repetitive polka dot-
ted, web-like formation while Infinity Mirror 
Room-Phalli’s Field cannot offer any refer-
ence point either. The light bulbs and polka 
dots, in this sense, are to be associated with 
the words in a dictionary: they cannot be 
isolated; their meaning is constituted in ac-
cordance with their relationship to the others; 
mirrored rooms, like language, become a site 
of freeplay in which light bulbs and polka 
dots constantly refer to and reflect each oth-
er. One cannot trace one-to-one relationship 
among any of them rendering it probable to 
create infinite number of links between them; 
it is possible to draw lines from any of the 
bulbs/dots to any others. Similar to the words 
in a dictionary, one bulb/dot can be connected 
to another one far away from it. Then, they 
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become like the floating signifiers as much as 
their unstable appearance reminds us of the 
Derridean différance. 

[t]he movement of signification is possible 
only if the so-called ‘present’ element, each 
element appearing on the scene of presence, is 
related to something other than itself, thereby 
keeping within itself the mark of the past ele-
ment, and already letting itself be vitiated by 
the mark of its relation to the future element. 
(Derrida, Margins of Philosophy, 1984: 13)

Thus, rather than a well-formed structure 
constituted of spheral units of signifiers and 
signifieds, language –and Kusama’s work- is 
like an ever-expanding limitless web where 
there is constant circulation and movement of 
words/polka dots/light bulbs each of which is 
traceable through its antecedent or consecu-
tive one. “Each sign in the chain of meaning is 
somehow scored over or traced through with 
all the others” (Eagleton, 1996: 111). Since 
a signifier does not harmoniously correspond 
to the signified, meaning, always scattered in 
the whole chain of signifiers, can never be to-
tally grasped; now that it is generated through 
the play of signifiers, not via a reference to 
an independent Master Signifier, it cannot be 
fixed and captured in isolation. Looking at 
the mirrors and the webs of Kusama’s work, 
likewise, becomes an experience of tracing 
the process of constant flickering: it never al-
lows the onlooker to achieve the full meaning 

because every single word contains traces of 
other words; words can never exhaust mean-
ing. Or, the viewer can never exhaust the im-
ages in the mirrored rooms; meanings are 
always interrelated as light bulbs and polka 
dots are. Words do not refer to the empirical 
reality but to themselves; and, the mirrored 
room incessantly reflects what it contains 
within itself. 

Unstructuredness, being the defining quality 
of these works, can be associated with a Der-
rida lecture “Structure, Sign, and Play in the 
Discourse of the Human Sciences” in which 
he argues that one must give up the concept 
of a centred structure because it is based on 
a fundamental immobility beyond the reach 
of play. A structure always assumes a centre, 
an immobile, solid point which anchors the 
whole structure allowing it to form a hierar-
chy of meanings (2005: 1206-7). Derrida’s 
explanation is readily applicable to Kusama’s 
works: in none of them can one talk about 
a structure but a chain of significations; she 
creates an unstructured body of work devoid 
of a totalizing/central point that would func-
tion as an organizer. Indeed, in an interview 
by Priscilla Frank to Huffington Post2, Kusa-

2  HP: You have referred to your polka dots as a kind 
of virus, spreading over everything in their midst. 
With the idea of “viral” in mind, do you see any re-
lationship between your place as an artist in history 
and the dots you continue to depict?

 YK: Since my childhood, I have always made 
works with polka dots. Earth, moon, sun and hu-
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ma regards her polka dots as a kind of virus, 
disseminating over everything in their midst. 

One signifier implies another, and that an-
other, so on ad infinitum: the ‘metaphorical’ 
world of the mirror has yielded ground to the 
‘metonymic’ world of language. Along this 
metonymic chain of signifiers, meanings, or 
signifieds, will be produced; but no object 
or person can ever be fully ‘present’ in this 
chain. (Eagleton, 1996: 145)

Kusama’s mirrors, likewise, create a frag-
mented view together with the experience 
of a boundless universe. They represent the 
dispersed, multiplied selves requiring the 
active participation of viewers who can see 
themselves infinitely repeated and fragment-
ed. Through looking at a mirror, one can see 
him/herself floating in space with self-images 
multiplying continuously. That is, one be-
comes the integral part of space. 

In accordance with the recent conclusion that 
meanings are dispersed in chain of signifiers 
impossible to be fully-grabbed, the Cartesian 
understanding of a fixed, unified, stable self 
sure of itself also collapses. If it is not prob-
able to capture the whole meaning through 
signs and now that language precedes human 
beings rather than being solely a tool of com-

man beings are all represent dots; a single particle 
among billions. This is one of my important philo-
sophies, which is accepted by many people.

munication, then, it is equally impossible to 
speak of a unified entity: born into language, 
one can never totally be in command of him/
herself. Language creates a discrepancy be-
tween the speaking “I” and “me”; there is al-
ways more of me beyond who -I think- I am. 
Or, the self embraces the role of a signifier. 
In order words, what Kusama’s mirror sym-
bolizes is that although we think of ourselves 
stable, it is a mere illusion.

Kusama allows the viewer a participatory 
mode of spectatorship . . . By directly chal-
lenging the viewer, [she] engages us in a lim-
itless universe of her/our own making, one 
where infinity is possibly quite attainable 
through repetitive acts inscribed across the 
self. (Foster, 2010: 273)

Infinite signifiers in language, infinite light 
bulbs in the mirrored rooms, and infinite 
polka dots in infinity nets can be elaborated 
through Kusama’s view on mirrors. Accord-
ing to Kusama3, “[a] mirror is a device which 
obliterates everything including [her]self and 
others in the light of another world or [it is] a 
gallant apparatus which creates nothingness” 
(n.p.). That is, Kusama problematizes the idea 
of a concrete self and, accordingly, the theme 
of self-obliteration dominates her art as an 
extra-linguistic self-expression. Closely re-

3  The multiplied self can be considered as the mani-
festation of her illness, depersonalization disorder 
in which the patient sees him/herself fragmented. 
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lated to the idea of infinity, eternal space and 
time, self-obliteration refers to her attempts 
to fragment and erase the self by means of her 
art. When asked about her understanding of 
the concept of self-obliteration, Kusama pro-
vides the following answer: “[self] always re-
vives and re-emerges as in eigō kaiki [eternal 
recurrence]. That is the meaning behind self-
obliteration”4 (Yoshimoto, 2011: 4). Just as in 
the Infinity Nets, Kusama benefits from polka 
dots this time to exhibit self-obliteration. In 
her performances during the 1960s, Kusama 
covers her body, other bodies, animals, and 
various kinds of objects with polka dots of 
various sizes so as to dismantle the identity 
and to liberate the self. 

At the heart of the concept of self-oblitera-
tion is the notion that [by means of] the re-
duction of everything to polka dots or atoms 
. . . we can reunite our two separated selves 
(our physical reality and our virtual reality). 
(Hasegawa and Miki, 2006: 50)

Kusama’s versatile art is open to various read-
ings and her theme of self-obliteration brings 
to mind Deleuze and Guattari’s concept of 
becoming. It is clear by now that her art sub-
verts the Western notion of a stable identity. 
Deleuze and Guattari also regard the self as a 
constant form of becoming rather than a fixed 
entity and support its liberation:

4  That is to say, self-obliteration transcends time bo-
undaries. It rejects linear time and temporality.

[The self] is the continuation of another mul-
tiplicity that works it and strains it from the 
inside. In fact, the self is only a threshold, a 
door, a becoming between two multiplicities 
. . . A fiber stretches from a human to an ani-
mal, from a human or animal to molecules, 
from molecules to particles, and so on to the 
imperceptible. (2004: 275) 

Deleuze and Guattari welcome the fluid na-
ture of the self because “becomings, becom-
ings-animal, becomings-molecular have re-
placed history, individual or general” (2004: 
179). Even with this brief introduction, Kusa-
ma’s art as an aesthetic embodiment of be-
coming is evident. Through mirror imagery 
and polka dots, Kusama opens her body be-
yond the borders of its natural creation and an 
ever-expanding body becomes one with the 
animals, the trees and the earth. Kusama puts 
herself, human beings, animals, and objects 
on the same ontological level thereby reject-
ing any hierarchical relationship between 
them. She poses a challenge to the human-
centred way of thinking. She believes in and 
reinforces the idea of interconnectedness of 
everything in the universe. 

[o]ur earth is only one polka dot among a mil-
lion stars in the cosmos. Polka dots are a way 
to infinity. When we obliterate nature and our 
bodies with polka dots, we become part of the 
unity of our environment. (Yoshimoto, 2005: 
72)
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By self-obliteration, Kusama does not mean 
to destroy herself but to open her body to 
various connections. She associates herself 
with one single polka dot in an infinite space 
of innumerable dots which, in return, consti-
tute the network of dots, and thus, creating 
the sense of the eternal universe. Likewise, in 
her 1967 short-movie Kusama’s Self-Obliter-
ation produced by the filmmaker Jud Yalkut, 
Kusama, stamping her body and everything 
around her with polka dots, endeavours to 
erase the clearly-demarcated body so as to 
merge with the nature. She puts polka dots 
on a horse, on a cat, on a tree, and on her own 
body to unite with them5 all. Erasing the dif-
ferences, she unites with various bodies. The 
movie displays the goal of the loss of the 
self being at the centre of the repetitive act 
of painting polka dots on every conceivable 
surface (Foster, 2010: 271). Kusama’s move-
ment from the inner to the outer space turns 
out to be an attempt to kill the “I”dentity to 
fuse with the universe. The polka dots bind 
everything together. “[They] can’t stay alone, 
like the communicative life of people. Two 
and three and more polka dots become move-
ment” (Kusama qtd in Hoptman and Tatehata, 
2000: 124). Interconnectedness of the things 

5  “The obsessive act of materializing through ma-
nual labour the fear she experienced in her hal-
lucinations –a world overrun by polka dots and 
nets- enabled her to preserve her own psycholo-
gical balance and maintain a relationship with the 
world” (Hasegawa and Miki, 2006: 46-7). 

in the universe is readily remindful of the in-
terconnectedness of the words in a dictionary, 
of meanings in language, of the light bulbs 
in mirrored rooms, of polka dots in infinity 
nets, of the absence of a totalizing Master 
Signifier, of the non-locus of centre, and of 
the anti-Cartesian self. What is this if no less 
than dissemination? 

In such a plane in which interconnectedness 
is foregrounded, the origin loses its impor-
tance while the concept of deterritorialization 
holds substantial place as it rejects the idea 
of origin and refers to lines of flight rather 
than being. For Kusama, “the destination be-
tween the self and the world is not fixed but 
an ever-shifting boundary initiated in child-
hood and maintained throughout our lives” 
(Posner, 1998: 159). If deterritorialization “is 
the movement by which one leaves a terri-
tory, the operation of the line of flight” (De-
leuze and Guattari, 2004: 559), then, it is safe 
to conclude that Kusama always experiences 
de-territorialization and re-territorialization. 
She is never content with what she has, and 
never stable; she is in constant search for the 
truth de-constructing and re-constructing her 
territories throughout her life: “I have been 
treading a long path of my forever-shining 
life seeking the truth, evolving continually” 
(Kusama, 2009:5). 

Western philosophy seeks for an organizing 
principle which will function as the pivot of 
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all thought; it yearns for a transcendental sig-
nified which will give meaning to all other 
signs. Post-structuralism and Kusama’s art, 
however, as suggested above, denies such a 
privileged positioning on which the structure 
operates. Kusama, like Derrida, rejects what 
he calls the metaphysics of presence such as 
logocentrism and the operation of binary op-
positions. Her work, where “there is no tran-
scendental or privileged signified [polka dot/
light bulb] and the domain or the interplay of 
signification has, henceforth, no limit” (Der-
rida, 2005: 1207), functions as a site of free 
play in which the assumption that the signi-
fier overlaps with the signified is collapsed. 

Derrida and post-structuralists, through the 
method of deconstruction, seeks to undo the 
hierarchical constitution between the binary 
oppositions. The Western thought asserts the 
supremacy of the first concept over the sec-
ond one regarding it merely a supplement for 
the preceding one. The binaries work by prin-
ciple of inclusion and exclusion, for instance, 
in Eurocentric view, the west becomes the 
founding principle while the east is excluded 
as its opposite, its unprivileged other. It is the 
creation of these hierarchical binaries as the 
basis for Western metaphysics to which Der-
rida objects because “one of these terms al-
ways functions as the centre –it is privileged, 
in poststructuralist terms, and accorded a 
natural status” (Bertens, 2008: 100). In this 

context, Kusama’s polka dot –the emblem of 
unity and togetherness- is a fatal blow to the 
hierarchical configuration of the binary op-
positions. To quote from her autobiographical 
novel Manhattan Suicide Addict:

[A] polka dot has the form of the sun, which 
is a symbol of the energy of the whole world 
and our living life, and also the form of the 
moon, which is calm, round, soft, colourful, 
senseless and unknowing. (qtd. in Hoptman 
and Tatehata, 2010:124)

In the sun/moon dichotomy, the sun holds the 
privileged position while the moon is pushed 
into a secondary place. Kusama, however, 
privileges neither of them and shakes this 
logocentric assumption blurring the bound-
ary between the sun and the moon. Accord-
ingly, with her Walking Piece, Kusama pro-
tests against the binary oppositions and tries 
to undermine them. As a Japanese woman 
artist6, Kusama represents the unprivileged 
leg of the structuralist binary configuration: 
she is from the east, she is a woman, and she 
is an Orient respectively in opposition to the 
west, to the man and to the Occident. In all 
aspects, she is the doubly-othered side of the 
Eurocentric worldview. Indeed, mainstream 
American media seems to describe her in di-
minutive terms such as “tiny Japanese girl” 

6  She similarly states: “I painted boredom, which is 
more important in life than the sunlight the Impres-
sionists painted” (Kusama, 2012:n.p.)
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(Foster, 2010: 272). As a person of Eastern 
origin, Kusama might have felt alienation yet 
her appearance in the traditional Japanese 
garment kimono with a parasol in her hand 
can immediately refute the just-stated argu-
ment. Her interview with Pilling is indicative 
of her heterodoxy:

I don’t want to be seen as a Japanese artist. I 
just want to be able to explore my art freely in 
an international context. I’m not happy being 
put in that kawaii7 category. If I do something 
that is considered to be like that, I want to 
scratch it out.

Kusama tries to find a place for herself as a 
Japanese woman artist in the Western society. 
Walking Piece could very well be taken as the 
symbol of her struggle against the isolation 
of a stranger in a foreign land simultaneously 
posing a challenge to the oppression of wom-
en restricted in the domestic sphere. Kusa-
ma of Eastern roots, appearing in the public 
space, attempts to blur the rigid boundaries 
between the east and the west while Kusama 
as the representative of womanhood strives 
for the liberation of women8. Hers is an at-
tempt to destabilize and conjoin the binaries 
on the same level. 

7  The understanding of cuteness in Japanese culture.
8  It is important to note that Kusama never regards 

herself as a feminist and does not accept such a la-
belling due to her bad relationship with her mother. 

Kusama, likewise, problematizes the sexual 
orientation of the Western society in which 
only heterosexuality is rendered normal. Her 
sewing a wedding gown for two gay men and 
using the New York City Telephone Book 
instead of the Bible –the book of the patri-
archal Law- during their wedding ceremony 
undoubtedly exemplify her rejection of the 
cultural constructs that permeate the West-
ern society. The 1998-interview with Midori 
Matsui is illustrative of her dissident stance: 

MM: You also made a very unusual wedding 
gown at the time. 

YK: Yes, I presided over what must have been 
the first wedding party between two gay men 
in America. I made a dress for two, that is, 
a dress that two people could wear together. 
And for the ceremony, instead of a Bible, we 
used the New York City Telephone Book. 

Just as Derrida, Kusama objects to the hierar-
chizing power of the Bible, of the Word, and 
of the Master Signifier that function as the 
foundations of all thought. While the phone 
book is put in the same level with the Bible, 
the holy book is dethroned from its valorised 
place as the omnipotent transcendental signi-
fier. Similar to what deconstructionists do, 
Kusama reverses the hierarchical binaries, 
challenges the fixed views assumed by these 
binary oppositions and the values associated 
with such rigid beliefs. For the same reason, 
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she “keep[s] a critical distance from the Japa-
nese art world as a necessary choice to main-
tain her originality without being suppressed 
by Japanese society” (Yoshimoto, 2005: 52). 
Even though it might be impossible to com-
pletely disregard that metaphysical way of 
thinking based on binary oppositions, Kusa-
ma and Derrida labour to deconstruct the ba-
sic premises of metaphysics of presence to 
pave the way for alternative interpretations 
unbounded by the restrictive epistemological 
configurations of the Western thinking. 

Kusama, also in her writings, tries to give 
voice to the voiceless, to the ones who are 
pushed to the peripheries. She voices the un-
voiced; she speaks on behalf of the people 
–supposedly- diverged from the established 
categories. In doing so, she struggles to save 
her addressees from the rooted prejudices 
pointing out to their ideological nature. She 
tries to demonstrate the polyphony in the so-
ciety. The following conversation with Grady 
Turner shows her concern for the marginal-
ized, excluded part of the society in a binary 
opposition: 

GT: Many of your characters are outsiders, 
detached from mainstream society: Henry, 
the prostitute-junky-turned-murderer, and 
his pimp, Yanni, in The Hustler’s Grotto of 
Christopher Street. Shimako, who goes mad 
in Foxgloves of Central Park; and Masao, 
who makes love to the decaying corpse of 

his wife in Death Smell Acacia. Why are you 
drawn to outsiders?

YK: I want to continue to write about the dark 
side of society since the bright side of society 
is written by famous conservative writers. I 
write about the shadow side of outsiders.

GT: Your outsiders include gay men, but a lot 
of gay men would be bothered by your de-
piction of homosexuality -it seems depraved, 
desperate, [and] pathetic. 

YK: In today’s world, gays are outsiders. 
That is why I try to remove society’s antipa-
thy toward gays and change people’s views 
about outsiders in my writing.

Kusama’s another work, Sex Obsession, in 
which she makes stuffed phalluses and sews 
them on various objects, also functions as a 
parody of the patriarchal metaphor. To criti-
cise the strict phallogocentrism of the Japa-
nese and European society, she reduces the 
phallus –the emblem of patriarchal authority- 
into a body part, a fetish thereby erasing its 
discrete entity. The phalli proliferate and are 
dispersed across the place. As Nixon states,

[t]hese parodies of the phallus had potential 
political effects: made literal, the phallus 
might be undermined as a patriarchal symbol. 
Indeed, rendered literal enough, it might be 
turned into an explicitly counter-patriarchal 
object, or rather part-object. For to parody the 
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phallus by posing it was . . . also to propose it 
as part-object. (98)

Kusama subverts the symbolic attribute of 
power and, to emphasize the challenging 
quality of her art, she offers the following 
example: “In Japan, a certain lady cut off a 
male genital and went to jail for it. I, on the 
contrary, have a thousand male genitals in my 
collection” (qtd. in Yoshimoto, 2011: 3-4). 
Sarup defines phallus as the “signifier for the 
cultural privileges . . . which define male sub-
jectivity within patriarchal society but from 
which the female subject remains isolated” 
(24) and Kusama’s possession of numerous 
phalli suggests her brave intervention into the 
male domain.9 

Considering all the evidence put so far, it is 
safe to conclude that Derrida’s post-struc-
turalist view and Kusama’s art oppose all 
transcendental significations and that her 
art support post-structuralist tenets. Kusama 
transcends cultural boundaries. She creates 
the illusion of an infinite space as well as an 
understanding of time immeasurable. She de-
fies categorization both in her art and with 

9  It is also possible to make a Lacanian analysis 
of Kusama’s Sex Obsession (or her other works) 
in another study. Lacan regards the phallus as 
a signifier of desire, of the wholeness we lack, 
a transcendental meaning, an objet petit a. 
Therefore, taking into consideration her lack of 
communication with the mother, it is possible to 
claim that she is trying to fill the Lack through her 
stuffed phalli. It is beyond the scope of this paper. 

her social posture. She rejects socio-cultural 
and patriarchal domination. She is a non-con-
formist. The examples discussed demonstrate 
the transgressive quality of her art subverting 
the binary oppositions, temporality, the Car-
tesian self, and the structuralist sign system. 
No origin, no telos, no centre, no Master Sig-
nifier, no logico-temporality. The absence of 
closure. Ceaseless transition and flux. The 
dissolution of binary oppositions. The accu-
mulation of signifiers. The proliferation of 
signifiers, of meanings, of the light bulbs, of 
polka dots. The fragmentation of the centre, 
of the self. The obliteration of the clearly-
demarcated structure, of the self. The rever-
beration from the infinite universe. What are 
they? 
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FERİT EDGÜ’NÜN “YOL” İSİMLİ KÜÇÜREK ÖYKÜSÜ ÜZERİNE  
BİR İNCELEME (1)

AN INVESTIGATION ON “WAY” STORY OF THE FERIT EDGU

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

Öz: Az sözle çok söz söyleme esasına bağlı olarak 
oluşturulan küçürek öyküler, öykü ve romandan kısa 
olmakla birlikte şiir kadar da etkileyicidir. Yorgun 
düşen türleri çağın ruhuna uygun bir şekilde dirilten 
küçürek öykü, sözcüklerde tasarruf ederek okuma 
zamanını kısaltır, ancak okuyucuyu etkin bir şekilde 
türe dâhil eder. Küçürek öykü formuna uygunluk gös-
teren Ferit Edgü’nün “Yol” isimli öyküsü, yalnızlıklar 
ortasındaki modern insanın açmazlarını ve bunaltısını 
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makta umut ile umutsuzluk, anlam ve anlamsızlık 
gibi kavramlar karşıt ögeler şeklinde sıralanarak ve 
dil ile desteklenerek sunulmaktadır.  
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Abstract: It is as impressive as poetry, with short 
stories, short stories and short stories, which are 
formed in accordance with the principle of saying a 
few words. The tiny story that resurfaced in the spirit 
of the age of tiredness, shortens the time to read by 
wording, but the reader effectively includes the species. 
The story of Ferit Edgu’s “Way”, which conforms to 
the form of a short story, is about the dilemmas and 
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opposing pieces and supported by language.
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GİRİŞ

Roman ile her zaman yoğun bir kıyaslamaya 
tabi tutulmuş ve genellikle de onun gölgesi 
altında kalmış olan hikâye, belki de “küçürek 
öykü” türü ile genel geçer özelliklerini daha 
dikkat çekici bir ifade ile dile getirme fırsa-
tı yakalamıştır. Ebadın küçüldükçe anlatımın 
yoğunlaşması, hikâyeye farklı bir boyut ka-
zandırmış ve hikâyeye bağlı olmakla bera-
ber kendine özgü bir formu olan ayrı bir tü-
rün doğmasına zemin hazırlamıştır. Küçürek 
öykü türü, her ne kadar hikâyeden farklı bir 
tür olarak görünse de onun minyatürize olmuş 
halidir. Bu sebeple küçürek öykü ile ilgili ola-
rak karşımıza çıkan sorular da bu konular-
da yoğunlaşmakta ve sözcük sayısı ile türün 
adının ne olacağı konusunda bir belirsizlik 
yaşanmaktadır. Bu kullanımlardan Rama-
zan Korkmaz’ın “küçürek öykü” (Korkmaz, 
2015: 15) ifadesi çokça tercih edilmekte ve 
yine Korkmaz’ın bu tür için belirlemiş olduğu 
yüz sözcük (Korkmaz, 2015: 18) sınırlaması 
çokça benimsenmektedir. 

Az sözle çok şey söyleme esasına bağlı olarak 
oluşturulan küçürek öyküler, bu özelliklerine 
bağlı olarak imgelerle yüklü yoğun bir anlatı 
alanı sunmaktadır. Kelimelerde tasarrufa gi-
derek, sözcüklerde bir seçme yapmak ve se-
çilen sözcüklere yoğun anlamlar yüklemek 
küçürek öyküyü şiire yaklaştırmıştır. “Şiirsel 
sözcük(se) küçük bir evrendir.” (Sartre, 2005: 
23) Şiir gibi sıkıştırılmış yoğun metinler 

olan küçürek öyküler yine onlar gibi doğru-
dan anlatımdan uzak derin anlam tabakaları 
olan metinlerdir. “Gerek öykü gerekse şiir 
dar alanlara sıkıştırılmış az sayıda sözcükle 
yoğun anlamlar aktarma gücüne sahip olan 
yazınsal iletişim araçları” (Erden, 2002: 321) 
olarak değerlendirildiklerinden birbirlerine 
yaklaşırlar. Şiire yaklaşan bu yönelim, kü-
çürek öyküye bir canlılık ve akıcılık kazan-
dırmıştır. Kelimelerde tasarrufa gitmek ve 
az sözle çok şey anlatmak ise yazarları yeni 
buluşlara yöneltir ve bu da türü daha dikkat 
çekici kılar. Bu tür ile yazar, alışılmışın dışı-
na çıkar. “Küçürek öykü, geleneksel öykünün 
üstündeki yorgun düşen kalıpları atarak ve 
eksilterek yolunu bulmaya çalışır. Bir bakıma 
da geleneksel öykünün dünyasında yapılmış 
ekonomik bir kaçıştır” (Özcan, 2013: 26).

Küçürek öyküler, sıkışmış çağımız insanının 
sıkıştırılmış metinleridir. Çağın yaşama bi-
çimine paralel olarak oldukça kısa olan, bir 
oturuşta okunan küçürek öyküler, üzerlerinde 
günlerce düşünülecek kadar da etkilidirler. 
Küçürek öyküler, olayları uzun uzadıya anlat-
manın aksine sadece belli bir anın yansımasın-
dan ibarettirler. Bu öykülerde “söylenenden 
söylenmeyeni çıkarma” (Yıldırım, 2007: 45) 
esastır. Anlatının geçmişi ve geleceği yoktur, 
sadece şimdisi vardır ve boşlukları doldurma 
görevi okuyucuya bırakılmıştır. Bu da okuyu-
cuyu edilgen pozisyonundan çıkarmış, yazar 
pozisyonunda yaratıcı bir etkinliğe kavuştur-
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muştur. Böylece metne anlam kazandıran ve 
ona bütünlüklü bir şekil veren de okuyucu-
dur. Okuyucuya aktif bir rol veren küçürek 
öyküler, belli bir arka plana sahip okuyucuyu 
da zorunlu koşmaktır. “Açık uçlu, belirsiz, 
şiirsel ve özgün yazılışlarıyla diyalektik bir 
okuma gerektiren bu öyküler, özgün bir düş-
sel zihniyetin ürünüdürler” (Deveci, 2013: 
503).  Okuyucu, metinden yola çıkarak kendi 
yaşam öyküsü, tecrübesi ve algısı doğrultu-
sunda boşlukları doldurarak metni tamamlar. 
Yani küçürek öykü, bir yerde okuyucuya ta-
bidir denebilir. Okuyucunun etkinliğini yapı 
bozucu tutum ve alımlama estetiği ile değer-
lendiren Zennure Köseman’a göre küçürek 
öyküler, “yazar merkezli değil, okuyucu mer-
kezlidir” (Köseman, 2013:109). Bu öykülerin 
hikmet ya da ders verme gibi bir amacı da 
yoktur (Korkmaz, 2015: 15).

Sadece kelimelerde değil okuma zamanında 
da tasarrufa giden küçürek öykülerin anlama, 
anlamlandırma ve tamamla süreçleri formun 
kısalığının aksine oldukça uzundur.  Küçürek 
öyküler aynı zamanda arıtılmış metinlerdir; 
ayrıntılardan, çatışmalardan, karakter geliş-
tirmelerden, belli sanat endişelerinin doğru-
dan ifadelerinden arındırılmıştır. Bu açıdan 
da hem romandan hem de öyküden bariz bir 
şekilde ayrılmaktadır. “Küçürek öykü, diğer 
metinlerin doruk noktasına yakın kısmıdır” 
(Özcan, 2013: 24). 

GELİŞME   

On bir cümle ve başlıkla beraber toplam alt-
mış dokuz kelimeden oluşan “Yol” bu özel-
likleri ile küçürek öykü formuna uymaktadır. 
Öykü, birinci tekil kişinin ağzından anlatıl-
makta ve anlatıcı öznenin “yaşam” algısını 
ortaya koymaktadır. Anlatıcı özne, yaşamın 
çıkmazlarını ve hayaller ile gerçekler ara-
sındaki sarsıcı yarılmayı dile getirmektedir.  
İnsanlık adına ortak sayılabilecek bir düş kı-
rıklığının birinci tekil şahsa bağlanarak anla-
tıldığı “Yol”, kelimelerin anlam değerleri ir-
delendiğinde kendini seçkin bir ifade ile daha 
derin bir anlam alanı içerisine bırakmaktadır. 
Öykünün birinci tekil kişinin ağzından an-
latılması öykünün kişiye/insana/okuyucuya 
mal edilebilmesi açısından da önemlidir. 

Küçürek öykü türünün genel özelliklerine 
uygun bir biçimde -sözcükte tasarrufa gidi-
lerek- öykünün başlığı da tek hecelik bir ke-
limeden seçilmiş ve öykünün anlam bütün-
lüğü içerisinde oldukça önemli bir noktaya 
yerleştirilmiştir. Yol genel anlamı ile kişiyi 
olduğu yerden alan ve onu ötelere taşıyan, 
kişiye farklı bir yerde bulunma ve her şeye 
başka bir noktadan bakabilme fırsatı tanıyan 
temel figür vazifesi ile öne çıkmaktadır. Bu 
bağlamda yol metaforu, insanın yeryüzünde-
ki yürüyüşü, onu diğerlerinden ayıran yaşa-
ma biçiminin bir ifadesidir. Özetle “Yol, et-
kin ve çeşitliliklerle dolu yaşamın simgesi ve 
imgesidir” (Bachelard, 1996: 39). Kişi seçtiği 
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ve tuttuğu yol ile ancak ötekinden ayrılabile-
cek ve yine ancak bu yol ile kendi merkezine 
doğru bir yolculuğa çıkabilecektir. Yol, aynı 
zamanda kişiyi öncesine ve sonrasına bağla-
yan, bir bilinçlilik halinin hüküm sürmesine 
fırsat veren bir süreçtir.  

“Yol” metaforu ile yaşamak imgesinin çağrış-
tırıldığı öykünün ilk kelimesi “doğrusu” son 
kelimesi de “yok ”tur. Bu iki kelime birleşti-
rildiğinde “Doğrusu yok.” cümlesi elde edil-
mektedir. Başlığı düşündüğümüzde de yolun 
ya da yaşamın doğrusu yok gibi bir ifade 
ortaya çıkmaktadır ki bu da öykünün karam-
sar havasını ve yaşamın anlamsızlığına dair 
genel bir kanaati gözler önüne sermektedir. 
Öykü baştan sona okunduğunda ise olay açı-
sından öykünün iki kısma ayrıldığı görülür. 
Öykünün birinci kısmı şöyledir:

“Doğrusu alacakaranlıkta uçan kuşları seve-
rim. Özellikle bir göl kıyısında. Hiç değilse 
bir havuz başında.

Bir zamanlar böylesi gün batımı görünümle-
rini benimle paylaşan bir sevdiğim vardı. O 
nicedir yok. Kuşlar da yok. Zaten ben de ne 
bir göl kıyısındayım, ne de bir havuz başın-
da” (Edgü, 2002: 32).

Öykünün ikinci bölümü ise şu şekildedir:

“Bir ormanda ilerlemeye, yolumu bulmaya 
çalışıyorum.

Kim bilir, belki de geriliyorum.

Aslında öyle ya da böyle, beni şaşırtan ya da 
korkutan bir şey yok yeryüzünde. Dolayısıyla 
yolumu bulmamın ya da bulmamamın da bir 
anlamı yok” (Edgü, 2002: 32).

Öykü bahsettiğimiz yerden ayrıldığında ade-
ta iki ayrı öykü ortaya çıkmakta, iki bölüm 
de kendi içerisinde müstakil bir öykü görü-
nümü almaktadır.  Her iki bölüm de kendi 
içerisinde aynı tema etrafında şekillenirken 
birinci bölüm giriş, ikinci bölüm ise sonuç 
niteliğindedir. Birinci bölümde durum tespitti 
yapan anlatı kişisi ikinci bölümde sonuçları 
okuyucu ile paylaşır. Bu açıdan birinci bölü-
mün özellikle başında yaşama dair, yaşamı 
anlamlandırmaya bir umut vardır, birinci bö-
lümün sonunda sevgilinin yokluğu ile umut 
yerini umutsuzluğa bırakır ve ikinci ölüm de 
sevgilinin kaybının yol açtığı olumsuz yaşam 
algısının sonuçlarını paylaşır.   

Bu açıdan öykünün başı ile sonu arasına 
önemli bir bakış açısı farkı bulunmaktadır. 
Öykünün başında evrene ve yaşamına anlam 
katmaya çalışan anlatı kişisi, sevdiği şeyleri 
sıralayarak yaşama/evrene tutunmaya çalışır. 
Özellikle göl kıyısında alacakaranlık vakti 
uçan kuşları sevdiğini belirten anlatı kişisi, 
isteklerini daraltarak havuz başına bile razı 
olduğunu ifade eder bir umudunu sürdürmeyi 
yeğler. Sevgilinin kaybı ile bu umutlu ve ya-
şama anlam katacak evren sevgisini perçinle-
yecek cümleler yerini yokluğa bırakır. İnsa-
nın yaşamın anlamsızlığına dair edindiği ka-
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naatler,  genellikle herhangi bir kaybın (kişi, 
eşya, anı, zaman)akabinde gelişir. Yaşamda 
güven bulma/eminlik ihtiyacı sevgilinin 
kaybı ile karşılıksız kalır ve kesintiye uğrar. 
Çünkü kayıplar, insana sınırlılığını ve son-
luluğunu hatırlatarak yaşamın devamlılığını 
geçersizleştirir. “Doğrusu… severim” ifadesi 
ile kendini ve kendi arzularını öne çıkaran an-
latı kişisi, bu görünümlere anlam katan şeyin 
bu görünümleri paylaştığı bir sevdiğinin ol-
duğunu açıklayarak ilk cümlenin keskinliğini 
yumuşatır. “Bir zamanlar böylesi gün batımı 
görünümlerini benimle paylaşan bir sevgilim 
vardı.” İfadesinde de dikkat edilirse “görü-
nümlerini” kelimesi fazlalık gibi durmakta-
dır. “Böylesi günbatımlarını benimle payla-
şan” ifadesi yeterli görünmektedir. Bununla 
birlikte kelimelerde tasarrufa gidilen bir tür 
olarak küçürek öykünün fazlalık kelimele-
re tahammülü yoktur. Öyleyse bu kelimenin 
öykü içerisinde bir işlevinin bulunduğu mu-
hakkaktır. “Görünüm” kelimesi, anlatı kişisi-
nin evren algısının özetedir. Ona göre evren 
görünümlerden ibarettir ve bu görünümlerin 
de yine onun ifadesi ile “doğrusu yok”tur. 

Öyküde yalnızlık ve yalnızlığın şekillendirdi-
ği bırakılmışlık duygusuyla motive edilen bir 
karmaşanın varlığı dikkati çekmektedir. Bu 
açıdan öyküde yalnızlık, bırakılmış, bungun-
luk, çaresizlik, karmaşa, yurtsuzluk öne çıkan 
temalardandır. Hayalleri ile gerçekler arasına 
sıkışan anlatı kişisi sevdiğinin kaybı ile du-

rumunu idrak etmeye, yaşamı sorgulamaya 
başlar. “Severim” ifadesi ile varlığını net bir 
şekilde ortaya koyan ve havuz başındaki kuş-
ların görünümlerine bile razı olan anlatı ki-
şisi, sevdiğinin kaybı ile anlattıklarını geçer-
sizleştirir ve öyküyü geri döndürerek ifadeyi 
sıfırlamaya çalışır: Sevdiği yoktur, kuşlar 
yoktur, kendisi de ne bir göl kenarında ne de 
bir havuz başındadır. 

Anlatı kişisinin günbatımına duyduğu ilgi, 
onun karamsarlığı ve evren algısındaki olum-
suzluğu da imlemektedir.  Evrenden yaşamın 
elini eteğini çekmeye başladığı bu zaman di-
limi (gün batımı) örtük bir şekilde yokluğu/
yok oluşu işaret etmektedir. Gün batımında 
yaşam evrenden yavaş yavaş çekilirken anlatı 
kişisi de içine dönmeye ve yaşamı sorgula-
maya başlar. 

Alacakaranlıkta göl kıyısında uçan kuşları 
seven anlatı kişisi, bu sorgulamanın akabinde 
kendini “bir orman”da bulur. Öykünün birin-
ci bölümündeki günbatımı görünümlerinin 
romantik dokusu, ikinci bölümde yerini “bir 
orman”a bırakır. Günbatımı, evrenin yaşa-
mak arzusuna dayalı aldatmacası (görünüm) 
olarak değerlendirilirken orman imgesi ile 
de tuzaklarla dolu yeryüzü kastedilir. İkinci 
bölümün ilk kelimesi “bir” son kelimesi de 
“yok”tur. Bu kelimeler de öykünün çözüm-
lenmesi için oldukça önemlidir. Boşluğu tü-
keten ve dolduran “bir”dir, bu bağlamda bir 
ile varlık arasında yoğun bir ilgi vardır. “Bir”, 
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varoluşun simgesidir ve yaşamın biricikliği-
ne de gönderme yapmaktadır.  Bu anlamda 
öykü, “bir-var” ile “yok” arasındadır ve bu 
anlamı ile de varlık ile yokluk arasındaki 
yaşamı çağrıştırmaktadır. Öykü de bu doğ-
rultuda insanın yeryüzündeki serüvenin bir 
yansıması olarak gözler önüne serilir. “Bir 
yok” diyen anlatı kişisi, evrenin/yaşamanın 
boş olduğunu ortaya koymak ister. Tıpkı bi-
rinci bölümde olduğu gibi ikinci bölümde de 
bölüm başı ile sonu arasında bazı ifade zıtlık-
ları bulunmaktadır. İkinci bölümün başında 
bir ormanda ilerlemeye ve yolunu bulmaya 
çalıştığını ifade eden anlatı kişisi, öykünün 
sonunda yolunu bulmasının ya da bulma-
masının bir anlamı olmadığı belirterek yine 
birinci bölümde olduğu gibi yazıyı sıfır nok-
tasına çeker, ilk söylediğini son cümlesi ile 
tersine çevirir. Aslında bu durum, yaşamda 
güven bulma/eminlik ihtiyacı karşılanmamış 
ya da herhangi bir kayıpla dünyaya kök sa-
lamamış, bireyin sınırsız bir özgürleşme de-
neyimi ile (Uçan kuşları sevmesinin sebebi 
de bu deneyimi paylaşma arzusudur.) evre-
nin düzenini protesto etmesidir. Yolunu bul-
maya çalıştığını açıkça belirten anlatı kişisi 
öykünün son cümlesinde aslında bunun bir 
anlamı olmadığını belirterek yaşamı yaratma 
sorumluluğundan da kurtulur ve bu şekilde 
böylesi bir düzeni de eleştirir. Özetle “bir” 
kelimesinin bağlı bulunduğu cümle yaşama/
varlık mücadelesini, “yok” kelimesinin bağlı 
bulunduğu cümlede yokluğun ve anlamsızlı-

ğın galibiyetinin, yaşamanın boşuna olduğu-
nu vurgular. Çünkü yol anlamsızsa yolculuk 
da kıymetsizdir.  

Yeryüzü imgesini içinde barındıran “orman”, 
insana ferahlık ve rahatlama duyguları sunan, 
yeşili ile öne çıkan orman figüründen oldukça 
uzaktır. Orman, kaybolmanın ve kayboluşun 
mekânıdır. Bu haliyle de kaygan bir zemine 
sahiptir, her yer birbirine benzemekle bera-
ber aslında hiçbir yer birbirinin aynı değildir. 
Bu anlamda da yanılsamaların yuvalandığı 
bir mekândır.  Ormanda her an umulmadık 
yerlerden umulmadık şeyler çıkabilir. Orman 
her ne kadar kapalı olarak görünse de aslında 
her yöne açıktır. Ormana dalan kişinin nereye 
gittiğini ve tutacağı yolu bilme zorunluluğu 
vardır. Çünkü bunu bilmemek nereden geldi-
ğini ve artık nerede olduğunu da bilmemek 
ile denktir. Onun için de ormanda ilerlemeye 
çalışırken daha da gerilere düşmek ve kay-
bolmak mümkündür. Orman görünen yüzey-
selliğinin ardında oldukça derin bir yapıyı 
gizlemektedir. Yine orman, bir bütünün adı 
olan tekil bir isim olmakla beraber bir çeşit-
liği ve çoğulluğu da içinde taşımaktadır. Bu 
çoğulluk, tutulacak yol bilinmediğinde kao-
tik bir yapıya dönüşebilir. İşte o vakit ağaç-
ların her biri kişiyi her an yutabilecek koca 
bir deve dönüşür. Ormanın sonsuz büyüklüğü 
içerisinde kişi, kendini küçücük hisseder ve 
bu kaostan nizama varamaz. Ormanın sonsuz 
büyüklüğünün kendi iradesini dışladığını dü-
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şünen insan, böylesi bir mekânda tamamen 
dış dünya ile kuşatılmıştır ve her an kendini 
kollamak zorunadır. Bu açıdan öyküde bahsi 
geçen orman, yeryüzünün mikro kozmik bir 
modelidir. Öyküde yeryüzü, bir orman olarak 
tasavvur edilmiş ve böylece ormana has de-
ğerler ile yeryüzü arasında da büyük bir ilgi 
kurulmuştur. Evren de tıpkı orman gibi ya-
nılsamalar üzerine kuruludur ve en değişmez 
özelliği sürekli değişmesidir. Bu da kişideki 
bütünlük ve süreklilik duygusunu sekteye 
uğratmakta ve kişinin kendi bedeni dışındaki 
varlığı bir tehdit unsuru olarak değerlendir-
mesine neden olmaktadır. Âdem’in bilgi ağa-
cının meyvesinden yiyerek dünyaya indiril-
mesinden bu yana kendisine yabancı olan ve 
yanılsamalar (anlatıcının ifadesi ile görünüm-
ler) üzerine kurulu nesneler dünyasına giren 
insan, evreni “dış dünya” olarak nitelendirir 
ve varlığına tehdit olarak algıladığı dünyaya 
hükmetmeyi temel görevi olarak belirler ki 
bu da büyük bir yalnızlığı peşi sıra sürükler. 

İnsan kâinatın aynası, evreninin bilincidir 
ve anlamını yine evren içinde kazanacaktır. 
İnsanlaşma da doğarken elde edilen bir şey 
değil, ancak daha sonradan kazanılan bir de-
ğerdir. Bu açıdan insanlık bir belirleme süre-
cidir ve “insan kendi kendini seç[mektedir]” 
(Sartre, 1999: 63). Birey bu seçimleriyle 
kendini kurmakta, kaderini belirlemektedir. 
Yeryüzü ise varlık ile yokluk arasında bir 
eşiktir ve kişi için yaşam, varlık ile yokluk 

arasındaki bir inşa sürecidir: “Var olmak de-
ğişmek, değişmek olgunlaşmak, olgunlaşmak 
ise kendini sonsuza kadar yaratmaktır” (Ran-
dall, 1999: 35). İnsan sadece kendini değil, 
kendiyle beraber evreni farklı bir oluşa doğru 
yola çıkaracak olan bütüncül bir varlıktır. Ki-
şinin kendini ve evreni algılayarak farklı bir 
oluşa doğru yönlendirmesi, evrenin kendisi-
nin dışında sürüp giden “dışsal bir düzlem” 
olmadığını kavraması ve yeryüzü serüvenin-
de kendini tamamlayan ve dönüştüren yegâne 
unsurun evrenin ta kendisi olduğunu fark 
etmesi ile mümkündür. İnsan ancak kendini 
idrak etmeye başladığında yaşamaya başlar. 
İdrak etmek ise kişi ile evren arasında yaratıcı 
bir ilişkinin kurulmasından geçmektedir. Bu 
fark ediş bir aydınlanma, yeniden bir doğuş-
tur ve bu anlamda yaşamak, kişinin kendini 
fark etmesinden sonraki kendini kurma süre-
cidir. İdrak etme ise ancak içsel bir oluşum-
la kazanılabilmektedir. Kişi kazanacağı içsel 
oluşum ile kendini kuracak ve tercihleri doğ-
rultusunda dünyayı biçimlendirecektir. Bu 
şekilde insan kendini kurduğu gibi dünyayı 
da “insanlaştırır” (Gasset, 1999: 36). 

Bir ormanda ilerlemeye ve yolunu bulmaya 
çalışan anlatı kişisi, belki de gerilediğini dü-
şünerek yeryüzünde onu şaşırtan ve korkutan 
bir şey olmadığını belirtir. Öykü kişisinin bu 
yalnızlık ve yalıtılmışlığı, onu yaşamın ahen-
ginden ayırmaktadır.  Öykü kişisinin şaşırma-
ması ve korkmaması ile bunlara bağlı olarak 
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yolunu bulmasının ya da bulmamasının onun 
için anlamının olmaması, bu ormandaki tüm 
yanılsamaları doğal karşılaması ve ormana 
karşı kayıtsız bir tavır içinde bulunması ile 
alakalıdır. Kendini dünyaya ait hissetmeyen 
anlatı kişisi, oradan sadece öylesine geçmek 
ister, onun için de yolunu bulmasının ya da 
bulmamasının bir anlamı yoktur.  “Şaşırmak” 
ve “korkmak” bir ormanın kişide uyandıra-
bileceği en doğal duygulardır. Yitirilen şey-
se “şaşırmak” ve “korkmak” edimlerinden 
ziyade, kişiyi harekete geçiren, onu öne iten 
değerlerdir.

 Bu bölümde geçen “kim bilir” ve “aslında” 
kelimeleri de tıpkı incelenen diğer kelimeler 
gibi iki ayrı durumun varlığına işaret eden, 
öykünün zıtlık kurgusunu şekillendiren ke-
limelerdendir. “Kim bilir”, kelimeleri bir ça-
bayı; “aslında” kelimesi ise teslimiyeti işaret 
eder. Bir ormanda ilerleyerek yolunu bulma-
ya çalıştığını ifade eden anlatı kişisi, yolunu 
bulmasının ya da bulmamasının bir anlamı 
olmadığını belirterek, yaşamı ve yaşamı ya-
ratmak için verilen çabayı geçersizleştirerek 
evrenini düzenini ve insanın bu evrendeki ik-
tidarını (iktidarsızlığını) protesto eder. 

Anlatı kişisi kendine has bir yaşam üslubu 
geliştirememiştir ve dünyaya, insanlığını er-
teleyerek katlanmaya çalışmaktadır. Bunun 
neticesinde kişi kendini ve evrendeki yerini 
reddetmiş ve yaşam dâhil her şey onun için 
anlamını yitirmiştir. Öyküde bahsi geçen 

anlamsızlık, evrende kendilik değerlerinin 
yansıtılacağı bir köşenin bulunamayışından 
kaynaklanmaktadır. Evren ile anlatı kişi-
si arasında karşılıklı bir kayıtsızlık durumu 
mevcuttur. Evren anlatıcı kişisinin istekleri-
ne cevap vermeyecek kayıtsızlıktayken öykü 
kişisi de evrene karşı öğrenilmiş bir kayıtsız-
lık geliştirmiştir. Watts’a göre her organiz-
ma bir süreçtir ve bu nedenle de organizma 
eylemlerinden başka bir şey değildir, bir or-
ganizma, onun ne yaptığıdır (Watts, 1996: 
82). Oysaki anlatı kişisinin eylemleri yoktur, 
hayatı öylesine yaşamaktadır. Evren ile –kar-
şılıklı- dönüştürücü ve yaratıcı münasebette 
bulunamayan ve içtenlik değerlerini harekete 
geçiremeyen anlatı kişisi, evrene hapsolur ve 
burada bulunmanın zorunluluğu ile kendine 
ve evrene karşı kayıtsız bir tutumla kendini 
gerek bireysel gerek toplumsal anlamda kura-
maz. Değerlerimiz bizi var eden sürecin baş-
langıcıyken dünyayı yorumlamaya ve kendi-
ni anlamlandırmaya çalışmayan kişi değerleri 
ile arasındaki ilişkiyi de en aza indirmiştir. 
Kişinin ormanda kaybolmamak ve sonsuzlu-
ğa ulaşmak için tutunacak hiçbir şeyi yoktur. 
Kendini açımlayacak donanıma sahip değil-
dir. Bu sebeple de daha ileriye gidemez ve bir 
atılımda bulunamaz. Kişi bu şekilde dünyayı 
insanlaştırmadığı gibi düzen onun insanlığını 
da elinden almış, onu pasif bir tüketiciye dö-
nüştürmüştür. Evren insanı öğütürken insan 
da yaşamı tüketmiştir. 
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Kişinin tinsel yaşamı “amaca yönelik bir de-
vinim” (Adler, 2001: 37) ile belirlenir. Kişi 
tinsel olarak ancak bir amaç doğrultusunda 
kendisini var edebilir. Amaçsızlık ise bir kay-
gısızlık ve kayıtsızlığı beraberinde getirir. Bu 
açıdan kaygı, insanı biçimlendirir ve kişiyi 
açımlandırır. Kaygısızlık ise, kişinin ontolojik 
varlığındaki bir çürümedir ve kaotik boşluğu 
simgelemektedir. Anlatı kişisi yolunu bulma 
kaygısı ve amacı taşımadığı için kendini ve 
varlığı açımlandıramaz, varoluşu anlamsız 
bir didişme olarak kalır. Anlatıcı özne, öykü-
nün son cümlesi ile evrenin düzenini tersine 
çevirmeye çalışmakta ve anlamsızlığı anlam 
olarak üretmektedir. Ancak bu anlamsızlık ve 
tersine çevirerek yeniden üretme, kendini be-
lirlemeye yönelik radikal bir kendini belirle-
me ayaklanışı değil bırakılmışlık bunaltısıdır. 

“Yol” öyküsü ile insanın yaşama trajedisi çar-
pıcı bir şekilde dile getirilir. Ancak bu trajedi, 
her ne kadar ilerlemek, gerilemek, aramak, 
bulmak gibi fiillerle öne çıksa da eylemde 
değil düşüncededir, varlığın somuttan ziya-
de soyut yanları sorgulanmaktadır. Öykünün 
son cümlesi ile yaşam, boşluğa, saçmalığa, 
değersizliğe, kaosa ve çaresizliğe yani tek 
bir duyguya, dünyaya terkedilmiş insanın bı-
rakılmışlık duygusuna teslim edilir. Çünkü 
bulmanın ve bulmamamın anlamsızlaştığı 
bir eylem dizinin de aramak ve çabalamak 
da boşuna olacaktır. İlk iki cümlede varlığını 

anlamlandırmaya çalışan özne son cümle ile 
bozguna uğradığını kabul eder.

SONUÇ

Sonuç olarak Ferit Edgü’nün “Yol” adlı 
hikâyesi bize çeşitli açılımlara sahip yoğun 
bir anlatı alanı sunmaktadır. Öykü genel ola-
rak evren ile insan arasındaki ilişki üzerinde 
yoğunlaşmakta ve yol ile simgeleşen kişinin 
hayat serüveni ve buna bağlı olarak kendini 
var ediş biçimi irdelenmektedir. Öykü her ne 
kadar özne konumundaki anlatıcının yaşam 
örgüsü ile sınırlanmış gibi görünse de tüm 
insanlığın dünya üzerindeki yolculuğu kaste-
dilmektedir. Öykü kişisi, insanın bünyesinde 
taşıdığı potansiyel yalnızlığın ve yalıtılmışlı-
ğın bir simgesidir. Yaşama karşı kayıtsızdır 
ve hayal gücü ile eylemlerini, yaşama yö-
nelik kendine özgü duyuş ve düşünüş tarzı-
nı yitirmiştir, hayatın içindeki aşkın boyutu 
algılayamamış ve dolayısıyla da varlığını üst 
bir ontolojik düzlem içerisine oturtamamış-
tır. Nihai hedef olarak algılanan ölümün ge-
lip onu almasını beklemekte ve evrenin onu 
çağıran sesine kulaklarını tıkamaktadır. Onun 
şahsında bezgin bir ruhun yaşam karşısındaki 
kayıtsızlığı işlenmiştir. Bu bağlamda evreni 
anlamlandıracak olan insan kendi anlamını 
da yitirmiştir. Hayat sahnesinde bilgilenerek 
varoluşun benliğine ulaşması beklenen insan, 
daha da gerilere düşmüştür. Öykü kişisi ken-
dini var edecek atılımlara sahip olmadığı gibi 
ileri götürecek etkilere de kapalıdır. Böylece 
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“yol”da yürüyüşün her anını yaratıcı bir sü-
rece dönüştürebilecekken kendini kuramamış 
ve ontolojik bağlamda onu yokluğa götüren 
bir süreç de başlamıştır. Yazar anlam ile an-
lamsızlığı, çabayı ve boşunalığı sadece tema 
düzeyinde değil kelime düzeyinde zıtlıklara 
bağlı bir seçişle işlemiş, öykü form olarak 
küçürek öykünün genel geçer kurallarına uy-
gunluk göstermiştir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: The story, which had been subjected to intense comparison with the novel and 
remained gold-shaded with the novel, caught the opportunity to express perhaps more intrigu-
ingly the common features of the “short story” type. The intense concentration of narrative in 
the smaller size of the story has given the story a different dimension and has laid the ground-
work for the birth of a separate tread, a form that is unique to the story. The short short stories 
are the compressed texts of the stuck human being. Objective: The objective of the study is 
determine the characteristics of short emulation by making a story analysis and to catch the 
universal human reality. Limitations: This study is limited with the data in the “Way” story 
and scanning of literature Assumptions: This story, which consists of eleven sentences and 
title together with a total of sixty nine words, conforms to the form of a short story with these 
features. The story is told from the mouth of the first individual and reveals the “life” perception 
of the narrator’s subject. The narrative subject expresses the stalemate of life and the shocking 
splitting between dreams and reality. The title of the epic was chosen from a single word of 
wisdom in a way that conformed to the general characteristics of the short-story narrator, and 
was placed in a place of utter importance within the meaning of the utterance. The path stands 
out with the basic figure of giving the opportunity to take it from the place where the person is, 
and to carry it in place, to be in a different place, and to look at everything from another point. 
There is an important difference in perspective between the head and the end of the emulation. 
At the beginning of the episode, the narrative person who tries to add meaning to the life and the 
life tries to keep it alive by sorting out things he likes. The presence of a complex that is moti-
vated by the feeling of loneliness in the story and the feeling of being left behind by loneliness 
is remarkable. From this point of view, loneliness, abandoned, helplessness, confusion and im-
migration are the main themes in the story. This story presents us with an intense narrative area 
with various expansions. The story generally focuses on the relationship between the universe 
and human being and explores the life adventure of the person symbolized by the path and the 
way in which he or she self-asserts. Although the story seems to be bounded by the narrative of 
the narrator in the position of the subject, it is meant to mean the journey of the whole humanity 
on earth. The story person is a symbol of the potential loneliness and isolation that a person car-
ries. He is indifferent to life and has lost his imagination and his actions, his own way of feeling 
and thinking about life, has not perceived the dimension of love in life, and therefore has not 
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put his existence in an upper ontological plane. The perceived death as the ultimate goal awaits 
to come and take it, and the universe is closing its ears to the voice calling it. In his persona, a 
disgruntled soul has been subjected to indifference to life. In this context, the person who will 
make sense of the universe has lost its meaning. The person who is expected to reach the self 
of existence by being informed in the life scene, has fallen into more tension. The story person 
does not have the breakthroughs that will make it happen, and the effects to move forward are 
also closed. The author’s meaninglessness, effort, and emptyness fit not only in the level of the 
theme, but also in the general passage rules of the story-form narration as a form of processing 
with a choice depending on the contrasts at the word level.
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Öz: Anlatı metinlerinin incelenmesinde mekân, 
oldukça önemli bir işleve sahiptir. Bir yandan olaya 
gerçeklik kazandıran mekân, diğer yandan karakterlerin 
tamamlayıcısı durumundadır. Hale Seval de gerçek 
mekânlardan yola çıkararak anlatımında bu mekânlara 
ait tarihi ve coğrafi bilgilerden istifade eder. Onun 
hikâyelerinde bu açıdan mekân, bir yanıyla hikâyeye 
gerçeklik kazandırırken diğer yanıyla karakterleri 
tamamlar. Karakterler ile mekân çok büyük oranda 
iç içe geçer ve Seval’in hikâyelerinde mekân,  adeta 
norm bir karakter hüviyetinde karşımıza çıkar. Yani 
mekânı işlevsel olarak kullanan Hale Seval, öykülerine/
kişilerine kişilik ve kimlik kazandırmak için kullanır. 
Mekânların algısal kullanımda daha çok kapalı/dar 
mekânlar dikkati çeker.
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Abstract: In the study of narrative texts, place has a 
very important function. On the one hand, the space 
that brings realism to the other is complementary to 
the characters on the other. Hale Seval takes advantage 
of the historical and geographical information of these 
places in her narrative by taking the path from the 
real places. In her stories, space, in this way, brings 
the reality to the story in one way and completes the 
characters in the other. The characters and the place 
are intertwined in a great way, and in Seval’s stories, 
the place comes to an antagonism with the character 
of a norm. In other words, Hale Seval, who uses the 
space functionally, uses it to impart personality and 
identity to her stories. In the perceptual use of spaces, 
more closed / narrow spaces are noticed.
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GİRİŞ

Anlatı metinlerinin incelenmesinde mekân, 
oldukça önemli bir işleve sahiptir. Bir yandan 
olaya gerçeklik kazandıran zemini sağlayan 
mekân, diğer yandan karakterlerin tamamla-
yıcısı durumundadır. Mekân sadece olayların 
geçtiği bir dekor değildir, fonksiyonel bir ya-
pıda karşımıza çıkmaktadır. Mekân “topogra-
fik bir zemin” (Korkmaz 2007: 403) değildir 
ve mekân ile kişiler arasında birbirine bağlı, 
birbirini etkileyen bir ilişki vardır.  Gerek 
roman gerekse öykü incelemelerinin önemli 
bir kısmını oluşturan mekân, metnin dış ve 
iç dinamiklerinin anlaşılmasında da önemli 
pay sahibidir. Hatta bir üst düzeyde yazarın 
ya da neslin dünyaya bakışını mekân üze-
rinden okumak mümkündür. Ancak özellikle 
“Öykü mekânları, öykü kişilerine kimlik ve 
kişilik kazandırmak için vardır” (Karadeniz 
2004: 66). Mekân, incelememize konu olan 
öykülerde de olayların şekillenmesinde ve 
karakterlerin gelişmesinde oldukça önemli bir 
fonksiyona sahiptir. 

Öykü, deneme ve söyleşileriyle edebiyat dün-
yamızda yerini alan Hale Seval’in hayatını 
ve yazma serüvenini yolculuklar ve kentler 
belirler. Bu yolculuklar ve kent seçimleri, 
bazen kaçış bazen farklı hayatlarla buluşma 
bazen de “kökleri ile tanışma” düşüncesinden 
kaynaklanır.  Kendine özgü kokusu ve rengi 
olan bu kentler, “yalnızca topografik bir yer 
değil, anlam üreten, anıları barındıran, kişinin 

iç dünyasını yansıtan bir değer (…)” (Kork-
maz, 2007: 403) olarak ortaya çıkar. Öykü ki-
şileri mekân içerisinde anlam kazanır, değer 
yargılarını değiştirir ve geliştirirler. Mekân, 
kahramanın tamamlayıcısı, bilinçaltı yansı-
malarının dışavurumudur. “Olayın geçtiği ve 
karakterlerin geliştiği mekânlar, sadece dış 
gerçekliğin (fiziki çevrenin) değil, büyük öl-
çüde iç gerçekliğin (moral gerçeğin) ortaya 
konulmasına, yansıtılmasına vasıta kılınır” 
(Tekin 2003: 142). Öykülerin ana mekânı 
olan şehirlerin yerini bazen bir ev bazen bir 
bahçe bazen bir nehir bazen de bir ayna alır 
ve içerisinde insanların sevincini, umudunu, 
kaderini; yalnızlığını barındırır.

Hale Seval gezdiği, gördüğü yerlerle ilgili 
sosyal, tarihi ve ekonomik bilgiler vermenin 
yanı sıra insanların etkilediği ve etkilendiği 
şehirlerin/mekânların ruhunu da yansıtır. Ya-
zar, öykülerinde bir tarihi yapının nasıl ya-
pıldığı bilgisini verirken geçmişin geleceğe 
sinen kokusunu, rengini ve ruhunu da yaşatır. 
Okuyucu, öyküleri gitmediği bir ülkeyi gör-
müşçesine bir anlatımla okur, o yerlerin kül-
türel mirasını sayfalar arasında solur. Böylece 
okuyana farklı bir görüş açısı getirebilmeyi 
kazandırmak isteyen öykülerle karşılaşırız.

GELİŞME   

Öykü açısından mekânın fonksiyonunu dik-
kate alarak Hale Seval’in öykülerinde mekânı 
Çevresel ve algısal olarak inceleyebiliriz.
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Çevresel Mekânlar

Genel olarak olayın üzerinde geçtiği çevreye/
mekâna “çevresel mekân” adını verebiliriz. 
Bu tarz mekânlar, öyküye gerçeklik katmak 
ve atmosfer yaratmak maksatlı kullanılan 
mekânlardır ve tasvir ağırlıklıdır. “Mekânda 
yan yana bulunan ve aynı zaman içinde var 
olan simultane objelerin gösterilmesi” (Bo-
urneur ve Quellet, 1989: 99) anlamına gelen 
tasvir de mekânı tanımamızı sağlamakla bir-
likte hem öyküye ritim kazandırmakta hem 
de yazarın bakış açısını göstermektedir. Şerif 
Aktaş’a göre “mekânın panorama, peyzaj, de-
kor oluşu, yine hem bakış açısı, hem de nak-
ledilen vaka zincirinin mahiyeti ile ilgili bir 
problem[dir]” (Aktaş, 2000: 132). Mekâna 
yönelen tasvir, öyküde yazarın ya da anlatıcı-
nın durduğu yeri de ortaya koymaktadır. Yine 
bununla birlikte bu bakış açısında devrin kül-
türel atmosferini ya da farklılıklarını, sosyal 
değişmeleri, ekonomik durum algısını, evreni 
algılama biçimini bile okumak mümkündür.  

Tüm bunların ötesinde çevresel mekâna dair 
tasvir bölümleri karakter çiziminde de önemli 
bir etkiye sahiptir, hatta daha çok karakter çi-
ziminde, kahraman oluşturmada kullanılmak-
tadır da denebilir. Çünkü anlatı metinlerinde 
kişiler, kişisel özelliklerinden çok, yaşadıkla-
rı çevreyle/mekânla hatırlanmaktadırlar. 

Hale Seval’in öykülerinde olayın üzerinde 
geçtiği mekânlar “göstermek, sahnelemek 

yerine sezdirmek” (Tekin 2003: 204), anla-
tıma canlılık kazandırmak amacıyla tasvirle-
re, mekânın fiziksel özelliklerine başvurulur. 
Hale Seval’in öykülerinde mekân daha yerin-
de bir ifadeyle kentler genel yapısından öte, 
bu yapılara/mekâna yüklenen anlamlarıyla 
karşımıza çıkar. Özellikle İstanbul, Camb-
ridge, Bursa, Bozcaada, Tetova, Prizren, Üs-
küp çevresel özelikleriyle karşımıza çıkan bu 
mekânlardandır. Bu mekânlar, aynı zamanda 
yazar ile de doğrudan bağı bulunan, yazarın 
hayatında önemli yere sahip mekânlardandır. 
Yazar, öykülerine dekor olarak seçtiği bu 
mekânları işlevsel olarak kullanmanın yanı 
sıra çevresel özellikleri ile de tanıtmaktan 
geri durmaz.  Özellikle mekânların tarihin-
den, şehirlerin tarihi yerlerinden bahsederek 
geçmiş ile an arasında ve doğal olarak geçmiş 
ile gelecek arasında bir bağ kurmaya çalışır. 

Mekânın tarihi yaşanmışlığı ile kendi hayat 
hikâyesinden kesitleri birleştirmeye çalışan 
ve bu iki unsuru kurmacanın evreninde bu-
luşturan yazar, bu şekilde varlığını bir yanıy-
la geçmişe bağlarken (eserlerin kalıcılık/sü-
rerliklerinden istifade ederek) bir yanıyla da 
geleceğe taşır. Bu tarihsel bağ/sığınış, onun 
gerek kendisi gerekse öykü kişileri için varo-
luşlarını tanımlayabilmelerinin yolunu oluş-
turur. Yani tarihi dekordan istifade eden ya-
zar, bu yaklaşımıyla öykü kişilerini tarihsel ve 
otantik varlıklar olarak tanımlar, en önemlisi 
şahsiyetine tarihsellik kazandırmış olur. Ya-
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zar pek çok öyküsünde bu şekilde mekânların 
tarihi özelliklerinden istifade eder.

Yazar çocukluğunu geçirdiği Bursa ile kent 
için önemli bir yere sahip olan Somuncu 
Baba ve çevresel mekânıyla ilgili olarak da 
şu şekilde bilgiler verir: 

“Bu şehre, akşamüstü gelmeyi severim. Şeh-
rin ışıkları yanmıştır. Keşiş Dağı eteklerinden 
birkaç evin aydınlığı uzaktan, çok uzaktan 
yayılır ovaya. Bilirim ki, oralara akşam er-
ken iner. Yokuşu tırmanan son minibüs evine 
ulaştırmaktadır insanları.

İlk önce Somuncu Baba’nın oradan geçer. 
Tam yanından değil, o dar aralığa açılan 
meydandan. Ulu Cami’nin açılışında Fatiha 
Suresi’ni yedi türlü yorumlayarak, ‘ Artık ben 
buralarda kalıcı değilim,’ diyen erenlerden 
Somuncu Baba. Caminin hangi kapısından 
çıktığını gören olmamıştır. İnşaatta çalışan 
işçilerin ekmeğini yaparken, hayrete düşürür 
Bursa halkını. Bu kadar somunu nerede pişi-
rir? Yeşile boyalı bahçe kapısından girince, 
sağ tarafta ocağın olduğu oda ile yan yana 
gelirsiniz. Onun yanında, alçak kapısından 
eğilerek girdiğiniz ikinci oda bulunur. Ve du-
varın içinde minik bir oyuk ki; zikirhanesi-
dir, Somuncu Baba’nın”(K.K., “Yitik Zaman 
Düşleri”: 137-138).

Yazar, çevresel unsurları bile öykünün at-
mosferi içinde sembolleştirerek kullanır. Ak-
şamüstü batan güneş, uzakta ışığı yanan ev-

ler ve yokuşu tırmanan otobüs tasviri ile eve 
dönüş/kendine dönüş imgesini yakalamaya 
çalışan yazar, bütün bir öykü temasını da as-
lında bu şekilde ortaya koymuş olur. Bununla 
birlikte alıntılanan paragrafta tasvir, hatırla-
ma ile birleştirilerek yapılır. Sanki yazar tas-
vir etmez de hatırlar, hatırlatır. Yazar mekânı 
görüp de tasvir etmez, bir zamanlar yaşamış 
olduğu mekânı hatırlayarak –tekrar- tasvir 
eder. Bu tekrar ve hatırlama olgusu, sadece 
mekânsal bir hatırlayış değil özlemini çekti-
ği geçmişi/evini/ve aradığı kendini yeniden 
yaşayıştır. Hatırlama, kişiye yitirilen anı ye-
niden yaşama fırsatını sunar. Yine bunla bir-
likte tekrar, tarihsel sürecin bir parçası olma, 
bir tarihe dahil olma, yaşama katılma anlam-
larını ihtiva ederek güçlü bir şekilde yaşamak 
imgesini gündeme getirir ve yaşam sevgisini 
pekiştirir. Ancak hikâye kitaplarının önemli 
bir kısmında yazarın kök ve köken arayışı, 
hatırlama edimine olumsuz anılar şeklinde 
yansıyarak kötümser/karamsar bir havaya 
da bürünebilmektedir. Ancak bu kötümser 
algıda bile önemli oranda yaşamak sevgi-
sinin hâkimiyetinin bulunduğu kanaatinde-
yiz. Yazarın ilk öykü kitabı olan “Kırılgan 
Kuleler”de isminden de anlaşılacağı üzere bu 
kötümser/karamsar algı en üst düzeydedir; 
ikinci öykü kitabı “Duvarsız Avlu Bozcaada” 
isimli öykü kitabında bu kötümser/karamsar 
algı yavaş yavaş dağılmışken; “Üsküp’ün 
İçinde Kumaş Biçerler” isimli üçüncü kita-
bında iyimser bir algı hâkimdir. Yani ilk öykü 
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kitabından son öykü kitabına yazarın algısı 
kötümser/karamsar bir çizgiden iyimser bir 
çizgiye evirilmiştir.  

Mekân tasvirlerinde dikkati çeken önemli hu-
suslardan biri de yazarın mekâna dair detayla-
rı tasvir etmenin yanı sıra anlatıcının mekâna 
dair hatıralarına yer vermesidir. Yazar, çevre-
sel mekâna yönelik tasvirleri olay aktarımın-
da ve değer oluşturmada kullanır. Mekândan 
zamana –geçmişe- yönelen bu tasvir, olayla 
bağlanır ve yazarın üreteceği değer, mekân 
etrafında şekillenir. Böylece mekân ile değer 
arasında doğrudan olmasa da dolaylı olarak 
bir ilgi kurulmuş olur.

Hale Seval’in üç öykü kitabına seçtiği isimler 
de yine onun mekân kavramına yüklediği an-
lam ve gösterdiği önem bakımından dikkati 
çekmektedir. Üç öykü kitabının isimleri sıra-
sıyla şöyledir: Kırılgan Kuleler (2003), Du-
varsız Avlu Bozcaada (2010), Üsküp’ün İçin-
de Kumaş Biçerler (2012). Dikkat edilirse 
incelememize konu olan bu üç öykü kitabının 
üçünün isimleri mekân ile doğrudan ilişki-
lendirilerek seçilmiştir. Bozcaada ve Üsküp, 
reel mekânlar olarak öne çıkarken “Kırılgan 
Kuleler”de özel ya da reel bir mekân vurgu-
su olmayıp genel bir mekân tercihi dikkati 
çekmektedir. Yine öykü kitaplarının adı ile 
kitaplardaki öykülerin isimlendirmesinde de 
güçlü bir mekân vurgusu ön plandadır. “Kı-
rılgan Kuleler” isimli öykü kitabı Kırılgan 
Kuleler, Yazın Kuytu Gölgesi, Kirmasti Üç-

lemesi, Masal Sesi Var Dünyada ve Düşler 
olmak Üzere beş bölüme ayrılmıştır. Düşleri 
içtenlik değerlerimizin hayali mekânı olarak 
kabul edersek bu bölümlerden biri –Yazın 
Kuytu Gölgesi- hariç diğer dördünün yine 
mekânla isimleşmiş öyküler olduğu görülür. 
Bu bölümlerde bulunan on yedi öyküden se-
kizinin –Kırılgan Kuleler, Bakışlarımı De-
nize Çevirdim, Gelinderesi, George Sand’ı 
İstanbul’da Gördüm, İçimdeki Soytarı, 
Deppoyda Sevgiler Yalandı, Masal Sesi Var 
Dünyada, Aynada Geçmişi Var- isimlendi-
rilmesinde yine mekân kullanımları öne çık-
maktadır. “Duvarsız Avlu Bozcaada” isimli 
öykü kitabının adında iki mekân -avlu ve 
Bozcaada- öne çıkarken kitabın içinde bu-
lunan on dört öyküden sekizinin –Duvarsız 
Avlu, Kale Arkası, Şener Bakkaliyesi, Öte-
ki Ada, Karşı Kıyı, Uzun Muzaffer’in Bah-
çesi, Örümcek Ağlı Ev, Ayazma Panayırı 
(Agia Paraskevi)- isimlendirilmesinde yine 
mekânlar öne çıkmaktadır. Son öykü Kita-
bı “Üsküp’ün İçinde Kumaş Biçerler”de ise 
yedi öykünün dördünün –O Gece Prizen’de, 
Susica Arnavut Köyü, Dergâhta Bir Gün, 
Üsküp’ün İçinde Kumaş Biçerler- isimlendi-
rilmesinde mekân kullanımı bulunmaktadır. 
Bu kullanımların tamamı, Hale Seval’in öykü 
yazmada mekâna verdiği önceliği göstermesi 
bakımından önemlidir. Bu konu ile ilgili ola-
rak “Onun için öyküyü kurgulamak neredey-
se mekân oluşturmak ile aynıdır.” desek sanı-
rız abartmış olmayacağız. Onun için neredey-
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se her öykünün merkezinde bir mekân vardır; 
hatta bazı öykülerinde mekân kişilerden öne 
geçmiştir.     

Algısal Mekân  

Özellikle modern bir tür olan roman ile önem 
kazanan ve farklı açılardan öne çıkan mekân, 
çoğu kez anlatının kişisi ile doğrudan ilişkili-
dir. Mekân, kişiyi yönlendirirken kişinin içsel 
durumu da mekâna yansımakta ve mekâna 
yönelik bu içselleştirilmiş kişisel algı, metni 
etkilemektedir.  Öykü kahramanların ruh hal-
lerinin, içsel dünyalarının mekâna yansıdığı 
durumlarda ise algısal mekân devreye girer. 
“Olgusal mekânlar, kişi-yer ilişkisini sorun-
sal açıdan yansıtan, dönüştürülmüş, anılaştı-
rılmış yerlerdir; yalnızca topoğrafik bir yer 
değil, anlam üreten, anıları barındıran, kişinin 
iç dünyasını yansıtan bir değerdir” (Korkmaz 
2007: 403). Algısal mekân, öykülerde kişi ile 
ilişki kurarak kişiyi dönüştüren, ona anlam 
katan ve kişinin ruh dünyasını yansıtan önem-
li bir unsur olarak karşımıza çıkar. Öykü kah-
ramanların ruh hallerinin, içsel dünyalarının 
mekâna yansıdığı durumlarda algısal mekân 
devreye girer. Mekânın insanla olan ilişkisine 
bağlı olarak da mekân, labirentleşen dünya 
veya kapalı/dar mekânlar ve sınırları sonsuza 
açılan açık ve geniş mekânlar olmak üzere iki 
şekilde teşekkül eder.

Kapalı-Dar ve Labirentleşen Mekânlar 

Mekâna dair kapalılık ya da darlık, mekânın 
fiziksel niteliklerinden kaynaklanan kapalılık 
ya da darlığı ifade etmemektedir; aksine kişi-
nin içsel niteliklerine bağlı olarak şekillenen 
psikolojik karakterli bir kapalılık ya da darlık 
söz konusudur. Bu açıdan kimi zaman uçsuz 
bucaksız bir çöl ya da bozkır kapalılaşırken 
küçücük bir oda ya da ev genişleyebilmek-
tedir. Kişinin içinde bulunduğu durum, psi-
kolojik ve felsefi zemini mekâna dair algıyı 
kişiselleştirmektedir. Bu kişisel algıda mekân 
gerçek niteliklerini aşarak psikolojik bir hü-
viyet kazanmaktadır. Bu açıdan kapalı-dar 
mekânlar, olumsuz bir algı ve kötülük düşün-
cesi ile şekillenirler.  Kötülük ise daha çok 
kendini dünya üzerine konumlandıramayan 
insanın problemidir ve buna bağlı olarak da 
mekân düzeyinde labirent mekânlarla ifade 
edilmekte, bu şekilde de görselleşmektedir 
(Yıldırım, 2015: 473). Labirent mekânlar,  
insanı ezen bir mekân tarzı (Bourneur-Quel-
let,1989:117) ile öne çıkmaktadır.

Hale Seval’in oyuz yedi öyküsünden yirmi 
dördünde mekân, kapalı/dar niteliklidir. Böy-
le mekânlarda kişi kendini daralmış, sıkıntılı, 
bunalımlı, çıkmazlarda hisseder ve mekâna 
sığamaz, mekân onu ezer ve köşeye sıkıştı-
rır. “Mekânın darlaşması, psikolojik açıdan 
çıkmazda olan karakterin, üzerine dünyanın 
yürüdüğünü hissetmesidir. Anlatı kişisinin 
kendini kuşatılmış, sıkıştırılmış bulduğu her 
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durumda mekân darlaşır” (Korkmaz, 2005: 
439). Kapalı/dar mekânlar kişiyi kuşatır, sıkar 
ya da köşeye sıkıştırırlar. Bu tür mekânlarda 
kişi benliğini konumlandıramaz ve “öteki” 
olarak algıladığı bu mekânlarda tutunamaz. 
Kapalı/dar mekânlar, kişiye sürekli olarak ya-
bancılık vurgusu yaparak kişinin varoluşunu 
ertelemesine sebep olur. 

Hale Seval’in ilk öykü kitabının da adı olan 
ilk hikâyesi “Kırılgan Kuleler” adlı öykü-
de mekân İstanbul ve Cambridge’dir. Öykü 
kişisi için her kentin rengi ve kokusu vardır. 
İstanbul; özgürlüğünün ilk yudumu, var ol-
duğunu, kendi oluşunu fark ettiği, yaşamına 
anlam ve derinlik kazandırdığı açık/geniş 
mekândır. Fakat yaşadığı olaylar öykü kişi-
sini bu mekândan kaçmak zorunda bırakır ve 
mekân labirentleşir: “Yaşadığın simsiyah bir 
Pazar gününün ardından kaçmak, grinin ve 
yeşilin tüm tonlarına sığınmak için geldin, 
sislerle örülü bu adaya” (12). 

“Siyah ve yeşil” renklerini kullanarak açık 
ve kapalı mekân zıtlığını kurgulayan yazar, 
“kaçmak ve sığınmak” fiilleri ile bu renklere 
yüklediği anlamları ve mekân algısını şekil-
lendirir. Pekiştirerek belirtilen “siyah (sim-
siyah) renk”, bütün olanakların tükendiğini 
daha da pekiştirerek mekânı labirentleştirir. 
Labirentleşen bu mekânın yutan siyahlığın-
dan kaçmak isteyen birey, bir varlık konum-
landırması olarak yeşilin dinginliğinin var 

olma çağrısına kulak vermek, “sığınmak” 
ister. 

Yaşadıklarından kaçmak için geldiği Camb-
ridge, bireyin özgürlüğünün elinden alındığı, 
yalnızlığa itildiği dar/kapalı mekândır. İs-
tanbul ise sevdiği ve onu terk eden adamın 
mekânıdır artık. Burada nefes bile alamaz. 
Cambridge her ne kadar fiziksel görüntüsüy-
le yeşilin tüm tonlarını barındırsa da bireyin 
farklı algılaması ile rengi bile olmayan dar/ 
kapalı mekândır. Cambridge’deki Kırılgan 
Kulelere sığınmasının nedeni ise bu kulelerin 
etrafında kendisi gibi olan “yaralı güvercin-
lerin uçmasıdır” (Seval, 2012: video kaydı). 
Aslında Kırılgan Kuleler ‘seven kadının ken-
dini hapsettiği duygu dünyasıdır’ (Erdoğan, 
2011: 91). Bu mekânı, kendinden kaçarak öz-
gürlüğünü yok edip onu esarete sürüklediği 
için öteki olarak benimser ve buraya yerleşe-
mez:  

Öykü kişisi Cambridge’i yaşanılacak bir 
mekân haline getirmek, kendisinden bir şey-
ler bulmak için düş kurmaya, anılarının iç-
tenlik köşelerine sığınmaya çalışır. Dış ger-
çeklerin bunaltıya sürüklediği, seçim ve so-
rumluluklarını üstlenemeyen birey için düş; 
vazgeçilmez bir kaçış ve özgürlük mekânıdır 
(Deveci, 2012: 70). Yitik sevgilinin mekân 
ile birlikte hayal edilmesi, mekânın düşsel-
leşmesine neden olur. Düşsel mekân, açılan 
ve genişleyen yapısıyla öykü kişisini kendine 
çağırır. Fakat bu çağrı düşsel mekânı olum-
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suzlayan “karanlık gölgeler”i de içinde taşır. 
Birey için özgürlük mekânı olan İstanbul, 
düşlerini de ikinci özgürlük mekânı haline 
getirmek ister. Fakat başarılı olamaz ve ken-
dini kırılgan kulelere hapseder.  Adı belirtil-
meyen öykü kişisi aslında yazarın kendisidir, 
dolayısıyla hayal kırıkları da düşler de aslın-
da bizzat yazarın kendisinindir. Başkişi olan 
yazar Hale Seval’in kaçış için farklı bir kente 
yerleşmesinin nedeni ise bir kenti sevmenin, 
bir sevgiliyi sevmekten daha kolay olmasıdır 
(Seval, 2012). Yani o, sevgiden ya da sev-
mekten değil kişilerden –sevgiliden- kaçar 
ve bir kente sığınır. Varlığını ve düşselliğini 
kişiye değil mekâna taşır, içtenliğini mekâna 
yerleştirir.  

“Gelinderesi” adlı öykünün başkişisi olan 
Kadriye için kayınvalidesinden kaynaklanan 
huzursuz ev ortamından kurtulmak için sığın-
dığı mekân eşi Ziya’nın gözleridir. Mekâna 
yansıyan huzursuzluk, Kadriye’yi farklı bir 
mekân algısı oluşturmaya iter ve kocasını 
gözlerini içtenlik mekânı olarak belirler. Evi, 
ise onun için bir içtenlik mekânı olmaya aday 
iken onu/varlığını ezen, yok sayan ve köşe-
ye sıkıştıran bir yapıya bürünmüştür. “İnsana 
zamanda süreklilik duygusu veren ve onun 
evrene tutunmasını sağlayan ev, bu sebeple 
genel olarak kutsal bir kurgu ve cennet düşü 
ile karşımıza çıkmaktadır” (Yıldırım, 2015: 
492). Öyküde ise ev, bu durumun aksine kö-
tücül bir kurgu ile şekillenmektedir.

Kendini fırtınaya tutulmuş gemilere benzeten 
Kadriye’nin, kendini bu şekilde tanımlayışı, 
varlığını, oturduğu eve konumlandıramadı-
ğının da en açık delilidir. Kocasının gözleri 
onun için onu bu huzursuz ve karışık ev or-
tamından nizama davet eden liman gibidir. 
Huzursuz ve korkak ruhu ancak bu limanda 
soluklanır. Ne var ki burası onun için sade-
ce bir dinlenme yeridir, kalıcı olarak varlı-
ğını oturtabileceği bir mekân değildir. Bunu 
da zamanla kavrayacak ve bu mekân da ona 
kapılarını kapatacaktır. Aslında kendisi de 
bu durumun geçiciliğinin farkındadır. Çünkü 
o, sadece bir sığınma mekânının yani düşle-
rine dalabileceği ve kısa süreliğine de olsa 
bilinçaltını susturabileceği bir mekânının 
arayışındadır. Gerçeklikten bu şekilde kop-
ma arzusunun altında realite ile yüzleşememe 
olgusu vardır. Realite ile yüzleşme korkusu, 
Kadriye’nin hiçbir mekâna tutunamamasına 
ve sadece anlık dönüşümsel mekânlara sığın-
masına sebep olur. 

Bireyi koruyan bu sığınak onu zamanın 
ve mekânın ötesine, hayal dünyasına taşır. 
Ziya’nın gözleri onun içtenlik mekânıdır, var-
lığı bu mekânda değer kazanıp huzur bulur. 
Var oluş ve bireyleşme sıkıntısından kendini 
bulduğu/açtığı bu içtenlik mekânı, kayınva-
lidesinin sebep olduğu yanlış anlaşılmadan 
dolayı onu kuşatır ve dar/labirent mekâna 
dönüşür: “Eşiyle arasına bir duvar örülmüş-
tü, en sıcak yazların bile eritemediği, buzdan 
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bir kale içindeydi artık. (…) Kayınvalidesi; 
düşlerini, sevdasını, genç bir kadının yaşama 
sevincini çalmıştı, o kolyeyle” (K.K., Gelin-
deresi: 40-41). 

 “Hacer’in Hüznü” adlı öyküde ise fiziksel 
olarak geniş ve dar mekânlar psikolojik ola-
rak tam aksi yönde kullanılır. Küçücük bir 
kasaba ile büyük bir şehir olan İstanbul kıya-
sında yazar, bu şehirlerin fiziki darlık ve ge-
nişliklerinin tam aksi yönde bir insan mekân 
algısı oluşturur. Hacer için küçücük kasabası, 
küçüklüğünün aksine onu anlamlı kılan, ona 
değer sunan, ruhunu oturtabildiği açık/geniş 
mekândır; İstanbul ise tüm görkemine ve bü-
yüklüğüne rağmen insanı ve değerleri tüketen 
yapısı ile bireyi daraltan, sıkıştıran kapalı/dar 
bir mekâna dönüşür:  “Hacer mutluydu genç 
kızken. Tüm dünyası kasaba kadardı. Arkada-
şı Emine gülerdi ona, ’küçük hayallerin küçük 
kızı,’ diye. Annesi çok konuşur, dizlerim yürü-
müyor, diye ağlaşır, işleri Hacer’e yaptırırdı. 
Akşam yattığı yerden uzaktaki derenin sesi-
ni dinler, hayaller kurardı Hacer. Hayalleri 
kasaba kadardı. Hiç düşlemedi büyük şehri” 
(K.K.Hacer’in Hüznü: 47).

Kasabanın anlatıldığı bölümlerde “küçük” 
kelimesinin sıklıkla tekrarı, mekânın fonk-
siyonel kullanımını hazırlamak adına önem-
lidir. Kasabanın küçüklüğü,  Hacer’in mut-
luluğuyla açımlanacak ve büyüyecektir. Bu 
düşsel mekân Hacer’e aradığı huzuru verir 
ve onun dünya algısını biçimlendirir. Doğa 

ile bütünleşen hayatında, kasabasında “kü-
çük hayallerin küçük kızı” kendini varlığı-
nı açımlayabildiği bu mekâna ait hisseder. 
İstanbul’u, doğanın kendine özgü sesinden 
uzak büyük şehri ‘öteki’ olarak benimser ve 
buraya yerleşemez. Çünkü İstanbul zorlukla-
rın ve zorunlulukların mekânıdır. Temizliğe 
gittiği evin kızının onu dışlaması ile İstanbul 
arasında tam da bu bağlamda ilişki kuran Ha-
cer için, “İnsanı ezen mekân tarzı” (Bourne-
ur-Quellet, 1989: 117) ile İstanbul, asla sahip 
olamayacaklarını temsil eder. Hizmetine bak-
tığı kız ile İstanbul eşitliği, onun özlemlerinin 
ve özlemleri ile arasındaki uçurumun büyük-
lüğünün en temel göstergesidir. Çünkü bu iki 
unsur tarafından benliği hırpalanmış, dışlan-
mış ve hiçe sayılmıştır. Bu şekilde “öteki” 
olmaya mahkûm edilmiş Hacer için bu koca 
şehirde kendine dönüşün bütün yolları tıkan-
mış durumdadır:

Yaşadığı mahallede Gökkuşağının Renklerini 
Satan Adam olarak adlandırılan boyacı Ekrem 
Usta’nın öyküsünün anlatıldığı Gökkuşağının 
Renklerini Sattım adlı öyküde mekân dar/ka-
palıdır. Ailesi öldükten sonra kız kardeşiyle 
beraber yaşayan Ekrem Usta, kız kardeşinin 
ölümüyle, içe kapanır, yaşadığı ev gibi varlı-
ğı da küçülür. Kişisel bütünlüğünü, yaşamı-
nın canlılığını yansıttığı mesleğinde başarılı 
olan bireyi yok oluşa sürükleyen nedenler, 
tıpkı kendi yazgısı gibi kara bir defter açı-
ğa çıkarır. İçini yazdığı defterinde, yaşadığı 
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o sade mekânda, başkalarınca anlaşılmayan 
gizli ve derin anlamlar yüklüdür.  Kardeşi-
ne olan yasak aşkını ve dolayısıyla kendini 
hapsettiği, onun yasak duygularının ve top-
lumca kabul görmeyecek düşüncelerinin sı-
ğınağı olan defter artık, ruhunu oturttuğu tek 
mekândır. Yaşadığı yasak aşk, onu çevresin-
den/toplumdan uzaklaştırır, sırdaşı ve sığı-
nağı olan kara defterine hapseder. Bu kapalı/
dar mekân, “mutsuz bilincin trajik bir süreçte 
gelişen tükeniş öyküsünü yansıtır” (Korkmaz 
2007: 410). Çaresizliği ve tükenişi ruhunda 
duyumsayan birey “Gökkuşağının renklerini 
sattım, kader bana renksizliği uygun gördü” 
şeklindeki düşüncesiyle yaşamın anlamsızlı-
ğını ve yalnızlığını ifade eder. Çünkü karde-
şine duyduğu yasak aşk, onu içinden çıktığı 
toplumdan koparır ve öteki olarak kalmaya 
mecbur kılar. 

“İçimdeki Soytarı” adlı öyküde iki öykü ki-
şisi için mekân algısı yansıtılır. Bunlardan bi-
risi adı olmayan erkek şahıs diğeri de elli üç 
yıl önce terk ettiği eşi Sahure’dir. İlk mekân 
adı olmayan şahsın elli üç yıl önce terk ettiği 
memleketine gitmek için bulunduğu otobüs-
tür ki dar/kapalıdır; çünkü dışarıda gördüğü 
her şey ona yabancıdır. Bu yabancılık duygu-
su onu kuşatır ve köşeye sıkıştırır. Oysa onu 
kendisi olmaya çağıran memleketinin doğası, 
onun için son kurtuluş çaresidir:

“Kendisine yabancılaşan renkli hayat ırma-
ğının kolları, akmaya devam ediyordu.(…) 

Tek isteğim, Kirmasti’yi tekrar görmek. Kış-
tı terk ettiğimde. Kar o küçük kasabayı esir 
almıştı. Yola çıktık korkmadan. Neden korka-
caktık ki? Gençlik ateşi yakıyordu vücutları-
mızı. Ya şimdi. Öyle mi? Elbette öyle değil. 
Geçen yıllar sırtımdan çok yüreğimi kambur-
laştırmış. Doğduğum yeri, son defa görmek 
ve oradan ayrılmamak dileğim. Bu kent ya-
şamımın son sığınağı, eğer beni tekrar kabul 
ederse” (K.K., İçimdeki Soytarı: 71- 72).

Gençlik yıllarına, kendisinden bir parça bula-
bileceği memleketine dönmek için başladığı 
yolculuk, neyle karşılaşacağını bilemediği 
için onu kuşatır ve daraltır. İçindeki ve dı-
şındaki darlığı sadece belirsizlik değil ‘ha-
yatını bir hiç uğruna yollarda geçirdiği’nin 
bilincinde yarattığı,  varlığına yapışan ve onu 
yalnızlıklara iten, sürekli bilincini karıştıran, 
yol arkadaşı soytarı da besler. Bireyin yaşa-
tıcı öğelerini yerleştirdiği zihnine, düşlerine 
girip onun varoluş olanaklarını harekete ge-
çirmesine ve umutlanmasına engel olan soy-
tarı/ öteki ile sürekli mücadele içindedir ve 
bu mücadele onu güçsüzleştirir. Gerçekleri 
söyleyerek hayal kurmasına engel olan soy-
tarıyı bir türlü bilincinden atamaz. Anılarının 
sığınağında bile benliğine yapışır ve mekânı 
darlaştırır/labirentleştirir. Bu soytarı, onun 
kendine dönüş yollarını tıkayan bilincinin 
sesi, varlığının dışlanmış öte tarafıdır aslında. 
Bilinçsiz yaşamının ürünü olan soytarı ancak 
başkişi düşlerine,  geçmişine, dönmeyi umut 
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ettiği Kirmasti’ye vardığı anda öldüğünde 
onu terk eder. Benliğine yapışan, tutsağı ol-
duğu soytarı kendisini gerçekleştirmesine 
izin vermez ve hiçliğe sürükler.

Mekânın algısal önemini yansıtan ikinci kişi, 
elli üç yıl önce kocası tarafından terk edilen 
Sahure’dir. Sahure için de mekân dar/ kapa-
lıdır: “Tüm gençliğini gelin geldiği bu eve 
gömen bir kadındı o…. Sokağa bırakılan ço-
cuklara benzetirdi kendini, yalnızdı. Geçen 
senelerin çıkmaz sokaklarında, genç kızlık 
düşleri ve kısa süren evlilik anılarıyla birlikte 
yaşamıştı. Ruhu ve bedeni bu küçük kasaba-
ya, kiremit rengi, sıvaları yer yer dökülmüş, 
üst katının pencere camları tozdan görünmez 
olmuş bu eve sıkışıp kalmıştı” (K.K., İçimde-
ki Soytarı: 77).

Bu ev tek başına yalıtılmışlığın bir simgesi 
olarak yükselmektedir. Dışa açılan, onu so-
kağa bağlayan pencereleri bile tozlanarak bu 
yalıtılmışlığı göstermektedir. Pencereler, evi 
sokağa; içinde yaşayanları çevreye/topluma 
açan, sosyalleştiren bir göstergedir. Gençli-
ğini mutlu günü pek olamayan bu eve kapa-
tan Sahure, aslında bu mekânda sığınağı olan 
anılarını canlı tutmak, “ömrümüzün eşyaya 
sinen rüyasını” (Korkmaz, 2007: 415) tekrar 
tekrar yaşamak için buradan ayrılamamıştır. 
“Ev, bizden bir şeyler taşıdığı zaman sıcak-
tır. Eşya alıştığımız zaman bizimdir; onunla 
aramızda manevi bir sözleşme vardır.” (Te-
kin, 2003: 138) Tüm yalıtılmışlığına rağmen 

sıcaklığını hissettiği tek yer olan bu ev, ha-
yallerini, yalnızlığını, özlemlerini, yoksunlu-
ğunu, anılarını barındıran teselli barınağıdır. 
Alışkanlıklar ve yaşanmışlıklardır onu bu 
eve bağlayan, çünkü başka bir mekânda var 
edememiştir kendini, tüm varoluş olanakla-
rı burada anlam bulmuş ya da bulamamıştır. 
Bilinçli hayat deneyimlerinin tek mekânıdır 
bu ev. Bu sebeple sıkıştığı bu evden ayrılmak 
onun için ciddi bir korkuya sebep olmuştur.  
Hayatında mutlu yaşadığı genç kızlık düşle-
rinin, kısa süren evlilik anılarının, kaybettiği 
oğlu Ali’nin yaşadığı evi terk edemez. “Ev, 
insanı gökten inen fırtınalara karşı koruduğu 
gibi, yaşamında yaşadığı fırtınalara karşı da 
ayakta tutar” (Bachelard, 1996: 35). Tüm ka-
palılığına rağmen bu eve genişlik hissi katan 
anıların düşsel mekânı oluşudur. Ancak anıla-
rını ayakta tutan bu mekân, bireyin mutlu ol-
masına yetmez; dağılan yuvasının, kaybolan 
düşlerinin mezarına dönüşen evi, onu kuşatır, 
tutsağı haline getirerek dışarısı ile yalıtık bir 
dünya oluşturmasına neden olur.

“Deppoyda Sevdalar Yalandı” adlı öyküde 
Balkan Harbinden sağ çıkmış yüreğinin har-
bine yenik düşmüş Halil Efendi’nin dükkânı 
kapalı/dar mekândır. Deppoyda buluştuğu 
sevgilisi Gülseren’e ailesinin gururu yüzün-
den kavuşamamış, eski sevda izleri varken 
evlendiği Safiye ve daha sonraki üç eşinden 
de erkek evlat veremedikleri için mutluluğu 
bulamamıştır. Tıpkı çuvaldaki buğdaylar gibi 
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hayatı ellerinden akıp gitmiş fakat bu yazgıyı 
değiştirememiştir. Fakat her defasında ceza-
landırılmış bir yürekle yalnızlığın, özlemle-
rin, sevdaların, yoksunluğun sindiği sığınağı-
na/dükkânına hapsolmuştur. 

“Aynada Geçmişi Var” adlı öykünün başki-
şisi olan Hikmet, kırk üç yaşında bekâr bir 
kimya teknisyenidir. Eski kiracılarının kızı 
Hikmet’i, arkadaşıyla evlendirmek ister. Gö-
rüşmeye gitmek için aynanın karşısında ha-
zırlanan Hikmet’i geçmişi kuşatır, sıkar ve bu 
durum mekânın darlaşmasına sebep olur. Ay-
nanın içindeki ses Hikmet’e bireysel anlam-
da varoluşunu tamamlayamadığını duyurur. 
Hikmet için bu soruların cevabı olumlu de-
ğildir. Aynada güçsüzlüğünü, umutsuzluğunu 
seyreder. “Ayna, bir bakıma bilinçaltı dehliz-
lerine saklanan örtük yanlarımızın, korkulan 
niteliklerimizin, nefret ettiğimiz yönlerimizin 
bilinçle birlikte gün ışığına çıkmasını sağ-
layan aracı bir faktördür.” (Korkmaz, 2009: 
127) Kişiliğini bütünleştirebilme çabası için-
de onu hoşlanmadığı benliğiyle karşılaştıran 
bu aracı faktör, mekânı çatışma alanı haline 
getirir. “Ben” bu çatışmadan kurtulamaz ve 
daha da yabancılaşarak içine döner. Bilinçal-
tının bilinç düzeyine çıkmasına neden olan, 
bireyi sıkan bu mekândan öcünü almak ister. 
Hayat karşısındaki başarısızlığından kaynak-
lanan öfkesini çarpıtarak aynayı kırar ve bu-
luşmaya gitmeyip kendini rahatsız edebilecek 
durumdan kurtulmuş sayar kendini.

“Duvarsız Avlu Bozcaada” adlı öykü kita-
bının ilk öyküsü olan “Eskici” adlı öyküde 
mekân Bozcaada’daki bir pazar yeridir. Pa-
zarda satıcılık yapan eskici kadın ve torunu, 
anlatıcı kişi olan başkişiye yalnız ve mutsuz 
geçirdiği çocukluğunu hatırlattığı/açığa çı-
karttığı için fiziki olarak açık bir mekân olan 
bu pazar yeri kapalı/dar mekâna dönüştürür. 
Eskici kadın ile torunu anlatı kişisine farkında 
olmadan “eski/saklı” zamanları gösterir; “gö-
rünmek istemeyen bir yüz gibi sakladığı”, bi-
linçaltına hapsettiği mutsuz çocukluğunu ye-
niden ortaya çıkar. “Ev, çocuk için bir yandan 
biyolojik büyümenin diğer yandan da ruhsal 
olgunlaşmanın kundağı gibidir” (Göka, 2001: 
76). “O buruk kokulu” yerde varoluşunun se-
bebi annesinden ayrı, ruhsal olgunlaşmasını 
tamamlamaya, küçük yaşta varoluş sıkıntısı 
çekmeye başlar. Aynı sıkıntıyı çeken eskici 
kadının torunuyla aynı yazgıda buluşur: “O 
yaz ikimiz de bizi yaratan, koruyan, gizleyen 
ruh evimizin taş duvarlarını istemeden yıkıp, 
açığa çıkmıştık” (D.A.B., “Eskici”, 19). İçin-
deki annesizliğin oluşturduğu sızılı boşluğu, 
acıyı küçük kızın şahsında duyumsayan ve 
görünür kılan birey, kendi öyküsünü açığa 
çıkarır/tamamlar. Fakat kimseyle paylaşmaz, 
sadece kendi bilincinde görünür/kabullenir 
hale getirir. Uzun süredir bilinçaltında sakla-
dığı annesizliğin acısı küçük kızın yazgısıyla 
birleşerek anlatı kişisini kuşatır.
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 “Öteki Ada” adlı öyküde Hrisanti Teyze’nin 
yazı geçirmek için geldiği Bozcaada, kendin-
den bir parça bulduğu açık/geniş mekân iken 
kışları geçirmek için gittiği Lemnos adası 
ise içtenliğin olmadığı kapalı/dar mekândır. 
Bir mekânı geniş yapan şey o mekâna yük-
lenen anlamlar, yaşanmışlıklar; daraltan şey 
ise bireyi mekâna bağlayacak hiçbir unsuru 
barındırmıyor olmasıdır: “Her sene Bozcaa-
da’daki evinin kapısını açarken kaybettikle-
rini arıyordu. Oturduğu ev genç kızlık çeyi-
ziydi. O da annesi gibi bu evde doğmuştu. Bu 
evin her taşında ayrı bir yaşamın kokusu var-
dı. Lemnos’ta öyle değildi. Orada, hiçbir anı 
barındırmayan evde sadece kışları, yaşamak 
için oturuyordu.

-Biz öksüzüz, demişti, yarı kızgın, yarı yenik 
düşmüş bir ifadeyle. Biz sadece adalıyız. Bir 
başka yere ait olamayız.” (D.A.B., Öteki Ada: 
70) Onun için yaşam Bozcada’da başlamıştı 
ve orada devam ediyordu. Etrafında annesi, 
babası, kardeşi, eşi olmasa da bu ada her za-
man bir genç kızın ilk aşkı gibi, yüreğinin giz-
li bir köşesinde yaşamaya devam ediyordu” 
(D.A.B., Öteki Ada: 73).

Hrisanti Teyze eşi Hristo, annesi ve kardeş-
lerinin anılarıyla dolu olan Bozcaada’da 
bulunan ev kendilik değerlerini barındıran, 
hayata yerleştiğini, sevgisini, köklerini  his-
settiği sıcak bir yuvadır. “Ev bizden bir şeyler 
taşıdığı zaman sıcaktır” (Tekin, 2003:138). 
Lemnos’taki ev ise yalnızlığını büyüttüğü, 

içtenlikten uzak, donuk ve sıradan bir yerdir. 
“Kendini konumlayamadığı, tanımlayamadı-
ğı ve içinden sıyrılıp çıkamadığı dar ve kar-
maşık” (Korkmaz, 2007: 403) mekânı Öteki 
Ada olarak nitelendirir ve sadece fizyolojik 
olarak barınma ihtiyacını karşılayan, kendilik 
değerlerini yansıtabileceği ve dönüştürebile-
ceği bir yer olmaktan uzak olduğunu görür ve 
buraya ait hissedemez kendini.

 “Örümcek Ağlı Ev” adlı öyküde hayatta sa-
hip olduğu tek kişi olan oğlunu traktör kaza-
sında kaybettikten sonra yıkık dökük evlerde 
yaşamaya başlayan kadın için mekân dar ve 
kapalıdır. Kendisi ile yaşadığı mekân arasın-
da bu şekilde marazi bir ilgi kuran kadın için 
oğlunun kaybı, yaşamı tüketmesine ve hayat 
ile köklü bir ilişki kuramamasına sebep ol-
muştur. Bu şekilde hiçbir mekâna varlığını 
konumlandıramayan kadının hayata bir yara 
gibi tutunduğu bu evlerde en dikkat çeken 
özellik, kapının girişinde bulunan örümcek 
ağlarıdır: “- Bu evde de, dedi, kapının üstün-
de bir örümcek ağı var” (D.A.B., “Örümcek 
Ağlı Ev”: 108). Hayatın silindiği, izlerinin ol-
madığı mekânların özelliği olan örümcek ağı 
öykü kişisinin yalnızlığını, hayata tutunama-
dığını imler. 

  “Agia Paraskevi (Ayazma Panayırı)” ço-
cukluğunu Bozcaada’nın samimi, sıcak top-
rağında geçiren Dimitri, bu topraklara papaz 
olarak döndüğünde bütün anıların geçmişte 
kaldığını görür ve burada mekân kapalı/dar-
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dır: “Anılarına sığınmıştı, tüm özlediği yüzle-
ri tamamen yitirmekten korkuyordu. Günler 
geçtikçe yüzleri, sesleri, elleri bulanıklaşı-
yor, bir ressamın silik fırça darbeleriyle çiz-
miş olduğu bir resme dönüşüyordu. Coşkun 
bir arzu ile kişisel tarihinin kahramanlarını 
yeniden burada, bu adada görebilmek isti-
yordu ama artık bu imkansızdı” (D.A.B.,Agia 
Paraskevi (Ayazma Panayırı): 179). 

Katıldığı panayırdan eski günlerini yeniden 
yaşayabileceğini ve anılarına sığınabileceği-
ni düşünen Dimitri için durumun düşündüğü-
nün tam aksi şeklinde gelişmesi, onu büyük 
bir hayal kırıklığına iter. Çünkü zamanın acı-
masız eli buraya da değer ve mekânda güzel 
olan şeyleri hiçliğe sürükler. Hiçliğin değdiği 
değerleri yeniden canlandırmak/döndürmek 
için anılarına sığınır. Dimitri burada da geç-
mişinin/çocukluğunun ‘silik’ yüzüyle karşıla-
şır ve ‘kişisel tarihinin kahramanları’nın artık 
yok olduğunu, hayata tutunma noktalarının 
yitip gittiğini görür. Mekân artık onun için 
üzerinden geçip gittiği sıradan bir yerdir.

“Dergahta Bir Gün” öyküsünün başkişisi ba-
basının köklerinin bulunduğu topraklar olan 
Makedonya’yı ziyaret ettiği sırada çocuklu-
ğunda bahsi geçen Harâbâtî Baba Tekkesi’ne 
uğrar. Ulu ağaçların serinliğini hissettiği bu 
mekân kişiyi bir anda mutsuz çocukluğuna 
götürür, mekân darlaşır. Vatanlarını terk et-
mek zorunda kalmış, vatanlarından “kopmuş 
ya da koparılmış” insanların özlemlerini, yal-

nızlığını taşıyan ev; içtenlikten yoksun, ya-
şamsal değerlerin olmadığı soğuk, kapalı/ dar 
mekândır. Burada çocukluğunu hatırlayan 
anlatıcı için dünyayla ilişkisinin ilk adımı, 
dünya modeli olan bu ev olumsuz anlam ka-
zanır ve ruhsal olgunlaşmasının gecikmesine/
darbelenmesine neden olur.

Kendi varlığını köklerine bağlayarak dirilme-
ye umutları ve güçleri olamayan, vatan topra-
ğından uzak bu kişiler, “yaşamın döndürüle-
mez, tekrarlanamaz akışı” (Korkmaz, 2008: 
186) içinde bütün anılarını bilinçaltının sı-
ğınaklarına hapsederek varlıklarını derin bir 
boşluğa ve sessizliğe bırakırlar. Yaşanılan ev, 
dağılan bilincin iyileştirme mekânı olmaktan 
çıkarak düşlerin, yarım kalmış aşkların ve ha-
yatların mezarına dönüşür. Kültürün insanları 
dinamik yaşatan gizli kuvvetinden mahrum 
kalan, kendilik değerlerini vatan toprağından 
uzakta yaşatamayıp kendilerini gerçekleştire-
meyen bireylerin yaşadığı ev, varlığını oluş-
turmaya çalışan bir çocuk için cevabı olma-
yan sorularla, sessizlikle dolu belirsizlikler 
dünyasına dönüşür. Bu dünya/ev yok oluşun 
sessizliğini ve soğukluğunu taşıyan labirent 
bir mekân halini alır. Aşkı, arayışı, hayatı ilk 
mekânları olan topraklarda bırakıp, anıların 
sınırlarıyla oluşan yeni dünyada/mekânda 
yok oluşu yaşarlar.  

“Üsküp’ün İçinde Kumaş Biçerler” adlı öy-
küde Nevabil Amca kendini sürükleyen ai-
lesine ve yeni mekâna yerleşemeyen Neva-
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bil, iletişimsiz ve yalıtık bir dünya oluşturur. 
Kapalı olan dünyasına hiç kimseyi almayan 
birey, öldükten sonra da onay görmeyen aşkı 
dışında hatırlanacak bir şey bırakmadan, 
kendiliğini oluşturmadan erken ölür. Ailesi 
bu erken ölümün ne zaman olduğunu söyle-
mez; çünkü hayattayken kendi içinde yitip 
gitmeye mahkûm etmiştir ben’ini. Nevabil’in 
Lubica’yla birlikteyken yaşadığı mekân, ha-
yata daha önce hissedilmemiş olumlu an-
lamlar yükler; var olma isteğine kapı aralar 
ve kendilik değerlerini yansıtabileceği bir 
yuvaya kavuşabileceğini hissettirir. Lubica 
ve Üsküp Çarşısı, Nevabil’in hayata tutunma 
noktasıdır. Onlarsız hayat hiçliktir, umutsuz-
luktur. “Umutsuzluğun özü yaşamın hiçbir 
şey olmamasıdır” (Kierkegaard, 2010: 8). 
Daha sonra ailesinin baskısıyla Bursa’ya yer-
leşen Nevabil hiçlik içinde kendi dünyasına 
yabancılaşır ve dış dünyayla iletişimsizlik ya-
şar. Nevabil’in duygu değişiminin ve karam-
sarlığının merkezinde bu mekânsal değişiklik 
bulunmaktadır. Mekânın değişimi, mekânla 
birlikte düşlenen sevgilinin ve güzel anıların 
yitirilmesi, zorunlu olarak terk edilmesidir.  
Yaşadığı mekânlar onun kaderini taşır; Üs-
küp sevincini, umudunu, aşkını yansıtırken 
Bursa yalnızlığın, umutsuzluğun ve hiçliğin 
mekânıdır. 

Açık ve Geniş Mekânlar

Açık mekânlar, kişisel bütünlüğünü sağla-
mış, içsel gelişme/değişme yaşamış ve ken-

di olmanın rahatlığını hisseden bireylerin 
algıladığı mekânlardır. “Anlatı kişisi açık ve 
geniş mekânlarda kendini güvende hisseder; 
kimliği, varlığı, değerleri koruma altındadır” 
(Korkmaz, 2007: 411). Güven duygusunun 
vermiş olduğu rahatlıkla kendi oluşunu ta-
mamlayan birey için bakışlar artık içten dışa 
çevrilmiştir, mekân aydınlık ve olabildiği-
ne geniş ve ferahtır. Hale Seval, otuz yedi 
hikâyesinin dokuzunda açık/geniş mekân 
kullanılmıştır.

İki ayrı mekânın anlatı kişisinde benzer algıları 
uyandırdığı “Şener Bakkaliyesi” adlı öyküde 
mekân, açık/geniştir. Cambridge’deki yalnız-
lığını paylaştığı Smith’in dükkanı ve “kadın 
dayanışmasından ya da hayallerini gerçekleş-
tirmiş olmasının onda uyandırdığı sevinci ince 
dudaklarında görmek için” (D.A.B., Şener 
Bakkaliyesi: 61) gittiği Bozcaada’daki kadının 
bakkaliyesi bireye verdiği rahatlama duygu-
suyla geniş olan mekânlardır. Yakın zamanda 
kapanacağı bilinen ayrı iki mekân sahiplerinin 
hayallerini gerçekleştirebileceklerinin, ‘sonu 
gelse de mücadele edip kazanmış olmanın’ 
zaferi ile geleceğe yürüyebileceklerinin umu-
dunu aşılar. Emekleriyle başardıkları zaferin 
somut görüntüsü olan her iki mekân, kişilerin 
zihinlerinde yer edinerek gelecek tasarımlarını 
oluşturmada yardımcı bir unsurdur artık hayat-
larında. Her ne kadar hayalleri yarım kalmış 
görünse de kişisel bütünlüğünü sağlayıp, ye-
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nilgiyi de yaşamın bir parçası sayıp kendilik-
lerini oluşturmayı başarır.

 “Uzun Muzaffer’in Bahçesi” adlı öyküde 
mekân/bahçe, kendi olmanın rahatlığını, ha-
yatta olamayan Uzun Muzaffer’den ruhunu 
hissettirerek bireyde yepyeni bir varlık ala-
nı açar. “Dışa açılmanın, hayatı öğrenmenin 
yeri” (Göka, 2001: 98) olan bu bahçe hayat-
ları hiçbir zaman kesişmemiş kişilerin birey-
lerin ruhlarını birleştirerek amacına ulaşır. 
‘Geçilmezlik hissi’ni inatla vurgulayan bu 
‘kırgın bahçe’, bireyi kendi olmaya çağırır. 
Mekân Uzun Muzaffer’in ruhunu kendi ba-
şına veremez. Sevim Teyze’nin de bahçenin 
taşıyıcı ruhunu, içselliğini yeniden canlandı-
rarak kendini bulduğu mekânla özdeşleşir ve 
anılarını, düşlerini barındıran mekânla mutlu 
günlerine döner.

 “Çoban” adlı öykünün başkişisi olan çoban 
için, kendini özgür hissettiği gökyüzü, güneş 
yıldızlar, baş başa kalıp huzur bulduğu doğa 
açık/ geniş mekândır: “Kasabada çok eğ-
lenmezdim, kahvede oturup bir çay içerdim 
ama hemen ardından kulübeme, kırlara geri 
dönerdim. Kasaba içinde yan yana yapılmış 
evler, dar sokaklar güneşi kapatıyormuş gibi 
gelirdi. Benim için hayat gökyüzüne örtü is-
temezdi, ben güneş saatine göre yaşardım. 
Gece lacivert göğü kaplayan yıldız seli ar-
kadaşların en iyisiydi. On yaşında okulu bı-
raktığımdan beri çobanlık yapardım. Askerlik 
dönüşü bir sezon bağlarda çalıştım ama be-

ceremedim. İnsanlarla bir arada olamadım” 
(D.A.B., Çoban: 130).

 “O Gece Prizren’de” adlı öyküde mekân 
savaştan çıkmış olan Prizren şehri başkişide 
çocukluğundaki evle ortak özellikleri yansıt-
tığı için dar/ kapalıdır. Çocuk için “ruhsal ol-
gunlaşmanın kundağı” (Göka, 2001: 76) olan 
ev, bireyde savaşın yaşandığı şehrin ruhu ile 
bütünleşerek anımsanır. Kendilik değerleri-
nin oluşmaya başladığı mekân/ev çocuk için 
savaş alanından farksızdır. Daha sonra şehrin 
farklı çehresini gören kişide farklı algılama-
lar uyandırır, kapalı/dar olan mekân genişe 
doğru açımlanır.

Yaşamsal değerlerin yansıtıcısı olan evler 
içinde yaşadığı insanların psikolojilerini yan-
sıtan bir ayna görevi görür. Savaşın sonrasın-
da darbelenen hayat onları yapıcı çabalara, 
kendilerini ve kültürlerini canlandırmaya, 
renklendirmeye, yeni bir dünya kurmaya yö-
neltir. “Bu etkinlik, ontolojik olarak insanın 
dünyada kendine bir yer edinme ve böylece 
varlığını kanıtlama dürtüsünden beslenir.” 
(Korkmaz, 2005: 139) Dünyada kendilerine 
yer edinenler umudun dışsal görünümü ise çi-
çeklerle/doğasıyla sergiler. Prizren’in savaşın 
acılarını içine gömerek kaldığı yerden devam 
eden ruhu bakan kişinin de yaşamaktan zevk 
almasını, yaşama olumlu anlamlar yükleme-
sini sağlar. “Yitik Zaman Düşleri” ve “Di-
mitri” adlı öykülerde de kişilerin kendilerini 
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açımlayabildiği, dışa dönük hissettiği açık/
geniş mekân kullanılmıştır.

SONUÇ

Hale Seval çoğunlukla İstanbul, Cambridge, 
Bursa, Bozcaada, Tetova, Prizren, Üsküp gibi 
gerçek mekânlardan yola çıkar ve anlatımında 
bu mekânlara ait tarihi ve coğrafi bilgilerden 
istifade eder. Onun hikâyelerinde bu açıdan 
mekân, bir yanıyla hikâyeye gerçeklik kazan-
dırırken diğer yanıyla karakterleri tamamlar. 
Karakterler ile mekân çok büyük oranda iç 
içe geçer ve Seval’in hikâyelerinde mekân,  
adeta norm bir karakter hüviyetinde karşımı-
za çıkar. Yani mekânı işlevsel olarak kulla-
nan Hale Seval, öykülerine/kişilerine kişilik 
ve kimlik kazandırmak için kullanır.  Hale 
Seval, öykülerinde gerçek mekânlardan ve 
gerçek kişilerden yola çıkarak kurguyla ger-
çeği, düşsel bir ortamda bir araya getirmiştir. 
Mekânın öne çıkışında ve işlevsel kullanışın-
da yine şüphesiz ki yazarın otobiyografisinin 
etkisi söz konusudur. Çünkü Hale Seval’in 
hayatını ve yazma serüvenini yolculuklar ve 
kentler belirlemiştir. Bu açıdan onun öyküleri 
için “kent öyküleri” ifadesini kullanmak ye-
rinde olacaktır. Tarihi dekordan istifade eden 
yazar, bu yaklaşımıyla öykü kişilerini tarih-
sel ve otantik varlıklar olarak tanımlar, en 
önemlisi şahsiyetine tarihsellik kazandırmış 
olur. Hatta “Onun için öyküyü kurgulamak 
neredeyse mekân oluşturmak ile aynıdır.” 
denebilir. Yazar, çoğu çevresel unsurları bile 

öykünün atmosferi içinde sembolleştirerek 
kullanır ve bu sembollerle geçmişe özlem, 
yalnızlık, bunaltı/bungunluk, kendine dönüş 
izleklerini imler. Gerek mekâna gerekse kişi-
lere ve durumlara yönelik tasvirler, çoğu yer-
de hatırlama etkinliği şeklinde gerçekleştirilir 
ve bu şekilde izleksel kurgu güçlendirilmeye 
çalışılır. Hatırlama, kişiye yitirilen anı yeni-
den yaşama fırsatını sunar. Yine bunla birlik-
te tekrar, tarihsel sürecin bir parçası olma, bir 
tarihe dâhil olma, yaşama katılma anlamla-
rını ihtiva ederek güçlü bir şekilde yaşamak 
imgesini gündeme getirir ve yaşam sevgisini 
pekiştirir. Ancak hikâye kitaplarının önemli 
bir kısmında yazarın kök ve köken arayışı, 
hatırlama edimine olumsuz anılar şeklinde 
yansıyarak kötümser/karamsar bir havaya da 
bürünebilmektedir. Ancak bu kötümser al-
gıda bile önemli oranda yaşamak sevgisinin 
hâkimiyetinin bulunduğu kanaatindeyiz. Ya-
zarın ilk öykü kitabı “Kırılgan Kuleler”den 
son öykü kitabı “Üsküp’ün İçinde Kumaş 
Biçerler”e kadar anlatımında kötümserden/
karamsardan iyimsere dönüşen bir değişim 
dikkati çekmektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: In the study of narrative texts, place has a very important function. On the one 
hand, the space that brings realism to the other is complementary to the characters on the other. 
With stories, essays and interviews, Hale Seval’s life and writing adventure, taking place in our 
literary world, define journeys and cities. Hale Seval reflects the souls of the cities / places whe-
re people are influenced and influenced, as well as giving social, historical and economic infor-
mation about the places they visit Objective: The objective of the study is to examine the use 
of the space in the story and to determine the effect of the work on the character of the intended 
place. Limitations: This study is limited with the data in the Hale Seval’s storie and scanning 
of literature Assumptions: With stories, essays and interviews, Hale Seval’s life and writing 
adventure, taking place in our literary world, define journeys and cities. These journeys and 
city elections are sometimes caused by the idea of   escape, sometimes meeting different lives, 
and sometimes “getting to know their roots”. Story people gain meaning within space, change 
and develop their value judgments. The place  is the complement of the hero, the expression 
of subconscious reflections. The city, which is the main place of the stories, sometimes takes 
the place of a house, sometimes a garden, sometimes a river, and sometimes a mirror, and the 
people’s joy, hope, and destiny; lonely. Hale Seval reflects the souls of the cities / places where 
people are influenced and influenced, as well as giving social, historical and economic infor-
mation about the places they visit. In general, we can give the name “environmental places” to 
the surrounding area. These types of venues are places that are used to add realism to the story 
and to create an atmosphere, and are portrayed predominantly. However, when the space directs 
the person, the internal state of the person is reflected in the space and this internalized personal 
perception towards the space influences the text. Hale Seval mostly travels from real places 
such as Istanbul, Cambridge, Bursa, Bozcaada, Tetova, Prizren, Skopje and takes advantage 
of the historical and geographical information of these places in her narration. In this respect, 
space in her stories, while giving reality to the story as a side, completes characters on the other 
hand. The characters and the space are intertwined in a great way, and in Seval’s stories, the 
space comes to an antagonism with the character of a norm. In other words, Hale Seval, who 
uses the space functionally, uses it to impart personality and identity to her stories. Hale Seval 
brought together the truth in a fantasy environment by setting out from the real places and from 
the real people in her story. The effect of the autobiography of the author is undoubtedly also in 
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the forefront of the space and its functional use. Because Hale Seval’s life and writing adventu-
re are determined by the journeys and cities. In this respect, it would be appropriate to use the 
phrase “city stories” for her stories. The writer, who takes advantage of the historical decaden-
ce, defines this person as a historical and authentic entity with this approach, and most impor-
tantly, it gives historicity to his personality. In fact, it can be said, “To create a story for him is 
almost the same as creating a place.” The author symbolizes most environmental elements even 
in the atmosphere of emulation, and with these symbols he shows longing, loneliness, anxiety, 
and returning to the past. Descriptions of places and situations, whether in the space or not, are 
often carried out in the form of recalling events, in such a way that it is attempted to strengthen 
the intangible fiction.
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BENLİKLERİN BEĞENİLERE SUNULDUĞU YENİ ORTAM; 
INSTAGRAM (1)

NEW MEDIUM WHERE SELFS ARE OFFERED FOR ADMIRATION; 
INSTAGRAM

Ayşe Gül SONCU
Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi,  Halkla İlişkiler Bölümü, İstanbul / Türkiye 

Öz: İletişim teknolojisinde meydana gelen gelişmeler 
sayesinde  yeni medya teknolojileri sosyal paylaşım 
ağlarının gündelik hayata girmesine neden olmuştur. 
Sosyal paylaşım ağlarının ortaya çıkması  iletişim 
alanında  yeni kuramsal ve kavramsal  çalışmaların 
önü açılmıştır.  Sosyal paylaşım ağları ile yüzyıllardır 
hedef kitle olarak adlandırılan izleyici ve dinleyiciler 
aktif birer kaynak durumuna geçmiştir. Birçok sosyal 
paylaşım ağları bireylerin kendilerini ifade ettikleri, 
yazdıkları, video çekip gönderdikleri, resim yayın-
ladıkları bir alan haline gelmiştir. Bu yeni araçlar ve 
sundukları teknoloji bireylere kendilerini istedikleri gibi 
ifade etme özgürlüğü sunmaktadır. İletişim araçlarında 
artık bireyler tek başlarına kaynak rolünü üstlenebil-
mekte ve vermek istedikleri mesajları istedikleri gibi 
kodlayarak diğer bireylere ve topluluklara sunabilmek-
tedirler. Bu özgürlük alanı aynı zamanda akademik 
olarak incelenmesi gereken yeni bir iletişim şekli ve 
içeriği meydana getirmektedir.  Erving Goffman’ın 
benlik sunumlarını incelediği dramaturjik yaklaşım 
bu yeni araçların nasıl ve ne amaçla kullanıldığının 
incelenmesinde kuramsal bir açılım sağlamaktadır. 
Bu çalışmada, 2010 senesinden beri sosyal paylaşım 
ağları içinde yer alan bir fotoğraf paylaşım ağı olan, 
Instagram’da profilleri incelenmektedir. Bu profiller 
yine Goffman’ın öne sürdüğü yöntem ve kavramlarla 
analiz edilerek, kullanıcıların oluşturdukları ve diğer 
bireylere sundukları benlikler saptanmaya çalışılmaktadır.
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Abstract: Thanks to developments in communication 
technology, new media technologies have resulted 
in social networks to be part of everyday life. The 
emergence of social networks has paved the way for 
new theoretical and conceptual studies in the field of 
communication. The social networks help the audi-
ences and the listeners, which have been called as 
the target audience for centuries, have been active 
sources. Many social networks have become an area 
where individuals express themselves by writing, video 
recording and posting pictures. These new tools and 
technology have offered freedom for individuals to 
express themselves as they wish. Individuals are now 
able to assume the role of source on their own, and 
they can present messages to other individuals and 
communities by encoding messages accordingly their 
own initiative. This area of freedom brings about a 
new form of communication and content that must be 
examined academically at the same time. Dramaturgist 
approach, which Goffman examined self presentations, 
provides a theoretical background in the study of how 
or for what purpose social networks are used. In this 
study, profiles in Instagram a photo sharing network, 
that has existed on of the social network platforms 
since 2010, will be examined. These profiles will be 
analysed again with the methods and concepts sug-
gested by Goffman and will be tried to identify the 
selves of the users to other individuals.

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

Geleneksel medyanın gücü ve etkileri ve ya-
pısı iletişim alanındaki akademik çalışmalar-
da incelenmekte iken yeni medyanın ve önü-
nü açtığı sosyal paylaşım ağları yeni çalışma 
alanları kazandırmaktadır. Geleneksel med-
yanın tek yönlü oluşu yerini aktif izleyicilere 
ve kaynağa dönüşen izleyicilere bırakmıştır. 

Sosyal paylaşım ağları, kullanıcılarına kendi 
profil sayfalarını, web sitelerini, kişisel blog-
larını, diğer kullanıcılar ile paylaşma imkânı 
veren uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. 
Dünya çapında birçok kullanıcıya sahip ve 
adeta kendi başına bir ülke konumunda olan 
sosyal ağlar, kullanıcıların, yeme içme gibi 
hayati bir davranış haline getirdikleri kul-
lanımın, insan rutinine girmesiyle, önemini 
artırmaya devam etmektedir. Günümüzde 
bireyler, kendilerini, sosyal ağlar aracılığı ile 
kurdukları “sanal” sosyal dünyada sunmayı, 
tercih etmektedirler. Görselliğin yükselişi ve 
bu teknolojinin hayatın her alanına girmesi, 
bireyleri fizyolojik olarak etkilemektedir, bi-
reyin toplumu şekillendirmesinden hareket-
le, değişen toplumlar ortaya çıkmaktaysa da 
bahsi geçen toplumsal, fizyolojik değişimler 
çalışmanın konusu içinde değildir. 

Bu çalışmada, kişilerin gerçek hayattaki var-
lıklarının bir araştırması değil, kullanıcıla-
rın kendilerini, ağa katılan sayısının gittik-
çe arttığı Instagram sosyal paylaşım ağında 

sunma şekilleri, Goffman’ın “Dramaturji 
Teorisi” doğrultusunda çözümlenmeye ça-
lışılacaktır. Goffman “Günlük Yaşamda 
Benliğin Sunumu”adlı kitabını 1959 yılında 
yazmıştır. Goffman bireylerin performanslar 
sergileyerek diğer insanları etkilemek ve on-
ların izlenimlerini kontrol etmek istediklerini 
savunmuştur. Gözlem yöntemi ile bu perfor-
mansların nasıl üretildiğini kendi kavramları 
ile açıklamaktadır. Bu makalede aynı yöntem 
ve amaç ile instagram sosyal paylaşım ağında 
bireylerin performanslar sergiledikleri varsa-
yımı ile yazılmıştır. Dramaturji teorisi daha 
önce Instagram sosyal paylaşım ağında örne-
ğinde kullanılmamış bir kuram ve yöntemdir. 

İncelenen Instagram profillerinde perfor-
manslar Goffman’ın “yayılan izlenim” 
kuramsal bakışı ile incelenmeye çalışıla-
caktır. İncelenirken Goffman’ın toplumsal 
etkileşimleri incelemek için bulduğu kav-
ramlar kullanılacaktır bunlar; Etkileşim, 
Performans, Rol-Rutin, Oyuncu-Aktör, 
Gözlemci, Seyirci, Verilen İzlenim, Yayılan 
İzlenim, Set, Kişisel vitrindir. Ayrıca fotoğ-
raflarda Goffman’ın kuramsal temellerini 
attığı bazı parametreler aracılığı ile kişile-
rin kendilerini nasıl sundukları incelenecek-
tir. Bunlar: Dramatik Canlandırma, İdealize 
Etme, İfade Denetiminin Elde Tutulması, 
Yanlış Sunum, Gizemlileştirme, Gerçeklik Ve 
Düzmece, Takımlar, Bölgesel Davranışlardır. 
Instagram’da benlik sunumu incelenmek 
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üzere, 6 kadın 6 erkek profili incelenmiştir. 
Amaçlı örneklem yöntemiyle kişiler saptan-
mıştır. Kilitli hesaplar değil herkese açık olan 
hesaplar kullanılmıştır. İncelenen hesaplar, 
hesapların kişisel olması açısından isimle-
ri ile ifade edilmeden araştırmacı tarafından 
kodlanarak sunulmaktadır. Araştırmacı tara-
fından, Türkiye sınırları içinde olduğu dü-
şünülen 500 hesap incelenmiş. Bu inceleme 
sonucunda birbiriyle ortak yönleri olduğu 
düşünülen çeşitli kişisel hesaplar, alt başlık-
lara ayrılarak gruplandırılmış ve bunlar bazı 
isim yakıştırmaları yapılarak incelenmiştir; 
Muhafazakâr kadın benlik sunumu, muhafa-
zakar erkek benlik sunumu, entelektüel kadın 
benlik sunumu, entelektüel erkek benlik su-
numu, güzel kadın benlik sunumu, yakışıklı 
erkek benlik sunumu, olmak üzere 6 gruptur.

Goffman’ın dramaturjik kuram ve yöntemi-
nin sosyal paylaşım ağlarından olan instag-
ram örneklemi üzerinde son derece başarılı 
veriler elde etmemizi sağladığı ortaya çık-
maktadır. Bu kuram ve yöntemle bakıldığın-
da benlik çeşitliliklerini ve nasıl oluşturulup 
dizayn edildiklerini görebilmekteyiz. Her 
birey profil hesabında diğer bireylerin zih-
ninde kendinin nasıl görünmesini istiyorsa o 
yöndeki performanslarını fotoğraflamaktadır. 
İmajını yönetmeye çalışmakta kendini diğer 
bireylere sunmaktadır. Hayat bir oyun sahne-
sidir ve bireyler kendilerini nasıl göstermek 
istiyorlarsa ona uygun rollerle ve bu rollere 

uygun simge, davranış ve duruşlarla kendile-
rini hazırlamakta ve diğer insanların karşısı-
na çıkmaktadırlar. Günümüz dünyasında bu 
performansların yeni alanlarından biri instag-
ramdır.

İLETİŞİM VE TOPLUMSAL 
ETKİLEŞİM

İletişim kelimesi Latince communis, yani or-
taktan gelmektedir. Bir bildirimde bulunduğu 
zaman karşımızdaki ile bir ortaklaşma ya-
ratmak istenildiği anlamı çıkmaktadır. Yani, 
ikimiz birlikte aynı bilgilere, aynı düşünce-
ye ve aynı tutuma sahip olmayı, paylaşma-
yı istiyoruz demektir (Shramm, 1985: 99). 
Birbirlerine ortamlarındaki nesneler, olaylar, 
olgularla ilgili değişmeleri haber veren, bun-
lara ilişkin bilgilerini birbirine aktaran, aynı 
olgular, nesneler, sorunlar karşısında benzer 
yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer 
duygular taşıyıp bunları birbirine ifade eden 
insanların oluşturduğu topluluk ya da toplum 
yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, 
düşünce, duygu aktarımına iletişim diyoruz 
(Oskay, 2001:9). İletişimde ortaklaşmanın 
gerçekleşmiş olma şartı vardır ve ortaklaş-
manın gerçekleşmesi için de niyet şarttır. 
Böylece iletişim için şart olan niyet - ilişki 
kavramını doğurmaktadır. Kısacası herhangi 
bir etkileşim olayı karşılıklı niyeti yaratıyor 
ve bu yolla bir ilişki gerçekleşiyorsa, bu et-
kileşim sürecinin adı iletişimdir (Anık, 2009: 
4). İnsanlar, birbirlerini etkilemeye çalışır ve 
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birbirlerinden etkilenirler, ortak bir düşünceyi 
veya ortak bir davranışı ortaya çıkarma niyeti 
ile bunu yaparlar ve başarırlarsa bir iletişim 
sürecinden bahsetmiş olabiliriz.

Kısaca iletişimin oluşması için öncelikle bir 
etkileşimin gerçekleşmesi gerekmektedir 
denilebilir. Etkileşim, bireylerin birbirleri-
ni etkileme çalışmaları diye açıklanabilir. 
Toplumsal etkileşim, bir kişinin kendisini 
diğerleri ile ilişkilendirme ya da diğerleri-
nin davranışlarını, zihinsel durumunu veya 
duygusal tepkilerini etkileme süreci olarak 
tanımlanır (Fiske, 2003: 17). İnsanlar top-
lumsal yaşamda toplumsal etkileşim içinde 
bulunurlar ve bir iletişim gerçekleştirme-
ye çabalamaktadırlar. Gündelik yaşamlarını 
devam ettirmek ve sosyal yaşamda var ola-
bilmek için bu, kaçınılmaz bir gerekliliktir. 
İnsanlar dostlarıyla, düşmanlarıyla; sevdik-
leri ve sevmedikleri tüm insanlarla etkileşim 
içine girebilmekte ve iletişim kurmaya çalış-
maktadırlar. Bireyler, olaylara maruz kalmaz, 
onları üretirler. Bu süreç, onların eylemlerine 
verdikleri anlam ve etkileşimler vasıtasıyla 
anlaşılabilir (Bilgin, 2003:327). Büyük öl-
çekli toplum sistemlerinin hepsi, aslında bi-
zim günlük olarak içine girdiğimiz toplumsal 
etkileşim kalıplarına bağımlıdır (Giddens, 
2000: 74). 

Tecrit edilmiş ve tek başına var olan bir bi-
reyden söz edilemez; insanlar her zaman öte-
kilerine, başka insan varlıklarına bağlanmış-

lardır. İnsanları birbirlerine bağlayan, onları 
birleştiren bağlar, onların ötekileriyle ilgili 
düşünceleri ve kendilerine ilişkin inançları-
dır.

Varolma bilinci başkalarıyla iletişim kurula-
rak, başkalarının benliklerine ilişkin algısal 
sezgilerle inşa edilmektedir (Lazar, 2001: 
17). İnsanların birbiri üzerinde yapmış olduk-
ları algısal sezgileri inşa etme süreci bir ileti-
şim aracı ve kanalıyla mümkün olmaktadır. 
Yüz yüze iletişim kenara bırakılırsa, iletişim 
aracının bireye verdiği olanaklar ile algı sü-
recine ve toplumsal etkileşim sürecine nasıl 
çeşitlilik ve güç kattığı görülebilir.

İLETİŞİM ARAÇLARININ İLETİŞİME 
ÜFLEDİĞİ RUH

Kitle iletişim araçları yani medya toplum-
sal etkileşimi sağlayan en güçlü araç olarak 
yüzyıllarca tahtını kimseye devretmeyen kral 
gibi hüküm sürmektedir. Medyanın genel ni-
telikleri şöyle sıralanabilir (Lazar, 2001: 62);

-Kavramların üretilmesi ve dağıtılması

-Bireyleri kendine bağlayabilen kanalların 
yaratılması

-Bütüne açık olma özelliği

-Serbest tüketim 

-Hizmet ve eğlence endüstrisini niteler

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

Kitle iletişiminin ürünleri tek bir kişinin ça-
lışmalarıyla meydana gelmemektedir. Hedef 
kitlesi olan izleyici ve dinleyiciye mesajlarını 
direk ileten çoğunlukla tek yönlü bir iletişi-
me olanak vermektedir. Kitle iletişim araçları 
aynı andan birçok insana ulaşmayı sağlayan 
bir yapıya sahiptir ki; bu onu hem güçlü hem 
de vazgeçilmez kılmaktadır. Etki araştırma-
ları, kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı, sus-
kunluk sarmalı, gündem kurma, bilgi gediği 
yaklaşımı, şırınga modeli gibi ortaya atılmış 
birçok yaklaşım kitle iletişimin gücünü ve sı-
nırlılıklarını belirleme çabalarıdır. 

Medyanın önemli bir işlevi psikolojik tatmin 
aracı olarak kullanılmasıdır. Özellikle kulla-
nımlar doyumlar yaklaşımı açısından bakıl-
dığında, bireyler medyatik ürünleri tüketerek 
tatmin elde etmektedirler. Bireyler eğlence 
programlarıyla rahatlamakta, dramalarla ki-
şisel ve toplumsal gerçeklikleri değerlendir-
mekte, haber programları ile bilgi edinmek-
tedirler (Anık, 2014; 101-102). Geleneksel 
medyanın bireyi ve toplumu hedef alan me-
sajları yeni medya ile yerini yeni araçlara ve 
dolayısıyla yeniden kuramsal ve kavramsal 
değerlendirme süreçlerine bırakmaktadır. 

Yeni medyanın en önemli özelliği etkileşim-
dir. Etkileşim kaynağın alıcı, alıcının da kay-
nak olabilme özelliğidir. Yeni iletişim tekno-
lojileri alıcı ve verici arasındaki kanalda et-
kileşime olanak veren bir kanal ayırmasıdır. 
Bu özellik geleneksel iletişim araçlarında 

görülen bir özellik değildi. (Geray, 2003: 17- 
18). Yeni medyayla birlikte artık kitle pasif 
değildir. İnsanlar, dünya çapındaki binlerce 
haber kaynağına ulaşabilmektedir. Zengin bir 
içerik mevcuttur. İnsanlar bir konunun farklı 
açılarını, görüntülerine ulaşabilmektedir. Ses, 
video, interaktiflik, üç boyutlu ve erişilebilir 
görüntüler, metinler, hiper bağlar ve daha faz-
lası online ortamda mevcuttur (Pavlik, 2013: 
52). 

Rogers’a göre yeni medyanın üç özelliği var-
dır:

- Etkileşim: Etkileşimin varlığı gereklidir.

- Kitlesizleştirme: Büyük kullanıcı grubu 
içinde her bireyle özel mesaj değişimi ya-
pılarak kitlesizleştirebiliyor.

- Eşzamansız: Bu yeni teknoloji birey için 
uygun bir zamanda mesaj gönderme veya 
alma yeteneklerine sahiptir. (Geray, 2003: 
17-19).

Kitle iletişim araçlarının belirleyici özelliği, 
teknik araçlar kullanılarak, zaman ve uzay 
içinde büyük sayıda tekrarlanabilen mesajla-
rı büyük izleyici topluluklarına iletilmesidir. 
Bu araçların izeleyicileri neredeyse birbiri-
ni hiç görmez veya duymaz (Geray, 2003: 
17). Günümüzde yeni medya kavramındaki 
“yeni”, teknoloji ile dağıtılan sosyal geliş-
melere vurgu yapar ve interaktif olması sebe-
biyle internet, dijital televizyon ya da bloglar 
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gibi interaktif araçlar yeni medya kullanımı-
nın bir parçası olarak görülür. Yani yeni med-
ya yeni iletişim araçlarının ve yeni iletişim 
şekillerinin oluşması anlamında yenidir. Yeni 
medya denildiği zaman akla gelecek anahtar 
kelimeler teknoloji, dijital ortamlar ve inte-
raktif olarak sıralanabilir. Burada belirtilen 
interaktiflik yeni medyanın karşılıklı etkile-
şim yoluyla iletişim kurmaya verdiği imkan-
dan kaynaklanır . Toplumların, kültürleri ve 
kurumları üzerinde derin etkiler yaratan ileti-
şim ağlarının komuta kontrol merkezi olarak 
sunulan Fransız Minitel ve iletişim ağlarının 
komuta ve kontrol merkezlerini hedef alan 
bir nükleer saldırıdan sağlam çıkması için ha-
zırlanan iki ağ, internet ağının temelini oluş-
turmuştur (Castells, 2008: 459).

Web 2.0 öncesi dönemde bir tüketici olarak 
kullanıcı sadece kendisine sunulan çeşitli 
ama sınırlı seçeneklere ulaşabiliyordu. Tüm 
medya ürünleri etkileşimden oldukça uzak, 
iletişimden çok iletim şeklinde olabiliyordu. 
Geleneksel medya dönemi Web 2.0 tekno-
lojileri sayesinde her internet kullanıcısının 
aynı zamanda içerik üreticisi haline gelme-
sini sağlamıştır. Sonsuz sayıda bireysel ya-
yıncının içeriklerine de ulaşmayı sağlamıştır. 
(Güçdemir, 2012: 25)

Tofler Üçüncü Dalga, McLuhan Gutenberg 
Galaxisi ve Global Köy eserlerinde gelece-
ğin ayak izlerini geşmişte yakaladılar. Yeni 
Medya ve dolayımında ortaya çıkan sosyal 

paylaşım ağlarının Nostradamusuydular. 
Kehanetleri doğa üstü güçlerinden değil ile-
tişim araçlarının tarihsel gelişimine ve birey 
ve toplumu nasıl etkilediklerine vakıf olma-
larından kaynaklanmaktadır. Modern top-
lumda kültür sistematik bir biçimde bireylere 
sunulurken, enformasyon toplumunda bil-
gi ve kültür mozaik bir yapı sergilemekte-
dir. Çünkü kullanılan teknoloji bu mozaiğin 
oluşmasına olanak sağlamaktadır. Çok çeşitli 
araçlarla birbirinden farklı kaynaklardan bil-
giler üretilmekte ve yayılmaktadır. Her yeni 
enformasyonla birlikte sosyal yapı çok hızlı 
kurulmakta ve aynı hızla yok olmakta, yeni-
den kurulmaktadır. Bilgi modern toplumda 
olduğu gibi düzenli, bağlantılı, sistematik de-
ğil, tesadüfi, bağımsız ve birbirinden kopuk-
tur (Anık, 1999: 29). Toplumdaki bireysel ve 
toplumsal gerçekliği saptayabilmek için ile-
tişimin içeriği kadar iletişimin yapılış biçimi 
ve kullanılan iletişim araçları da çok önem-
lidir (Törenli, 2005: 154-155). Teknolojinin, 
insan bedeninin uzantısı olduğunu dile geti-
ren Spengler, 20.yüzyılın birinci çeyreğinde 
yayınlanan Batının Çöküşü isimli kitabında, 
kültürün, ithal ve ihraç edilemez artefact ol-
duğuna dair, ilk vurguda bulunan düşünürdür. 
Spengler’e göre kültür bir organizmadır. Yani 
yaşam döngüsüne tabidir. “Teknoloji, in-
san bedeninin uzantısıdır” aforizmasına dört 
elle sarılan McLuhan’a göre, teknoloji; hem 
insan ilişkilerini biçimlendirmektedir hem 
de onu özgürleştirmektedir. Yazılı - basılı 
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medya gibi, elektronik medya da, belirli bir 
kültürel kaynak olduğu için, kendisine özgü 
kültürel kodlar, formlar, motifler yaratmakta 
ve insan ilişkileri üzerinde belirleyici rol oy-
namaktadır. Aynı zamanda da medya, birey-
leri özgürleştiren, özerkleştiren araçlardır ve 
kişiler, kendi bireyselliklerini medya aracılığı 
ile deneyimlemektedir ( Anık; Kırık; Soncu, 
2016: 366). Medya, medyumun çoğuludur. 
Buna göre medya, bizim doğrudan doğruya 
irtibat(linkage) veya bağlantı (connection) 
kuramayacağımız muhtemel partnerlerimiz-
le iletişim kurmamıza imkan sağlayan araç 
anlamına gelmektedir. Dolayısıyla medyum 
gibi, bizim doğrudan ilişki kuramadığımız 
iletişim partnerleri ile aramızdaki iletişimi 
mümkün kılan medya olmasaydı, gerçekten 
de, iki insan arasında iletişim ilişkisi olmaz-
dı. Aramızda iletişim ilişkisini gerçekleştiren 
medyatik mekanizma “göstergesel bir sistem-
dir. Göstergesel sistemi oluşturan unsurlar; 
yazı, söz, beden dili olabileceği gibi, esasen 
onlardan daha fazla ikonlar, semboller, kav-
ramlar ve ‘ortam’lardır. Bu unsurlar, anlam 
dediğimiz; sadece birey varlıkları tarafından 
üretilen yorumlamalar, değerlendirmeler, iş-
lemlerle işletilen bir süreç halinde, medyatik 
mekanizmayı beslemektedir (Anık, 2014: 
23). Yeni medya bize yeni iletişim ortamla-
rı sağlayarak iletişim ve etkileşimlerin içerik 
ve işleyişlerine yeni olanaklar sağlamaktadır. 
İnternet teknolojisinin mecralara hızla ya-
yılması, dijital tabanlı sistemleri, internetin 

kullanılması için gerekli bir hale getirmiştir. 
İnternetin önemi, toplum içindeki bireyler 
tarafından kabul görmesi ve toplumsal yapı 
içinde belirleyici olması ile artmıştır (Onat, 
Alikılıç, 2008: 1111). Sosyal paylaşım ağları 
bu yeni teknolojinin sayesinde bireylerin şah-
si birer iletişim araçları halinde ortaya çık-
maktadır. Bireyler kendi istedikleri içerikleri 
oluşturabilmekte ve istedikleri kişilere ulaştı-
rabilmektedir. En çok kullanılanlar Facebook, 
Youtube, Instagram, Swarm, Twitter’dır. 

GOFFMAN’IN KURAMSAL ve 
YÖNTEMSEL YAKLAŞIMI İLE 
SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINI 
OKUMAK

Kişinin, diğer insanlar tarafından nasıl id-
rak edildiğini, algılandığını kontrol etme-
sine (Rui, Stefanone, 2013: 110), benliğin 
sunumu(self presentation) denilmektedir. 
Benliğin sunumu hakkında, literatürde kabul 
görmüş önemli tanım Goffman tarafından ya-
pılmıştır. Goffman ilk kez, Günlük Yaşamda 
Benliğin Sunumu (The Presentation of Self 
in Everyday Life), isimli çalışmasında (1959) 
bu tanımı yapmıştır. Goffman’a göre kişiler, 
bir tiyatro sahnesinde rol almaktadırlar. Aktör 
olan kişiler, diğerlerinden alkış almak, öteki-
lerin gözündeki imajını düzgün tutmak ve iyi 
bir izlenim bırakmak amacıyla çeşitli rolleri 
hayata geçirmektedirler (Goffman, 2009, 15-
27). Goffman, toplumsal dünyada rol oyna-
yan bireyleri inceler ve toplumsal yapı yerine 
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öncelikle birliktelik ya da yüz yüze etkile-
şimle ilgilenir. Aktörler, bir rutini oynayan 
kişilerdir. Goffman rutini, önceden belirlen-
miş eylem kalıbı olarak tanımlar (Poloma, 
1999:202). Goffman, davranışı yapı tarafın-
dan belirlemiş olarak görür. Ancak Goffman 
benliğin yapıya karşı olmak ve onunla işbir-
liği yapmak arasındaki bir denge gösterdiğini 
belirtir (Poloma, 1999:209). Goffman cadde-
lerde, parklarda lokantalarda, dans salonla-
rındaki yüz yüze ilişkileri, benliğin sunuluşu 
açısından incelemiştir. Benliğin dramatik bir 
etki olduğunu söyler (Poloma, 1999: 215). 
Goffman, toplumsal yapının kendisinden 
çok, aktörlerin kendi deneyimlerinin öznel 
bir biçimde örgütlenmeleri ile ilgilenir. Ona 
göre bir kuruluş yapısal ekonomik, siyasal 
olarak da çözümlenebilir ancak o, dramatur-
jik olarak da incelenmesi gerektiğini düşün-
mektedir (Poloma, 1999: 217).

Goffman, kendileri için önemli ötekilerle kar-
şılaşmalarında kadın ve erkeklerin kendi ben-
liklerini kurdukları karmaşık yolları aydınlat-
maya ve çözümlemeye çalışmıştır. Toplumsal 
eyleyenler, sürekli olarak diğerleri ile olan 
karşılaşmalarını yönetmeye çalışırlar. Bizler 
daima oyun oynadığımız için Goffman, insan 
oyuncuları modeli bir erkek veya bir kadının 
gerçekte ne olduklarını sormanın anlamsız ol-
duğunu varsayar. Bizler kendimizi çok spon-
tan ve ötekilere verdiğimiz tepkilerimizin de 
içten olduğuna inandığımız zamanlarda bile 

sonsuza dek sahne üzerindeyizdir. Egonun 
davranışı, daima çok çeşitli ötekiler ile dra-
maturjik karşılaşmalar yoluyla biçimlenir. 
Hocalarla karşılaştığımızda saygılı öğrenci 
rolü, sevgililerimize karşı coşkulu aşık rolü, 
ebeveynlerimize karşı uslu oğul ve kız rolü 
oynayabiliriz. Goffman’ın iddiasına göre, 
hiçbir zaman olamayacağımız şey, kadın ve 
erkek olmaktır. Bizler ne yapar görünüyor-
sak oyuzdur. Yaşadığımız müddetçe gösteri 
devam eder. Diğerleriyle ilişkilerimizle ben-
liğimizi inşa eder ve sunarız (Coser, 2010 
:496). Aktör, gözlemcilerin kendisi hakkında 
bir izlenim oluşturmalarını ister. Kendisi hak-
kında yaratmak istediği sonuca gözlemcilerin 
varabilmesini ister. Diğer insanların kendi-
sine tepkilerini, özellikle de kendisine nasıl 
davranacaklarının denetimini elinde tutmayı 
ister. Sahte izlenimler de yaratmak istenebilir 
(Goffman, 2009: 20). Yayılan ve verilen izle-
nim benliğin sunumunun iki şeklidir. Verilen 
izlenim sözlerle olurken yayılan izlenim gör-
sellikle ilgilidir. Bunlar duruş, bakış, mekan 
veya zaman olabilir. 

Toplum belli toplumsal özelliklere sahip bi-
reylerin diğer insanların kendilerine belli bir 
şeklide değer vermelerini ve davranmalarını 
beklemesinin o kişinin ahlaki hakkı olduğu 
ilkesi üzerine kurulmuştur. Bununla ilgili di-
ğer ilke ise gizlice veya açıkça bu bireylerin 
iddia ettikleri toplumsal özellikleri taşıdıkla-
rının gerçek olması gerekir. Sonuçta bir kimse 
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bu taşıdığını iddia ettiği özelliklerine uygun 
olarak diğer insanlardan davranış ve değer 
görmek istemektedir. Aynı zamanda taşıdığı-
nı iddia ettiği özelliklerini ön plana çıkararak 
diğer tüm özelliklerinden feragat etmektedir 
(Goffman, 2009: 25-26). İnstagram’da birey-
ler belli özeliklerini ön plana çıkararak nasıl 
bir insan olduklarını inşa etmekte ve diğer 
insanlara sunmaktadır denilebilir. Fotoğraflar 
bireylerin nerelere gittiklerini, ne düşündük-
lerini, nasıl yaşadıklarını, kimlerle görüştük-
lerini, nasıl baktıklarını, nasıl durduklarını 
seyircilerine göstermektedir.

Instagram, Ekim 2010’dan bu yana hizmet 
veren ücretsiz bir fotoğraf paylaşma progra-
mıdır. Kevin Systrom tarafından kurulmuş-
tur. Bu program ile kullanıcılar, çektikleri fo-
toğraflara çeşitli dijital filtreler uygulayarak, 
kendi sosyal paylaşım ağlarında fotoğrafları-
nı paylaşmaktadırlar. Instagram kullanıcıları-
nın fotoğraflarını paylaşırken, bir dizi karak-
teristik ögeler ile sınırlandırarak sunmalarını 
sağlamaktadır. 

İncelenen Instagram profillerinde perfor-
manslar Goffman’ın “yayılan izlenim” ku-
ramsal bakışı ile incelenmeye çalışılacaktır. 
İncelenirken Goffman’ın toplumsal etkile-
şimleri incelemek için bulduğu kavramlar 
kullanılacaktır bunlar;

Etkileşim: Fiziksel olarak aynı ortamda bulu-
nan bireylerin birbirlerinin eylemleri üzerin-
deki etkileri olarak tanımlanabilir.

Performans: Belli bir durumda belli bir katı-
lımcının diğer katılımcılardan herhangi birini 
etkilemeye yönelik tüm etkinlikleri olarak ta-
nımlanabilir. 

Rol-Rutin: Bir performans sırasında gözler 
önüne serilen önceden belirlenmiş ve başka 
durumlarda da sergilenebilecek ya da oyna-
nabilecek eylem kalıbıdır. 

Oyuncu-Aktör: Bir performansı gerçekleşti-
ren kişidir 

Gözlemci: Performansı seyreden ve bir izle-
nim elde eden kişidir. 

Seyirci: Aktörün yaratmak istediği etkiye he-
def olan ve bu sunumdan etkilenen kişidir.

Verilen İzlenim: Sözlü simgelerle aktörün 
kendisini sunmasıdır

Yayılan İzlenim: Gözlemcilerin performans 
gösteren aktör hakkında bulgulara dayanarak 
elde ettiği izlenimdir. Beden dili, mimik gibi 
sözel olmayan simgeleri içerir. 

Set: Önünde, içinde veya üzerinde insan fa-
aliyetlerine ortam ve sahne sunan mobilya, 
dekor, fiziksel tasarım ve diğer arka plan dü-
zenlemeleridir 

Kişisel vitrin: Cinsiyet, yaş, ırksal özellikler; 
boy ve görünüş; duruş şekli; konuşma kalıp-
ları; jest ve mimiklerdir (Goffman, 2009: 28-
35).



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 13 Yıl:2016 Jel Kodu: I12-Z1

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 13 Year: 2016 Gel Code: I12-Z1

ID:339 K:389
(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)

223

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 

Ayrıca fotoğraflarda Goffman’ın kuramsal 
temellerini attığı bazı parametreler aracılığı 
ile kişilerin kendilerini nasıl sundukları ince-
lenecektir. Bunlar: 

Dramatik Canlandırma, 

İdealize Etme, 

İfade Denetiminin Elde Tutulması,

Yanlış Sunum, 

Gizemlileştirme, 

Gerçeklik Ve Düzmece, 

Takımlar, 

Bölgesel Davranışlardır.

1- Dramatik canlandırma: Kişi başka insan-
ların karşısında bulunduğu sırada faaliyet-
lerini bazı doğrulayıcı olguların dramatik 
olarak altını çizerek işaretlerle donatır. 
İnandırmak için, rolün dramatize edil-
mesidir. İşini yaparken onu izleyenlerin 
hoşlanacağı izlenimler bırakma çabası-
dır. Tek rutini ön plana çıkarma çabasıdır 
(Goffman, 2009: 40-44)

2- İdealize etme: Herkesin beklediği ve is-
tediği gibi davranma, statü, simgeler, ka-
lıpları ve inançları kullanmadır. Kişi ken-
dini başkalarına sunduğu performansda 
toplumun resmi olarak onaylanmış değer 
ve davranışları ile süslemektedir. Aynı 
performansı aynı seyirci üzerinde devam 

ettirmek gerekmektedir (Goffman, 2009: 
44-46) .

3- İfade denetimi: istenmeyen hareketler, set-
teki hatalar, statüye uygunsuz giyim, du-
ruş, görüntü, kutsal değerlere saygısızlık, 
bunlar performans sahibinin ifade deneti-
mi yapmadığını ortaya çıkarır. Bu da per-
formansı sergileyen kişinin inandırıcılığı-
nı kaybetmesine sebep olur. Kendilerine 
aşılanmaya çalışılan gerçeklikten gizliden 
gizliye kuşkulandıklarında seyircilerin 
önemsiz kusurlardan tüm gösterinin sahte 
olduğu sonucunu çıkarma eğiliminde ol-
duğu kabul edilmektedir (Goffman, 2009: 
59-63). 

4- Yanlış sunum: İşaretlerin yanlış kullanımı, 
çelişkiler, performansın inandırıcılığını 
yok eder. Aslında inandırıcılık kişinin o 
performansa yetisinin olup olmadığıdır. 
Performansın kendisinin bir önemi yoktur. 
Örneğin 15 yaşında birinin 20 yaşında biri 
gibi görünmesi. Kadınların genç görünme 
isteği, zayıf görünme isteği, bunların hep-
si, rolün inandırıcılığı için tehdit oluşturur 
(Goffman, 2009: 65-72). 

5- Gizemlileştirme: mesafe, özeli gizleme 
(Goffman, 2009: 73).

6- Gerçeklik (Doğal olan) ve düzmece(Fazla 
ihtimam hata oranı yüksek) (Goffman, 
2009: 76-80).
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A) Takımlar: Performansın amacı oyuncunun 
özellikleri değil, sahnelenen rolün özellik-
lerini ortaya çıkarmaktır. Birden fazla kişi 
ile yapılan performanslardır. (Goffman, 
2009: 82).

B) Bölgesel Davranış: yer ve zaman perfor-
mans için uygun olmalıdır. 

i. Ahlaki edep kuralları: cinsel edep, kutsala 
saygı. Daha çok görüntüyle ilgili.

ii. Araçsal edep kuralları: örneğin iş kuralla-
rına uymamak (Goffman, 2009: 107-108).

İncelenen fotoğrafların sahibinin adı aktör 
olarak kullanılmaktadır. Belli bir durumda, 
belirli bir katılımcının diğer katılımcılar-
dan herhangi birini etkilemeye yönelik tüm 
etkinliklerine performans denilmektedir. 
Etkilemek istedikleri kişiler ise seyirci olarak 
adlandırılmaktadır. Instagram fotoğraflarının 
Goffman’ın terimiyle, yayılan izlenim oldu-
ğu varsayılmaktadır. Yayılan izlenim, seyir-
cilerin performans gösteren aktör hakkında 
bulgulara dayanarak elde ettiği izlenimdir. 
Bunlar sözel olmayan görsel simgeler içerir. 

Tüm bu kuramsal ve kavramsal çerçeve ile 
sosyal paylaşım ağları incelenerek bireyle-
rin nasıl benlikler inşa ederek diğer bireylere 
sundukları saptanabilir. Goffman bunu göz-
lem tekniği bireylerin davranış ve konuşma-
larından incelerken, aynı çerçeve ile profiller 
görüntüsel olarak her fotoğraf birer davranış 

birimi olarak alınıp, tüm fotoğraflar ise bir 
performans olarak değerlendirilerek incele-
nebilir.

GOFFMAN’LA INSTAGRAM’DA 
SUNULAN BENLİKLERİ OKUMAK

Goffman’ın kuramsal ve kavramsal yönte-
mini pencere kabul edersek, bu pencereden 
instagram profillerine bakıldığında sunulan 
benlikler kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 
Instagram’da benlik sunumu incelenmek 
üzere, 6 kadın 6 erkek profili incelenmiştir. 
Amaçlı örneklem yöntemiyle kişiler saptan-
mıştır. Kilitli hesaplar değil herkese açık olan 
hesaplar kullanılmıştır. İncelenen hesaplar, 
hesapların kişisel olması açısından isimle-
ri ile ifade edilmeden araştırmacı tarafından 
kodlanarak sunulmaktadır. Araştırmacı tara-
fından, Türkiye sınırları içinde olduğu dü-
şünülen 500 hesap incelenmiş. Bu inceleme 
sonucunda birbiriyle ortak yönleri olduğu 
düşünülen çeşitli kişisel hesaplar, alt başlık-
lara ayrılarak gruplandırılmış ve bunlar bazı 
isim yakıştırmaları yapılarak incelenmiştir; 
Muhafazakar kadın benlik sunumu, muhafa-
zakar erkek benlik sunumu, entelektüel kadın 
benlik sunumu, entelektüel erkek benlik su-
numu, güzel kadın benlik sunumu, yakışıklı 
erkek benlik sunumu, olmak üzere 6 gruptur. 
Benlik sunum kategorileri araştırma örnekle-
mi arttırılarak çok çeşitlenebilir. 
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 
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Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

Muhafazakar Kadın Benlik Sunumu 

Performanslar bir rolü, bir rutini oynamak 
için kullanılmaktadır. Bu benlik sunumunda 
örneklem alınan her iki kadında muhafazakar 
bir kadın rolü oynamakta ve seyircisi olan 
profiline ekli bireylere sunmaktadırlar. Bir 
gözlemci olarak yani izlenimi seyreden bir 
araştırmacı olarak profilleri incelendiğinde 
şu tespitler yapılabilmektedir: Profilleri in-
celenen aktörlerimizden biri 316 diğeri ise 
131 fotoğraf kullanmıştır. Fotoğraflardaki 
set yani ortam ve arka planda, deniz, araba, 
manzara, loş ışık ev, yemek masası ofis gibi 
alanlar kullanılmıştır. Kişisel vitrinleri; biri 
yirmili yaşlarda diğeri ise otuzlu yaşlarda, 
her ikisi de başörtülü ve makyajlılar, markalı, 
gösterişli, renkli uzun ve dekoltesiz giysiler 
giymekteler, makyajlı gözleri ve yüzü ön pla-
na çıkaran fotoğrafları profillerine ekledik-
leri görülmektedir. Neşeli, masum, gizemli 
ve gezmeyi seven bir yapı sergilemektedir-
ler. Dramatik canlandırma; muhafazakar, 
gezmeyi seven neşeli, güzel bir kadın ben-
liği sunumu yapmaktadırlar. İdealize etme; 
her iki kadın da muhafazakar bir kadından 
beklenen giyim şekline sahiptir. Ramazan 
ayındaki oruç, sahur ve iftar ögeleri sıklıkla 
kullanılmaktadır, bu şekilde inançlarının ge-
rekliliklerini yaptıklarını göstermektedirler. 
İfade denetimi; iki kişi için de geçerli olan 
aşırı makyaj, muhafazakar kadın rolüne uy-
gunsuz görünmektedir. Güzel olduklarını be-

lirten fotoğraflar sunmaları, buna dair olumlu 
feedback bekleyen duruşları, rollerinin ifade 
denetimini yapamadıklarını göstermektedir. 
Özellikle abartılı pozların verilmesi, aşırı 
makyaj muhafazakar kadın performansına 
uygun hareketler olarak görülmemektedir. 
İfade denetimlerindeki bu eksiklik aynı za-
manda yanlış sunum yapmış olduklarını gös-
termektedir. Muhafazakar bir kadından toplu-
mun beklentisi güzel çekici bedenini saklama 
iken bu profillerde güzelliğin ön plana çıktığı 
görülmektedir. Ayrıca profil sahiplerinden 
biri 15 tane popüler şarkıları söylediği video 
yüklemiştir. Gece lüks mekanlarda gezmeleri 
de benlik sunumlarındaki gerçekçiliği sorgu-
latmaktadır. Özellikle gece sahur için hazır-
lanan mum ışıklı aşırı süslü ve özenli yemek 
sofraları dikkat çekmektedir. 

Muhafazakar Erkek Benlik Sunumu

Performanslar bir rolü, bir rutini oynamak 
için kullanılmaktadır. Bu benlik sunumunda 
örneklem alınan her iki erkekte muhafazakar 
bir erkek rolü oynamakta ve seyircisi olan 
profiline ekli bireylere sunmaktadırlar. Bir 
gözlemci olarak yani izlenimi seyreden bir 
araştırmacı olarak profilleri incelendiğinde 
şu tespitler yapılabilmektedir: Profilleri in-
celenen aktörlerimizden biri 150 diğeri ise 
130 fotoğraf kullanmıştır. Fotoğraflardaki 
set yani ortam ve arka planda, Filistin, dini 
yerler, cami, toplantı salonu, ofis gibi alanlar 
kullanılmıştır. Kişisel vitrinleri; biri yirmili 
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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 

yaşlarda diğeri ise otuzlu yaşlarda, her ikisi 
de sakallı, güler yüzlü, şık ve pahalı kıyafet-
leri olan, sade ve kendi hallerinde görülmek-
tedirler. Dramatik canlandırma; muhafazakar, 
gezmeyi seven neşeli, mutlu, dini sohbet ve 
dini ortamlarda bulunan, dini resimler pay-
laşan ve dini kitaplar okuyan, dini hassasi-
yetleri yüksek muhafazakar bir erkek benliği 
sunumu yapmaktadırlar. İdealize etme; her 
iki erkekte tesbih, misvak, seccade, Kuran’ı 
Kerim ayetlerini içeren paylaşımlar da bu-
lunmaktadırlar. Rollerine uygun fotoğraflar 
kullanmaktadırlar. Takım Performansı; fotoğ-
raflarının nerdeyse yarısında giyimleri kendi-
lerine benzeyen dini sohbet ve toplantıların 
yapıldığı mekanlarda topluca arkadaşları ile 
olanları tercih etmişlerdir.

Entelektüel Kadın Benlik Sunumu

Performanslar bir rolü, bir rutini oynamak 
için kullanılmaktadır. Bu benlik sunumunda 
örneklem alınan her iki kadında entelektüel 
kadın rolü oynamakta ve seyircisi olan pro-
filine ekli bireylere sunmaktadırlar. Bir göz-
lemci olarak yani izlenimi seyreden bir araş-
tırmacı olarak profilleri incelendiğinde şu tes-
pitler yapılabilmektedir: Profilleri incelenen 
aktörlerimizden biri 228 diğeri ise 75 fotoğ-
raf kullanmıştır. Fotoğraflardaki set yani or-
tam ve arka planda, beyaz bir örtünün üzerine 
koyulmuş üst üste kitaplar, renkli ayraçlar, 
çiçekler, masada mutlaka meyve, kahve ve 
pasta, yaptığı tasarımlar ile ahşap bir masa-

nın bulunduğu alanlar kullanılmıştır, tüm fo-
toğraflarda dekore edilerek sunulmuş kitaplar 
bulunmaktadır. Kişisel vitrinleri; her ikisi de 
yirmili yaşlarda, her ikisi de renkli, spor, de-
koltesiz biraz maskülen giysilerle görülmek-
tedirler. Makyajsız ve yüzlerinin tümünün 
görünmediği fotoğrafları tercih ettikleri gö-
rülmektedir. Dramatik canlandırma; okumayı 
seven, devamlı kitaplarla ilgilenen gezdikleri 
yerlerde bile ellerinde kitaplarla poz veren 
vücut ve yüzlerini ön plana çıkarmayan en-
telektüel bir kadın sunumu yapan bir perfor-
mans sergilemektedirler. Masanın üzerindeki 
kitaplara ellerini koyarak farklı yüzükler ve 
ojeler kullanarak, kadın kimliğini de sunmak-
tadırlar. İdealize etme; kadın görüntüsünü 
arka plana alarak, yalnızca okuyan ve görse-
le önem vermeyen bir benlik sunmaktadırlar. 
Yanlış sunum ve İfade denetimi: performans 
sergileyen aktörlerden bir tanesi markaların, 
amblem ve ürünlerini kitapların yanına yer-
leştirerek performansında bir inandırıcılık 
sorunu sergilemektedir. Gizemlileştirme; her 
iki aktör de kendini ön plana çıkartmayarak, 
kitap okuyan ve kitaplara ilgi gösteren bir 
sunum yapmaktadır. Yalnızca fotoğraflara 
bakarak bu kişilerin kim olduğu ve nasıl gö-
ründükleri bilinememektedir. 

Entelektüel Erkek Benlik Sunumu 

Performanslar bir rolü, bir rutini oynamak 
için kullanılmaktadır. Bu benlik sunumunda 
örneklem alınan her iki erkek de entelektü-
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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 
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the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

el erkek rolü oynamakta ve seyircisi olan 
profiline ekli bireylere sunmaktadırlar. Bir 
gözlemci olarak yani izlenimi seyreden bir 
araştırmacı olarak profilleri incelendiğinde 
şu tespitler yapılabilmektedir: Profilleri in-
celenen aktörlerimizden biri 102 diğeri ise 
105 fotoğraf kullanmıştır. Fotoğraflardaki 
set yani ortam ve arka planda, masanın üze-
rine koyulmuş üst üste kitaplar, kütüphane, 
çimenlerin üstü, deniz gibi yerler kullanıl-
maktadır, tüm fotoğraflarda ellerinde veya 
kucaklarında kitaplar bulunmaktadır. Kişisel 
vitrinleri; biri yirmili yaşlarda diğeri ise otuz-
lu yaşlardadır. Her ikisi de sade, şık göz ve 
kaşlarını ön plana çıkaran fotoğraflar kullan-
mışlardır. Dramatik canlandırma; bir tanesi 
okumayı seven, sessiz ve tenha mekanları 
tercih eden bunun dışında hayatları ile ilgili 
fotoğraf paylaşmayan bir performans sergi-
lediği fotoğrafları paylaşmakta bir diğeri ise 
özel hayatına dair ve diğer yaşamsal olayla-
rına dair paylaşımlarda bulunmuştur. İdealize 
etme; kitaplardan alıntı resimler paylaşarak 
bilgi birikimlerini göstermeye çalışmışlardır. 
Yanlış sunum ve İfade denetimi; bir tanesinin 
hayatta yaptığı çılgınlıkları ve özel hayatını 
sunması performansına gölge düşürmüş ve 
aslında çok da entelektüel biri olmadığı kanı-
sını uyandırmaktadır. 

Güzel Kadın Benlik Sunumu

Performanslar bir rolü, bir rutini oynamak 
için kullanılmaktadır. Bu benlik sunumunda 

örneklem alınan her iki kadın da güzel kadın 
rolü oynamakta ve seyircisi olan profiline 
ekli bireylere sunmaktadırlar. Bir gözlemci 
olarak yani izlenimi seyreden bir araştırma-
cı olarak profilleri incelendiğinde şu tespitler 
yapılabilmektedir: Profilleri incelenen aktör-
lerimizden biri 75 diğeri ise 80 fotoğraf kul-
lanmıştır. Fotoğraflardaki set yani ortam ve 
arka planda, lüks mekanlar, arabaların içi, 
lüks restoranlarda yemek masaları ve evleri 
kullanılmıştır. Kişisel vitrinleri; her ikisi de 
otuzlu yaşlarda, her ikisi de renkli, sempatik, 
aşırı makyajlı, dekolte giyen, çok gezen, vü-
cutlarını ve yüzlerini ön plana çıkaran, farklı 
mimikler kullandıkları fotoğrafları paylaştık-
ları görülmektedirler. Dramatik canlandırma; 
güzel, çekici, bedenlerinin güzelliğini her 
defasında farklı tarzdaki kıyafetlerle sergile-
yen bir kadın performansı sergilemektedirler. 
İdealize etme; kadın görüntüsünü ön plana 
alan, pahalı ve gösterişli aksesuarlar takan, 
evlerindeki her mekanda genellikle uzanan 
ve gülümseyen fotoğraflarını sunmayı tercih 
etmişlerdir. 

Yakışıklı Erkek Benlik Sunumu

Performanslar bir rolü, bir rutini oynamak 
için kullanılmaktadır. Bu benlik sunumunda 
örneklem alınan her iki erkek de yakışıklı er-
kek rolü oynamakta ve seyircisi olan profiline 
ekli bireylere sunmaktadırlar. Bir gözlemci 
olarak yani izlenimi seyreden bir araştırma-
cı olarak profilleri incelendiğinde şu tespitler 
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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 
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yapılabilmektedir: Profilleri incelenen aktör-
lerimizden biri 377 diğeri ise 280 fotoğraf 
kullanmıştır. Fotoğraflardaki set yani ortam 
ve arka planda, lüks mekanlar, arabaların içi, 
lüks restoranlarda yemek masaları, meyha-
ne, sokaklar ve spor salonları kullanılmıştır. 
Kişisel vitrinleri; her ikisi de otuzlu yaşlar-
da, her ikisi de hafif sakallı, güneş gözlüklü, 
saçları düzgün şekil verilmiş, şık ve pahalı 
kıyafetler giyen, bakımlı, vücut hatlarını bel-
li eden fotoğrafları paylaştıkları görülmek-
tedirler. Dramatik canlandırma; yakışıklı, 
çekici, muzip gülen bir erkek performansı 
sergilemektedirler. İdealize etme; şık saatler, 
bileklikler ve kolyeler takmakta, başları eğik 
gözleri yukarda yüz ifadeli fotoğraflar kul-
lanmaktadırlar. Genellikle elleri ceplerinde 
görülmektedir. Alkollü ve müzikli ortamlarda 
kendileri gibi görünen erkek arkadaşları ile 
çekilmiş fotoğraflarını profillerinde sunmak-
tadırlar. Özellikle spor salonu fotoğrafların-
da, bedenlerinin üst kısmının çıplak olduğu 
görülmektedir 

SONUÇ

Goffman’a göre bireyler yaşamları boyunca 
diğer bireylerin karşısına benimsedikleri rol-
lere uygun performanslar ile çıkmaktadırlar. 
Özel hayat, gündelik hayat, iş hayatı içerisin-
de bireyler bu sayede benlikler ortaya koya-
rak diğer insanları etkilemeye çalışmakta ve 
onlardan onay beklemektedirler. Toplumsal 
bir varlık olan birey, toplum içerisinde ken-

dini bu şekilde var etmektedir. Sunulan ben-
likler tüm tolum tarafından onaylanmaya bilir 
ama hedefledikleri gruplar onlar için önemli-
dir ve bunlara seyirci denmektedir. 

Yapılan çalışmada incelenen profiller ışı-
ğında kategoriler oluşturulmuştur. Bunlar; 
Muhafazakar kadın benlik sunumu, muhafa-
zakar erkek benlik sunumu, entelektüel kadın 
benlik sunumu, entelektüel erkek benlik su-
numu, güzel kadın benlik sunumu, yakışıklı 
erkek benlik sunumudur.

Muhafazakar kadın benliği sunan her iki kişi-
de tipik muhafazakar kadın kimliğinden farklı 
bir görünüm sergilemektedirler. Başörtülüler, 
kapalılar ama şık ve pahalı giyinmekte ve 
aşırı makyaj yaparak aslında böylede oluna-
bileceğini vurgulamaya çalışıyor olabilirler. 
Muhafazakar erkek benliği sunan kullanı-
cılar ise dini ritüelleri ve simgeleri ön plana 
çıkararak görsel yönlerini gizlemekte ve ma-
nevi durumlarını ön plana çıkarmaktadırlar. 
Toplumun kabul ettiği muhafazakar kadın 
benliğinden uzak görünmektedirler.

Entelektüel kadın benlik sunumu yapan kul-
lanıcılar kendilerini ön plana çıkarmayarak 
kitaplar resimler veya kendi yaptıkları çalış-
maları ön plana çıkarmaktadırlar. Erkekler ise 
yine aynı şekilde resim, kitap ve sözler payla-
şarak bu yönlerini ön plana çıkarmaktadırlar.
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larında kişiler yüz hatlarını ve vücutlarının en 
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güzel göründüğü fotoğraflar paylaşmaktadır-
lar. 

Yapılan çalışma göstermektedir ki; Goffman, 
bireyler performanslarını dizayn ederek bel-
li benlikleri sunmaktadırlar düşüncesinde bir 
kez daha haklı çıkmıştır. İnstagramda birey-
ler kendilerini nasıl göstermek istiyorlarsa 
ona göre fotoğraflar kullanmaktadırlar. Kimi 
zaman arka mekan, diğer insanlar veya ifade 
gibi ayrıntılarla rollerinden ayrıksı benlikleri 
olduğu da fark edilmektedir. Bu aynı zaman-
da bu konuda başka çalışmaların da yapılma-
sı gerektiğini göstermektedir. Sunulan ben-
liklerdeki ifade denetimi ve yanlış sunumları 
içeren yeni bir çalışma hem bu çalışmanın 
devamı olması hem de alana farklı bir bakış 
açısı getirmesi açısından önerilmektedir. 

Goffman’ın dramaturjik kuram ve yöntemi-
nin sosyal paylaşım ağlarından olan instag-
ram örneklemi üzerinde son derece başarılı 
veriler elde etmemizi sağladığı ortaya çık-
maktadır. Bu kuram ve yöntemle bakıldığın-
da benlik çeşitliliklerini ve nasıl oluşturulup 
dizayn edildiklerini görebilmekteyiz. Her 
birey profil hesabında diğer bireylerin zih-
ninde kendinin nasıl görünmesini istiyorsa o 
yöndeki performanslarını fotoğraflamaktadır. 
İmajını yönetmeye çalışmakta kendini diğer 
bireylere sunmaktadır. Hayat bir oyun sahne-
sidir ve bireyler kendilerini nasıl göstermek 
istiyorlarsa ona uygun rollerle ve bu rollere 
uygun simge, davranış ve duruşlarla kendile-

rini hazırlamakta ve diğer insanların karşısı-
na çıkmaktadırlar. Günümüz dünyasında bu 
performansların yeni alanlarından biri instag-
ramdır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: While the power, effects and the structure of traditional media have been being 
studied in the academic field of communication, new media and social networks have opened 
up new fields of study. The one-way formation of the traditional media has left its place to acti-
ve followers and sources. It is impossible to talk about that individual who is isolated and alone; 
people are always tied to each other. The ties that connect people together and unite them are 
thoughts about their others their believes about their own beings. The consciousness of exis-
tence is built by perceptual institution about the self of others by communicating with others. 
The process constructing perceptual intuitions that people have done on each other is possible 
through a communication medium and channel. Social sharing networks are defined as appli-
cations that allow users to share their profile pages, web sites, personal blogs with other users. 
Social networks, which have many users around the world, create their own country, and they 
continue to increase their own significance as the use of social networks by individuals become 
a vital behavior such as eating and drinking, being part of human routine. Nowadays, individu-
als have preferred to present themselves in the “virtual” social world through social networks. 
The rise of visuality and the introduction of visual technology into every aspect of the life 
physiologically affect the individuals. Even if the changing societies have emerged in the sense 
that individual shapes society, it is not attached to the scope of studying the social and physi-
ologist changes. Objective: In this study, the way in which the users present themselves via 
Instagram social network will be tried to be solved in the direction of Goffman’s “dramaturgy 
theory”. Goffman wrote his book “The Presentation of Self in Everyday Life” in 1959. In this 
book, Goffman argues that individuals want to influence other people and control their impres-
sions by showing performances. He explains how these performances are produced with his on 
concepts by observation method. Importance: This article is based on the assumption that in-
dividuals perform through Instagram as Goffman argued in the book “The Presentation of Self 
in Everyday Life”. The dramaturgy theory has never been used in the examination of Instagram 
social network so this attempt reveals the significance of this study. Theoretical Structure: 
According to Goffman, people are involved in a theater scene. The actors play various roles in 
order to get applause from others, to keep the image in the eyes of the others property and leave 
a good impression. The actor try to improve his presentation accordingly viewer’s reaction to 
performance, so he receives feedback to learn about the expectations of his followers. Goffman 
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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 

has sought illuminate and resolve complex ways in which men and women have established 
their own selves in their important eugenic encounters. Social actors constantly try to manage 
their encounter with others. Since we are always playing, Goffman assumes that it is pointless 
to ask what kind of man and woman really is. We are on the stage forever, even when we believe 
that we are very spontaneous and our reactions to others are genuine. The behavior of self is 
always shaped by dramaturgical encounters with a wide variety of others. When we face each 
other, we are prone to play the role of respectful student against our professors, the role of ent-
husiastic lover against our lovers, the role of good boy and girl against our parents. According 
to Goffman’s assertion what we can never be is to be men and women. We exist what if we can 
do. The show continues as long as we live. We build and present our own self accordingly our 
relationships with others. The actor needs observers to create an impression about himself. He 
wants observers to come to the same conclusion what he wants to create about himself. He de-
sires to have control over observers’ reactions to himself, especially how they behave himself. 
He may also want to create fake impression that is spread and given is the two forms of the 
presentation of the self. The impression that is given is related to words and the impression that 
is emitted is related to visuality. These can differ as posture, gaze, space or time. The core of this 
study emphasis on the impression that is emitted. Instagram is a free photo sharing program sin-
ce October, 2010. It was founded by Kevin Systrom. Thanks to this program, users are capable 
to share their photos on their own social network by applying various digital filters to their pho-
tos. Instagram allows users to their photos with a set of characteristic factors. Methodology: 
Performances in the examined Instagram profiles will be tried to be examined with Goffman’s 
theoretical view of “spreading impression”. Examining, concepts used by Goffman to study 
social interactions will be used. They can be listed as interaction, performance, role, routine, 
actor, observer, attendant, given impression, spreading impression, set and personal vitreous. 
In addition, the photographs will be examined how people present themselves through some of 
the parameters implied in Goffman’s theoretical foundations. These can be listed as dramatic 
animation, idealization, retention of expression control, misrepresentation, mystification, rea-
lity and pseudo, teams, regional behavior. In this study, six females and six males were chosen 
to examine self presentation in Instagram. Persons were identified by the purposeful sampling 
method. Open accounts were used for the examination. The investigated accounts are coded by 
the researcher because of that accounts are personalized and so it could be violated for personal 
rights. Five hundred accounts considered to be within the borders of Turkey were investigated 
by the researcher. As a result of this review, various personal accounts, which are considered 
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to have common features, are grouped into subheadings, which are examined by making some 
name suits. These name suits were listed as conservative female and male self presentation, 
intellectual female and male self presentation, beautiful female self presentation and handsome 
male self presentation. Conclusion: It turns out that Goffman’s dramaturgical theory and met-
hod has enabled us to obtain extremely successful data on Instagram sampling, which is one 
of the social sharing networks. Examining Instagram via Goffman’s approach, the diversity of 
the self and how the selves are created and designed could be seen. Every individual desires to 
create an acceptable impression in the mind of others and s/he proves this desire by presenting 
pictures of her/his performances accordingly how s/he wants to be seen. S/he presents herself/
himself to other people for management of her/his image. Life is playing stage and individual 
acts as they desire to be seen by acting with appropriate roles and they prepare themselves to act 
with symbols, behaviors and postures which are appropriate to roles. In today’s world, Instgram 
is one of the new areas of these performances.
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UHİVE “Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi”; 2013 yılı itibariyle yayın 
hayatına başlamıştır. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara yer 
verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda dört sayıçıkarmaktadır. Dergimizin 
sayıları mart, haziran, eylül ve aralık aylarında sistem üzerinden yayınlanmaktadır. Dergimiz gerek 
basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Dergimizde iletişim ve edebiyat alınıi-
çerisinde değerlendirilebilecek her türlü yayına yer verilebilmektedir. Dergimiz uluslararası nitelikte 
olup farklı indeksler tarafından taranmaktadır. Dergimiz bünyesinde çok değerli iletişim ve edebiyat 
akademisyenleri Dergimiz hakem, bilim ve danışma kurulu üyeleri arasında alanlarında iletişim ve 
edebiyat alanıyla ilgili konusunda uzman çok değerli akademisyenler yer almaktadır. Dergimizin baş 
editörü Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KIRIK olup, dergi yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda 
faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu başkanı derginin o anki baş editörü olup yönetim 
kurulunun %51’inin aldığı kararlar uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi alanında uzman 
iki hakemin onayından geçmeli ve hakemler tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. 
Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu onayın-
dan geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve yönetim 
kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar 
için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak 
kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın kabul şartlarına uygun 
hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuştur. 

Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacılarının 
mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında bilimsel çalışmalar yapmış olması şartıaranır. Dr. Unvanına sahip 
olmayan ve alanında yayın yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem kurullarında yer alamaz. 
Dergi yönetim kurulu derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını oluşturur. Yönetim kurulunun 
aldığı her türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yönetim kurulu kararı olmaksızın hiçbir 
koşul ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü 
hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine 
gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi vermek 



zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim ve danışma kurulunda yer almak isteyen bilim 
insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu karar verebilir. 

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmişçalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel sayılar 
ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildirilerin mutla-
ka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. Ayrıca sözlü 
sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem onay raporları dergimiz yönetim kuruluna 
ve başeditörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde 
yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet 
adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bil-
gileri derginin web sayfasından kendisi izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizde uluslararası 
APA 5 sistemi uygulanır. Bu sistem dışında hazırlanan hiçbir yayına yer verilmez yer verilmesi de 
talep edilemez. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için aynıdır. Hiçbir kimse 
için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez talep edilemez. Dergimiz 
bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka iletişim ve edebiyat alanından olması şartı aranır. 
Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer verilemez. İletişim ve edebiyat alanına giren 
bütün çalışmalar dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınır. Hakem sürecine dair işleyiş başeditör 
kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayının dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi 
ve karar verme yetkisine sahip bulunur. Başeditörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın 
dergide sürece dahil edilmez. Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir 
yükümlülük oluşturamaz. 

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da yazarlar 
hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde yayınlanması 
amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmeyen alıntılar, 
intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Bu konuda dergimiz üzerinde 
hiçbir kurum, kişi ya da diğer yetkili olanlar yaptırım uygulayamaz. Dergimiz basılı ve online olarak 
hareket eden bir yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal 
olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan 
sosyal bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir yazara ya da yazarlara basılı materyal 
göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın 
kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan 
yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj 
yazar tarafından örnek makale baz alınarak yapılmaktadır. 
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YAYIN İLKELERİ

1. UHİVE “Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi” 4 ayda bir yayınlanan 
akademik ve bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir. Ancak derginin özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır.

2. Dergide “İLETİŞİM” ve “EDEBİYAT” ile ilgili konuları ya da sorunları ele alıp inceleyen, 
bilimsel ve özgün nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Çalışmaların bilimsel kaygılarla yazılmış 
olması, alana katkıda bulunacak nitelikte olması, alandaki önemli kaynakları referans göstermesi, 
önyargı ile yazılmamış olması, slogan niteliğinde cümleler içermemesi, gelişkin bir dile sahip 
olması beklenir. Ayrıca tarama, araştırma, bildiriden geliştirilme vb. niteliklerinden birine sahip 
olmalıdır.

3. Derginin yazım kurallarına uymayan, kaynakçasız, önsözsüz ya da özetsiz yazılar için hakem 
süreci başlatılmaz.

4. Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edilir. 

5. Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. 

6. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi apa 5 sistemine uygun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde 
kaynak gösterimi bu şekilde düzenlenmelidir. 

7. Sosyal bilimler içerisine giren ve kapsayan çalışmalarda mutlaka jel kodu veya alt jel kodu 
bulunmalıdır. Jel kodu bulunmayan çalışmalar hiç koşulda kabul edilmez edilemez. 

8. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan olmama-
sına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde açıklanmaz. 
Hakem Kurulu her sayıda değişir ve yazıların konusuna göre oluşturulur. İnterdisipliner nitelikli 
yazıların hakemleri ilgili oldukları alanlara göre belirlenir.

9. Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir. Hakem raporlarından birinin “Ya-
yınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması durumunda 
ilgili alandan 3. hakem tayin edilebilmekte ve onun raporu beklenebilmektedir. Yazardan sadece 



üç defa düzeltilmesi istenir. Her üç düzeltmede de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise 
yayın sistem tarafından reddedilir.

10. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son 
şeklini düzeltilmiş haliyle dergiye 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Düzeltmeler konusuna 
yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. Belirtilen sürede düzeltilmiş olarak 
geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine alınmaz.

11. Dergimizin yayın dili Türkçedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazırlanan çalışmalar 
İngilizce olarak da kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu insiyatif kullanma hakkına ya 
da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar bu konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz.

12. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında yayınlan-
mamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.

13. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, konfe-
rans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında yayınlanmamış 
olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul edilebilir ve hakem 
sürecine alınır.

14. Çeviri metinler, eğer o metin Türkçe’de ender bulunabiliyorsa, çevirisinin alana katkı sağlayacağı 
düşünülüyorsa editör ve yayın kurulunun onayı ile kabul edilir ve hakem süreci başlatılır. Ancak 
her sayıda yayınlanacak çeviri sayısı sınırlıdır. Özgün metinler tercih nedenidir.

15. Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karakterinde, 
12 Punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik 
boşluklar olmalıdır. 

16. Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa numarası 
verilmiş olmalıdır. Yazıdaki paragraflar 1 cm girintili olabilir.

17. Türkçe yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen İngilizce özet, özetin altında 5 anahtar sözcük(ler) 
yer almalıdır. Özetin, yazıldığı yabancı dilde başlığı ve anahtar kelimeleri (keywords) de bulun-
maktadır.

18. İngilizce yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen Türkçe özet, başlık ve anahtar kelimeler bulun-
malıdır.

19. Özette araştırmanın kapsamı, amacı, yöntemi, ulaşılan sonuçlar ve konudan kısaca söz edilmelidir.

20. Yazar adı ya da adları, kapak sayfasında yer almalıdır. Kapak sayfasında ayrıca, yazarın akademik 
ünvanı ve çalıştığı kurumun adı, adresi, iş ve cep telefonu, faks numarası ve e-posta adresi de 
bulunmalıdır.



21. Yazıların yayınlanması konusunda son karar baş editöre aittir. Baş editörün yazı hakkındaki 
değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte iletilir.

22. Dergiye gönderilen yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın geri gönderilmez.

23. Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

24. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir çalışmanın 
yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Bu işlem için hiçbir yazardan 
telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışma için yazar bu şartları 
peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır.

25. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla yazılarının 
tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını onaylarlar. 

26. UHİVE “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak da yayınlanmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında 
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı dergi ver-
mek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti ilgili basım 
firmasına ödenmelidir. 

27. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde değerlendiril-
meyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha gönderilir. 

28. Gönderilecek çalışmaların Türkçe olması durumunda genişletilmiş ingilizce özet yazılmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce özet içinde, amaç: kapsam: kısa literatür bilgisi: bulgular ve sonuç yer 
almalı ve yaklaşık 1000 ile 1500 kelime olmalıdır.

YUKARIDA BELİRTİLEN 28 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME DÂHİL 
OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ BİR YAZARIN 
BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ YAYIN İLKELERİ ve 
ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya RED EDİLMESİNDE TEK 
TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN 
DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET 
EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER 
ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA 
SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR. 



PUBLICATION PRINCIPLES

1.  UHİVE “International peer-reviewed Journal of Communication and Humanities Research” is 
an international refereed journal with an academic and scientific attributions published in every 
3 months. However, the journal holds the right to publish interim issues on special occasions. 

2.  Scientific and original studies dealing with the subjects or problems about communication and 
literature are included in the journal. The papers must be written with scientific concerns, sho-
uld contribute to the field, indicate the important resources as references, not be written with 
prejudice, not include motto-like sentences, and have an advanced language. They should also 
have one of the qualities of scanning, research and developing from a notice.

3.  Referee evaluation process isn’t initiated for the studies not complying with the publication 
principles of the journal, without references, prefaces or abstracts.

4.  In studies where there is more than one author, the author being in the first place is seen as 
addressee.

5.  Sources used should be prepared in accordance with the publication template of our journal. 

6.  Editing and typesetting of the study should be prepared in accordance with the APA 5 system; 
citation in the study should be made in this manner. 

7.  Jel code or sub-jel code must be present in studies of social sciences. Studies without jel codes 
are accepted under no circumstances. 

8.  Referees and authors shouldn’t be from the same institution regarding the stage of evaluation. 
Names of referees and authors are kept confidential and announced by no means. Referee Board 
changes in every volume and it is constituted according to the subject of studies. Referees of 
interdisciplinary studies are ascertained according to their expertise. 

9.  Two referees are assigned according to the field of study in the first place. If one of the referee 
evaluations is “Unpublishable” and the other one is “Publishable with editing” or “Publishable”, 
a third referee from the related field can be assigned and her/his evaluation is demanded. Only 



three editing can be requested from the author. If the requested editing fails to be done in three 
times, the submission is rejected by the system. 

10.  Authors are expected to do the requested editing delicately and to send the edited version of the 
paper to the journal within 15 days. If it is noticed that editing hasn’t been conducted properly, 
the author is informed. The edited version of submissions not sent back within the prescribed 
time are not taken into the publication list. 

11.  The publication language of our journal is Turkish. However the studies prepared in different 
conditions and principles can be accepted in English. In this case, the publication board unilate-
rally bears the right to use initiative or reject. The author in question cannot be effective on our 
journal. 

12.  The studies demanded to be published in our journal should bear the feature that they weren’t 
published in another place or not in evaluation process for publication at that time. 

13.  Papers presented in national and international academic scientific meetings, congresses, confe-
rences and symposiums can be accepted and taken into referee evaluation process on condition 
that they weren’t published in another journal before and they comply with the article formats 
and contents. 

14.  Translated texts are accepted with the approval of editorial and publication board and referee 
evaluation process is initiated if the related text is rarely found in Turkish and if its translation is 
thought to contribute to the field. But there is a limited number of translations allowed for each 
volume. Original texts are preferred. 

15.  Submissions to the journal must be written in MS Word Program, with 12 pt Times New Roman 
and 1.5 spacing. There must be 3 cm margins in all sides of the page. 

16.  Papers should be between 15-20 pages and not exceed 20 pages; page number must exist at the 
bottom of the page as centered. Paragraphs in the text can be 1 cm indented. 

17.  For papers in Turkish, there must be an English abstract no more than 100-150 words and 5 key 
words below the abstract. The abstract must include the title of the article and keywords in that 
foreign language. 

18.  For papers in English, there must be a Turkish abstract no more than 100-150 words, title and 
key words. 

19.  The scope of research, its purpose, method, results obtained and subject should be shortly indi-
cated in the abstract.



20.  Name(s) of the author must be indicated on the cover page. Academic title of the author, name 
of the institution where s/he works, address, work and mobile phone, fax number and e-mail 
must exist on the cover page. 

21.  The last decision about the publication of submissions is made by editor-in-chief. The evaluation 
of the editor-in-chief regarding the submission is sent to the author(s) together with the referee 
evaluation report within the shortest time. 

22.  Submissions sent to the journal are not sent back whether or not it is published. 

23.  All responsibility of the submissions belongs to the concerned author(s). 

24.  Publication and copyrights of the published papers belong to our journal. The copyright of the 
each study uploaded to the system is automatically transferred to the journal. No sign for the 
copyright agreement is requested from the authors for this operation. The author accepts these 
conditions in advance for the paper uploaded to the system. The person reserves no right of 
opposition.

25.  Author(s) approve(s) the placement of the full texts of their papers on electronic databases bearing 
a non-commercial character with the purpose of supporting national and international academic 
knowledge sharing. 

26.  UHİVE is operated through an “e” electronic system, and also published in a printed version. 
Those who wish to have the journal as hardcopy have the right to do so by paying the cost of 
the journal to the printing company. Our journal is not obliged to give the printed version to any 
institution or individual. 

27.  The evaluation period of the studies uploaded to the system is two months. Studies not evaluated 
within this period and not provided with an evaluation report are sent to a different referee.

27 ITEM PUBLICATION PRINCIPLES AND INFORMATION STATED ABOVE ARE CON-
SIDERED AS ADOPTED BY THE AUTHOR OR AUTHORS INCLUDED IN THE SYSTEM. 
NONE OF THE AUTHORS HAVE THE RIGHT TO OBJECT THESE PUBLICATION PRIN-
CIPLES. OUR JOURNAL HOLDS THE UNILATERAL RIGHT IN PUBLICATION, EVA-
LUATION or DENIAL OF THE PUBLICATION PRINCIPLES and PAPERS. THIS RIGHT 
CAN NOT BE CHANGED NOTWITHSTANDING ANY CONDITION. OUR JOURNAL HAS 
THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS UNILATERALLY WITHIN THE FRAMEWORK 
OF RELEVANT RULES AND LIABILITIES AGAINST THE AUTHOR/AUTHORS ACTING 
OUT OF THE FRAMEWORK OF THE RELEVANT PRINCIPLES or RULES. EVERYBODY 
INCLUDED IN THE SYSTEM ACCEPTS THESE RULES IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ

1. UHİVE dergisinin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir. 

3. Dergimiz basılı olarak çıkarılmakta olup, internet ortamında da dergilerin PDF şekli, makale-
lerin İngilizce/Almanca/Fransızca ve Türkçe özeti de yer alır. 

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5. Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

6. Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazara aittir. Dergimiz bu konuda bir 
yükümlülük altına alınamaz sokulamaz. 

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderiler çalışmaların, her hangi bir neden-
le bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. Böyle 
bir olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir 
ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır. 

8. Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. 

9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve ça-
lışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz. 

10. Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek is-
teme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yönetici ve editör tarafından bilinir ve 
gizli tutulur. 

11. Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. İki 
talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak ret 
alır. 

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor ise 
mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve açık-
lanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul etmez. 



13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasında 
bulunamaz. 

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu işlem 
için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı ile 
dergimize devredilmiş olur. 

15. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki ay 
içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uza-
yabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, maka-
leyi sistemden çekemez. 

16. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz ilk sırada yer alan sorum-
lu yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar dışındaki 
kişilere bilgi vermez, vermek zorunda değildir. 

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

18. Dergimizin yayın süresi yılda dört defa olmak üzere; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına 
gelen süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu ne-
denle dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz. 

19. Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş bildirir raporu ilgili birinci yazara gönderilir. 
Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi ya-
pılmayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir 
yaptırım hakkına sahip olamaz.

20. Türkçe dışında hazırlanan çalışmalarda mutlaka Türkçe Özet bulunmalıdır. Anahtar kelime sayısı 
3 ile 7 tanedir. Her bir çalışma en fazla 25 sayfa olmalıdır. Ekler bu 25 sayfaya dâhil değildir. 
Özet Türkçe ve İngilizce olmak üzere 100 ile 250 kelimeden oluşturulmalıdır. Dergimizin yazım 
şekli TIMES NEW ROMAN olup 12 puntodur. Satır aralığı 1’dir. Çalışmanın konu başlığı 14 
punto ve kalındır. Yazar isim ve bulunduğu kurum bilgileri 12 punto kalın ve italik şeklindedir. 
Türkçe ve İngilizce özet 10 punto özetler alt alta gelecek şekilde hazırlanmalıdır. Gönderilecek 
çalışmaların Türkçe olması durumunda genişletilmiş ingilizce özet yazılmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce özet içinde, amaç: kapsam: kısa literatür bilgisi: bulgular ve sonuç yer almalı ve yaklaşık 
750 ile 1000 kelime olmalıdır.



GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1. The language of the journal is Turkish and English.

2. If the editorial board and the administrative board approve the papers prepared in different lan-
guages, it is accepted. The journal acts unilaterally. 

3. The journal doesn’t have a printed version. In the electronic version, only the Turkish and English 
abstracts are included.

4. Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal. 

5. None of the authors can assert legal rights on the journal. 

6. The journal cannot be held responsible for the papers; however, the author himself/herself is 
responsible for the articles unilaterally.

7. The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previously and 
under consideration of another journal for publication simultaneously. If such cases occur, the 
article is rejected on condition that refutation is published and the journal imposes the required 
sanctions on the author(s). 

8. Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are 
saved to be published in the following issues.

9. None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the same 
rights and they’re equal. No privilege is granted.

10. The names of the referees-experts in their fields-will not be revealed to the authors. Information 
concerning the authors is known only by the system manager and the editor. It is kept confiden-
tial. 

11. Major and minor corrections are made. These corrections are requested from the authors twice. 
If the required corrections are not made, the publication is rejected by the system automatically.



12. If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and explained 
in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. In that case, the journal cannot 
be held responsible for this situation. 

13. If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators who 
will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights. 

14. The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights. For this reason, it is not 
necessary for the authors to sign any other documents. The studies uploaded to the system are 
regarded as being transferred to our journal with all rights. 

15. The evaluation process of the studies uploaded to the system takes two months. Studies that are 
not evaluated within this period are sent to a different referee. So this process may take longer 
and a demand cannot be asserted. The author cannot assert any legal rights and withdraw his/
her article in this process.

16. In the articles with more than one author, the first mentioned author is regarded as the addressee, 
other authors are not communicated. The journal is not supposed to give information to other 
authors.

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

18. The journal publishes four times in a year as March, September and December. However, there 
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot be 
held responsible for this.

19. Following the evaluation process of the studies, the referee report is sent to the first author. The 
authors should make the required corrections in 15 days. If the corrections are not made in 15 
days, the article is rejected by the system automatically. None of the authors can impose sanctions 
on the journal in this case.

20. In the studies prepared in languages other than Turkish, there must be an abstract in Turkish. 
Key words should be between 3-7 words. Articles should not exceed 25 pages. Appendices 
are not included in this number. Abstracts in Turkish and English should be between 100-250 
words. The text should be written in TIMES NEW ROMAN font, 12 sized. The whole study 
should be 1.5 spaced. The titles should be written in bold, Times New Roman font, 14 sized. 
The names and institutions of the authors should be written in bold, italic, Times New Roman 
font, 12 sized. Turkish and English abstracts should be in Times New Roman font, 10 sized one 
under the other. 
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