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E-Journal of Yasar University dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan hakemli, disiplinlerarası akademik bir 

dergidir.  Yayın hayatının ilk on yılını başarı ile tamamlayan dergi, her ne kadar 2016 yılı itibari ile işletme, ekonomi 

alanları ile bu alanlarla kesişimde olan disiplinlerarası özgün çalışmaları kabul etme kararı almışsa da, 2015 yılı içerisinde 

değerlendirme sürecinde olan sosyal bilimlerin diğer alanlarındaki çalışmalardan hakem değerlendirme sürecini başarı 

ile tamamlamış olanlar çalışmalara bünyesinde yer vermeye devam etmektedir. 

 
E-Journal of Yasar University dergisinin kırküçüncü sayısında turizm ve tüketim kültürü alanlarında beş Türkçe, bir 

İngilizce çalışma yayınlanmıştır. Ezgi Cevher’in Hizmet Kalitesi Açısından Üniversitelere Yönelik Şikayetlerin 

Incelenmesi başlıklı çalışması alışmada yükseköğretim alanında faaliyet gösteren kamu ve vakıf üniversitelerine yönelik 

“şikayetler” araştırmış, şikayetlerin en fazla hangi alanlarda olduğu test edilmiştir. İbrahim Bozkurt’a ait Role of Negative 

Mood on Turkish Stock Market: Suicides başlıklı çalışmada intihar vakalarında ruh halini ana değişken olarak 

kullanmış ve bu intiharların Türkiye menkul kıymetler borsası üzerindeki etkisini araştırmıştır. Olumsuz ruh 

halinin riskli varlıklara olan talebi arttırdığı bulgusu çalışmanın hipotezi ile bağlantılı sonuçlar vermiştir. 

Çalışmaya göre tüm riskli ve risksiz varlıkları satın alma davranışının ruh hali kötü olan kişilerde antidep resan 

etkisi yaratmaktadır. Turizm sektöründe oluşan yeni akım etkilerini Gökçeada üzerinde inceleyen  Turgay Bucak ve 

Özlem Turan’a göre doğayı ve üreticilerin gelir düzeyini önemseyen Slow food biyolojik çeşitliliği, ekonomiyi ve 

geleneksel gıdaları koruma altına alan bir akımdır. Bu akım ile Gökçeada’da konaklama tesis sayısının,yiyecek içecek 

işletme sayısının, gelir ve istihdamın,turizm çeşitliliğinın ve ilçe turizminin gelişmesi incelenmektedir. Sosyal medya 

uygulamalarının Antalya yöresindeki etkisinin inceleyen Birsen Çevik, Selami Gültekin ve Oğuz Doğan’ın Facebook’taki 

Beş Yıldızlılar: Antalya Yöresinde Bir Durum başlıklı çalışması 28 Şubat ile 28 Mart tarihleri arasında facebook’ta sayfası 

olan Antalye’daki 5 yıldızlı 148 otel incelemiştir. Çalışmada otellerin sosyal medya üzerinde paylaştığı 4 etmen 

değerlendirilmiştir: otel bilgisi, iletişim bilgileri, oteli destekleyici paylaşımlar ve otel ile ilgili görseller/videolar. Elde 

edilen bulgularda potansiyel müşterilerin ana dillerinde yeterince görsel ve gerekli bilginin otel sayfalarında 

paylaşılmadığı ve yetersiz olduğu, 148 otelin %62’sinin syfasından direk rezervasyon yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Hasan Cinnioğlu, Lütfi Atay ve Halil Korkmaz’a ait Önlisans Öürencilerinin Yeşil Reklama ilişkin Algılarının 

Belirlenmesine Yönelik bir Araştırma başlıklı çalışmalarında ise çevresel duyarlılığın önemli olduğu turizm sektöründe 

istihdam edilmek üzere eğitim gören turizm bölümü öğrencilerinin yeşil reklam uygulamalarını nasıl algıladıklarını 

araştırmışlardır. Haytko ve Matulich’e (2008) ait yeşil reklama yönelik tutum ölçeği kullanılarak, Namık Kemal 

Üniversitesinde turizm eğitimine devam eden 268 önlisans öğrencisine anket uygulanmış ve eşil reklam algısının düşük 

düzeyde olduğu tespit edilmiştir.  

Son olarak Selda Saral Güneş ve Özlem Kükrer Aydın’ın Tüketim Kültürü Çerçevesinde Lüks Yaşam Tarzlarının Dergi 

Reklamlarındaki Sunumu: Home Art Dekorasyon Dergisi Örneği adlı çalışmasında reklamlar ile lüks yaşam tarzlarının 

sunulması ve tüketim ideolojisinin üretilmesi incelenmektedir. Dekorasyon dergisi Home Art’ın Mayıs 2015 sayısı içinde 

yer alan dört reklam analiz için seçilmiş ve Groupe μ(mü)’nün göstergebilimsel yaklaşımı kullanılarak incelenmiştir. Elde 

edilen bulgular zenginlik ve lüks yaşam tarzlarının yeniden üretildiği ve insanların özendirildiğini göstermektedir.  

 
E-Journal of Yasar University dergisinin yeni sayısı 2016 yılının Ekim ayında çıkacak olup yeni sayıda yine kendi alanının 

araştırma, yöntem ve modellerin kullanıldığı özgün çalışmalar ile buluşmayı ümit eder, çalışmalarınızda kolaylıklar 

dileriz. 
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Hizmet Kalitesi Açısından Üniversitelere Yönelik Şikayetlerin 

Incelenmesi 
 

An Investigation Of The Complaints Made Towards The Universities In Terms 

Of The Service Quality  
 

Ezgi CEVHER, Süleymand Demirel Üniversitesi, ezgicevher@sdu.edu.tr 

 
Öz: Yükseköğretim kurumlarında sunulan hizmetlerde, hizmeti alan ve değerlendiren açısından hizmet kalitesinin önemi büyüktür. Yapılan 

araştırmalarda üniversitelerde hizmetlere yönelik kalite unsurlarından biri de güvenilirlik olarak belirlenmiş,  bu konuda  “şikayetleri değerlendirme 

ve sorunları çözme” bir ölçüt olarak kabul edilmiştir.  Bu amaçla çalışmada yükseköğretim alanında faaliyet gösteren kamu ve vakıf üniversitelerine 
yönelik “şikayetler” araştırılmıştır. Çalışmada, üniversitelere yönelik şikayetlerin içeriğini tespit etmek amacıyla “şikayetvar.com” sitesinde yer alan 

şikayetler, içerik çözümlemesine göre incelenmiştir. Elde edilen bulgularla şikayetlerin “en fazla hangi alanlarda olduğunu, kamu ve vakıf 

üniversitelerinin şikayetlerinin karşılaştırılması”  amaçlanmış üniversitelerin temel faaliyet alanlarına ve fonksiyonlarına yönelik hizmet kalitesi 

açısından şikayetlerin içeriği esas alınarak görüş ve öneriler sunulmuştur.  

 

 

Anahtar Sözcükler: Hizmet Kalitesi, Şikayet Yönetimi, Kamu Üniversiteleri, Vakıf Üniversiteleri, sikayetvar.com 

 

Abstract: In the services provided by the higher education institutions the service quality has great importance in terms of the service fields and the 
evaluative.. In the conducted studies one of the quality elements for the service in the universities was identified as the reliability, in this issue 

“handling complaints and solving problems” were adopted as a criterion. For this purpose the “complaints” made for the private and public 

universities operating within the field of higher education were investigated in this study. In this research, in order to determine the contents of the 
complaints towards the universities, the complaints which could be found on the site called “şikayetvar.com” were investigated by content analysis. 

With the obtained findings it was intended to determine that in which field the most complaints were received and to compare the public and the 

private universities. Opinions and suggestions were presented in terms of the quality of service towards the main operating fields and functions of the 
universities by taking the content of the complaints as the basis.  

 

Keywords: Quality of the service, Complaints management, Public Universities, Private Universities, sikayetvar.com 

 

1. Giriş 

Ülkemizde yükseköğretim sistemi içerisinde, kamu üniversitelerinin yanında vakıf üniversitelerinin kurulması, bu 

sisteme rekabetçi olmak adına yeni bir hareketlilik kazandırmıştır. Bu hareketlilik, kamu üniversiteleriyle vakıf 

üniversiteleri kıyaslandığında , hem aday öğrencilere sunulan seçenekler açısından hem de kaliteli hizmet sunumu 

açısından rekabetçi bir ortama zemin hazırlamıştır. Bu yüzdendir ki Türkiye’ de yeni üniversitelerin kurulması 

desteklenerek yükseköğretim alanında gelişm sağlanmış, eğitim ve öğretim faaliyetleri geliştirilmiştir.  

Yükseköğretim kurumlarında sunulan hizmetlerde, hizmeti alan ve değerlendiren açısından hizmet kalitesinin 

önemi büyüktür. Sunulan hizmetleri alan ve değerlendiren hedef kitle için “öğrenci, personel, iş dünyası, aileler ve 

toplum” gibi pek çok gruptan söz edilebilir (Ceylan, 1997: 23-24).Yapılan araştırmalarda üniversitelerde hizmetlere 

yönelik kalite unsurlarından biri de güvenilirlik olarak belirlenmiş,  bu konuda  “şikayetleri değerlendirme ve sorunları 

çözme” bir ölçüt olarak kabul edilmiştir (Owlia ve Aspinwall, 1996: 19). Bu amaçla çalışmanın teorik bölümünde 

hizmet kalitesi ve yükseköğretimde hizmet kalitesi unsurları konuları ele alınmış, uygulama bölümünde ise 

yükseköğretim alanında faaliyet gösteren kamu ve vakıf üniversitelerine yönelik “şikayetler” sunulan hizmetleri 

alanların yorumları dikkate alınarak araştırılmıştır. Elde edilen bulgularla şikayetlerin “en fazla hangi alanlarda 

olduğunu, kamu ve vakıf üniversitelerinin şikayetlerinin karşılaştırılması”  amaçlanmıştır. Ayrıca üniversitelerin temel 

faaliyet alanlarına ve fonksiyonlarına yönelik hizmet kalitesi açısından şikayetlerin içeriği esas alınarak görüş ve 

öneriler sunulmuştur. 

 

2. Hizmet Kalitesi ve Hizmet Kalitesi Boyutları  

Günümüzde müşteriye yönelik sunumda, müşteri güdümlü olmak “her şey müşteriyle başlar” düşüncesinin uygulama 

biçimidir. Bu düşünceyle örgütler, proseslerini müşteriden gelen tepkilere göre yeniden düzenlemektedirler. Çalışanlara 

uygulanan ödül ve teşvikler bile müşteri tatmin derecesine bağlanmaktadır. Müşterilere sunulan hizmetlerde siparişe 

konu olan somut bir ürün bulunmadığından  sadece soyut olarak ifade edilen hizmetten söz edilebilir. Dolayısıyla 

geleneksel verimlilik hesaplamalarında yer alan  çıktı/girdi ölçümünden söz etmek doğru olmaz. Bu yüzden, sunulan bir 

hizmette çıktı kalite algısını değiştirmek ve geliştirmek için girdi kaynaklarında gidilen tercihlere bağlıdır. Bundan 

dolayı sunulan hizmetlerde kalite ve girdilerin bir arada ele alınması esastır (Demir ve Gümüşoğlu, 1998:218). 
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Günümüzde müşteri hizmetlerin kalitesini değerlendirmeden ürün veya hizmet satın almak söz konusu değildir. 

(Prahalad ve Hamel, 1996: 133) Bu yüzdendir ki, müşteriler ürün veya hizmetleri satın almadan önce gerekli 

araştırmaları yapmayı tercih etmekte, bunun için daha çok internetten faydalanmaktadırlar. Bu çalışamanın araştırma 

bölümü de bu düşünce baz alınarak şekillendirilmiştir.  

Müşteriye yönelik memnuniyet anlayışına göre, hangi hizmetin kaliteli olduğuna müşteriler karar verir. İşte bu 

nedenle hizmet kalitesi, müşteriler ile başlar ve müşteriler ile devam eder. Kalitenin yeri, müşterilerin zihnidir. 

Dolayısıyla örgütler, müşterilerin zihninde güçlü bir kalite algılaması yaratmak zorundadırlar. Hizmet kalitesinin 

kontrolü de zor bir süreçtir. Hizmet kalitesi boyutuna kavramsal bir bakış açısı geliştiren Parasuraman, hizmet kalitesini 

müşterilerin hizmetten beklentileri ile hizmete yönelik algılarının bir sonucu şeklinde tanımlamaktadır (Aktaran 

Devebakan ve Aksaraylı, 2003: 40). 1985 yılında Parasuraman tarafından yapılan çalışmada, hizmet kalitesi ile ilgili 

olarak on kalite boyutu tanımlanmıştır(Aktaran Çavdar, 2009: 104).  Bunlar:  

 

1. Güvenilirlik: Hizmetin güvenilir ve doğru biçimde sunumu, sözlerin yerine getirilmesi anlamındadır. 

2. Hizmetin Yeterliliği: Hizmet sunumunda hem örgütsel hem de personel açısından gerekli bilgi ve beceriye sahip 

olmak demektir. 

3. Hizmete Ulaşma: İletişimle ilgili olan taraftır. Hizmete kolay ulaşmayı, bekleme zamanının kısa olmasını, 

faaliyet saatlerinin uygun olmasını ifade etmektedir. 

4. Müşteriye Duyarlılık: Çalışanların, müşterilere zamanında ve yeterli hizmeti vermelerini, müşterilere karşı 

yardımsever olmalarını ifade etmektedir.  

5. Fiziksel Varliklar: Soyut olan hizmetin somut olan fiziksel tarafını içermektedir. Örgütün sahip olduğu tesisler, 

çalışanların dış görünüşü, araç gereç ve donanımlar fiziksel olanakları oluşturmaktadır.  

6. Örgütün Prestiji: Örgütün müşteride bıraktığı imajın ifadesidir. İnanılırlık, güvenilirlik, dürüstlük, işletmenin 

ismi, marka tanınırlılığı, çalışanların kişisel özellikleri prestiji oluşturur.  

7. Güvenlik:Hem fiziksel açıdan güvenliği hem de mali güvenliği ifade etmektedir. Gizliliği easas alır.  

8.Nezaket: Çalışanların müşteriye karşı kibar davranışını, saygısını, sevecen yaklaşımlarını içerir.  

9. Müşteri ile İletişim: Müşteriye sunumda anlamak, dinlemek ve bilgilendirmekle ilgili olan bir kavramdır.  

9. Müşteriyi Bilmek ve Anlamak: Müşteriyi tanımak ve ihtiyaçlarını anlamak adına çabaları barındırır.  

  

Hizmet kalitesinin literatürde yer alan ve tüm örgütlerde kabul edilen boyutları da 5 başlık altında 

değerlendirilebilir  (Zeithaml, Parasuraman ve Berry , 1990: 176) . Bunlar:  

1. Fiziksel Özellikler: Fiziksel olanaklar, araş gereç donanımı ifade eder.  

2. Güvenilirlik: Hizmetin doğru ve güvenilir şekilde yerine getirilmesi anlamındadır. 

3. Heveslilik: Müşterilere yardımcı olma ve destek olma istekliliği ile açıklanır. 

4. Güven Olgusu: Çalışanların müşterilerde güven duygusu uyandırabilmesidir. 

5. Empati: Müşteri gibi düşünme, müşteriyle kurulan yakın iletişim olarak açıklanabilir.  

 

3. Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi ve Üniversiteler  

Günümüzde eğitim-öğretim hizmetlerinin gelişmesi sonucu yükseköğretimde doğru strateji ve uygulamalarla rekabet 

sağlanabilir ve uzun vadede yükseköğretim kurumlarının adından söz ettirmesi söz konusu olabilir. Bu yüzdendir ki söz 

konusu stratejilerde müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarının doğru şekilde tespiti ve karşılanması öncelikler arasındadır. 

(Hepkul ve Kağnıcıoğlu, 1992).Yükseköğretim denince söz konusu olan hizmet olduğundan hizmetin odağında yer alan 

hizmet türleri için genel bir sınıflandırma yapmak doğru olmayabilir. Bu doğrultuda hizmetin değerlendiricileri ile 

hizmetin kendisi de birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Bu bakımdan yükseköğretim alanında araştırma yapan 

araştırmacıların “üniversite değerlendiricileri” adı altında yapmış oldukları çalışmalar bu alana ışık tutmaktadır. 

Araştırmacılardan Akao, 1996 yılında yapmış olduğu çalışmasında üniversite değerlendiricilerini “üniversiteden önce, 

üniversitede ve mezuniyet sonrası” olmak üzere sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmada , üniversiteden önceki grubu; 

liseler, aileler ve öğrenciler; üniversite dönemindeki grubu; öğrenciler, akademisyenler, yöneticiler ve diğer personel; 

üniversiteden sonraki grubu ise mezunlar ve sanayi çevresi oluşturmaktadır(Çavdar, 2009: 104-105). Bu taraflar genel 

olarak üniversitelerin müşterisi konumundadır. Genel anlamda da kaliteli hizmet sunumunda öğrencilere yönelik eğitim 

programlarında iyileştirilmeye gidilmesi, iç ve dış müşteri memnuniyetinin sağlanması önemlidir. Eğitim kurumlarında 

müşteri olarak ilk aşamada öğrenciler akla gelmektedir. Ancak kalite anlayışına göre müşteri sadece ürün veya hizmeti 

tüketen, satın alan kişi veya kuruluşlar değildir. Aynı zamanda kurum içinde birbiriyle ilişki içinde olan ve iş yapan 

kişiler, çalışanlar, yöneticiler olabilmektedir. Dolayısıyla Akao’ nun araştırmasında bahsettiği ve üniversiteyi üç yönden 

değerlendirenler iç ve dış müşteriler olarak ifade edilebilir. Bu yüzden eğitim kurumları açısından müşterileri 

“öğrenciler, akademik personel, diğer çalışanlar, iş dünyası, aileler ve toplum” gibi ifade etmek mümkündür. Burada, 

öğrenciler, akademik personel, çalışanlar ve yöneticiler iç müşteriyi, iş dünyası aileler ve toplum da dış müşteriyi 

oluşturmaktadır. (Ceylan, 1997: 23-24) Yükseköğretimde hizmet alanları “üniversite değerlendiricileri” adı altında ele 
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alan  Owlia ve Aspinwall (1996) ürün ve hizmete yönelik kalite unsurlarını ve bu kalite unsurlarının hedef müşterilerini 

aşağıdaki gibi belirlemişlerdir(Owlia ve Aspinwall, 1996: 19).   

 

 

Tablo 1. Yüksek Öğretimde Kalite Unsurları ve Müşterileri 

Yükseköğretimde Kalite Unsurları Müşteriler  

Somut Unsurlar  Yeterli Donanım ve Tesisler 

Modern Donanım ve Tesisler 

Ulaşım Kolaylığı 

Güzel Çevre  

Destek Hizmetler (Barınma, spor , 

sosyal hizmetler) 

Öğrenciler 

Akademik Personel  

Yeterlilik Yeterli Akademik Personel  

Nitelikler 

İletişim Becerisi 

Öğrenciler  

Tutum Öğrencilerin ihtiyaçlarının 

anlaşılması 

Yardıma isteklilik 

Yardım ve danışmanlık için 

ulaşılabilirlik 

Bireysel ilgi gösterme 

Öğrenciler  

İçerik  Programların öğrencilerin 

gelecekteki işleriyle uygunluğu 

Geçerlilik 

Bilgisayar kullanımı 

İletişim becerisi ve takım 

çalışması 

 

Öğrenciler 

Akademik Personel  

Çalışanlar  

Sunum  Etkili sunum 

Tutarlılık 

Sınavların tarafsızlığı 

Öğrencilerden geribildirim 

Öğrencilerin cesaretlendirilmesi 

Öğrenciler  

Güvenilirlik  Güvenilirlik 

Geçerli ödüller verme 

Sözünde durma 

Şikâyetleri değerlendirme, 

Problemleri çözme 

Öğrenciler 

Akademik Personel 

Çalışanlar  

Kaynak :  (Owlia ve Aspinwall, 1996: 19) 

 

Tabloda yer alan haliyle ele alındığında hizmet kalitesi üniversitelerde pek çok alanda uygulanabilir. Bu alanlar, 

üniversitelerin somut hizmet alanlarından soyut hizmet alanlarına kadar sıralanabilir. Örnek olarak üniversitelerin sahip 

olduğu fiziki alan, altyapı yeterlilikleri, donanımlı kampus ortamı, öğrenci memnuniyetinin sunulan hizmetlerle 

sağlanması, iç müşterilerin memnuniyeti, dış paydaşların memnuniyeti, yeterli ve nitelikli insan kaynağı verilebilir. Bu 

noktada İnsan kaynakları yönetimin en önemli fonksiyonlarından biri kaliteli çalışanların istihdam edilmesi şeklinde 

değerlendirilebilir.  

Bu doğrultuda çalışanların seçimi, örgütsel devamlılık açısından önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Gerçekten de işletmeye hizmet edecek personelin bulunması, işletmenin amaçları ile paralel düşünüldüğünde bambaşka 

bir alanı ifade etmektedir. Personel seçimi, insan kaynakları merkezinin önemli bir çalışma konusunu oluşturur ve bu 

süreç, mevcut eleman ihtiyaçlarının tespiti, bu ihtiyacın uygun yollar ve araçlarla duyurulması, başvuruların alınması, 

görüşmelerin yapılması ve uygun adayların işe yerleştirilmesini içerir (Fındıkçı, 2000:167). Personel seçmenin başlıca 

amacı çalışanlar ile işin gereklilikleri arasında dengeyi kurmak ve buna göre seçim yapmaktır. İşte bu noktada, 

adayların eğitimleri, yetenekleri, hobileri, kişilikleri incelenir ve uygun olan adaylar davet edilir (Boyraz, 2002). 

Devamlılık açısından, hizmet sunumu yapılan kişilere ulaşan doğrudan çalışanlardır. Bu bakımdan personel seçve ve işe 

yerleştirme önemli bir husustur.  

Müşterilere sunulan değer, bir örgütün bütün bölümlerini ilgilendiren, müşterilerle ortaklık kurarak oluşturulan bir 

sürecin sonucudur. Müşterilerle kurulan doğru iletişim, ürün veya hizmetin tasarımından satışına kadar tüm alanlarda, 

karar alma sürecinde iletişimin ve geri bildirimin yoğun olarak kullanıldığı, müşteri memnuniyetini ve sadakatini 

arttırmaya yönelik iletişimdir. Günümüzde örgütler, ürün ya da hizmeti satın alacak müşteri bulmak yanında müşteriyi 

elde tutmak, sadakat ve bağlılık sağlayabilmek için müşteri memnuniyetini rekabet edebilmek adına sağlamak 

zorundadır. Örgütler, faaliyetlerini sürdürürken tüketicilerinin memnuniyetini çalışanlarından sağladıkları destekle 

sağlamaktadırlar. Bu çerçevede kaliteli çalışanların varlığı, dış müşterilerin sürekliliği ve verimlilikleri ile doğru 
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orantılıdır (Turgut, 2006: 30). Bu kapsamda, bir örgütün müşterilerine sunduğu hizmet kalitesinin çalışanları ile 

başladığını söylemek doğru olacaktır. Üniversitelerde de insan kaynakları fonksiyonunun yeri ve önemi gündeme 

gelecektir. Çalışmanın uygulama bölümünde insan kaynakları ile ilgili ortaya çıkan bulgular durumun ciddiyetini ortaya 

koymaktadır.  

4. Üniversitelere Yönelik Şikayetlerin Araştırılması  

4.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi  

Bu araştırmanın amacı, yükseköğretim alanında faaliyet gösteren kamu ve vakıf üniversitelerine yönelik 

şikayetlerin en fazla hangi alanlarda olduğunu tespit etmek, kamu ve vakıf üniversitelerinin şikayetlerini 

karşılaştırmaktır. Üniversitelerin temel faaliyet alanlarına ve fonksiyonlarına yönelik hizmet kalitesi açısından 

şikayetlerin içeriğini esas alarak görüş ve öneriler sunmaktır.  Araştırmada analiz yöntemlerinden nitel analiz tekniği 

kullanılmıştır. Bütüncül bir yaklaşıma sahip olarak bilinen nitel analizi nicel analizden ayıran en önemli özellik algıların 

ortaya konması ve tümevarımcı bir özelliğe sahip olmasıdır (Külekçi, 2013:371). Veri toplama aracı olarak doküman 

analiziyle tümevarımcı olan b 

elirli aşamaların izlendiği (Yılmaz, 2001:5). bu araştırmada içerik analizi uygulanmıştır. Bir şikayet aktarma ortamı 

olan “şikayetvar.com” sitesinde yer alan “eğitim” kategorisinin alt başlığında yer alan “üniversiteler” başlığı dikkate 

alınmış, bu başlık altındaki toplamda 422 şikayet, 15 Haziran 2015 tarihinde, siteye o tarihe kadar düşen 2015 yılı 

şikayetleri dikkate alınarak incelenmiştir. Sitede, araştırmanın yapıldığı dönemde yer alan tüm şikayetler dikkate 

alınmış ve araştırmanın evrenini bu şekilde sitede yer alan 422 şikayet oluşturmuştur.  

İçerik analizinde; sözel, yazılı ve diğer materyallerin içerdiği mesajı, anlam veya dilbilgisi açısından nesnel ve 

sistematik olarak sınıflandırma, sayılara dönüştürme ve çıkarımda bulunma yoluyla sosyal gerçeği araştırma söz 

konusudur (Tavşancıl ve Aslan, 2001: 22). İçerik analizi; iletilerin, açık ve görünen içeriğinin, nesnel, ölçülebilir ve 

doğrulanabilir bir açıklamasını yapabilmek amacıyla kullanılmaktadır.Buna göre “şikayetvar.com” sitesinde yer alan 

“eğitim” ana başlığının altında “üniversiteler” seçilmiş; bu üniversitelere yönelik şikayetler ; 

1. Eğitim ve Öğretim faaliyetlerine yönelik şikayetler, 

2. Teknoloji alanındaki şikayetler, 

3. İnsan Kaynakları alanı şikayetleri, 

4. Araştırma ve Geliştirme alanı şikayetleri,  

5. Finansal faaliyetlerine yönelik şikayetler, 

6. Destek Hizmetlerine yönelik şikayetler, 

7. Diğer alana yönelik şikayetler şeklinde kategorilere ayrılmıştır.  

Şikayetlerin yukarıda yer alan başlıklara göre sınıflandırılmasında üniversitelerin eğitim ve öğretim faaliyet alanları 

dikkate alınmış, bu sınıflandırma araştırmacı tarafından faaliyet alanı geniş tutularak oluşturulmuştur. Üniversitelerin 

hizmet verdikleri temel alanlar dikkate alınarak belirlenen bu kategoriler, her bir kategori altında yer alan alt 

kategorilerle desteklenmiş ve kodlanmıştır. Kodlama yapıldıktan sonra elde edilen veriler SPSS paket programında 

sayısallaştırılmıştır. Ayrıca üniversitelerin “kamu veya vakıf üniversitesi” olarak türleri, kuruldukları şehirlere yönelik 

bilgiler de yüzdelik oranlarla belirtilmiştir. Son bölümde bulguları destekleyecek şekilde vakıf ve kamu üniversiteleri 

kıyaslanmış, bulgular görüş ve önerilerle desteklenmiştir 

4.2. Araştırmanın Bulguları  

Araştırmaya dahil edilen üniversitelere yönelik şikayetler incelendiğinde ve analiz edildiğinde aşağıdaki bulgulara 

ulaşılmıştır: 

 

Tablo 2. Kurum Türlerine Göre Şikayet Edilen Üniversite Sayıları ve  Oranları 

 Şikayet Edilen  Üniversiteler 

Üniversite Tipi  Frekans Yüzde 

Vakıf üniversitesi  119 % 28,20 

Kamu üniversitesi 303 % 71,80 

Toplam  422 % 100,0 

 

Araştırmada  “şikayetvar.com” sitesinde yer alan 422 şikayet incelenmiş ve analiz edilmiş, bunlardan 303 şikayetin 

kamu üniversitesine; 119 şikayetin ise vakıf üniversitesine ait olduğu tespit edilmiştir. Buna göre şikayetlerin daha çok 

kamu üniversitelerine ait olduğu görülmektedir. Şikayetlerin daha çok kamu üniversitelerine yönelik olması, Türkiye’ 

de kamu üniversitelerinin vakıf üniversitelerine göre fazla olmasından kaynaklanabilir. Bunun dışında kamu 

üniversitelerinden hizmet alan öğrencilerin sayısının da fazlalığından kaynaklanabilir. Çünkü Türkiye’ de 2013-2014 

Eğitim öğretim yılında öğrenim gören öğrenci sayıları , kamu üniversitelerinde 5 089 291 iken; vakıf üniversitelerinde 

350 999’ dur. ( Nisan 2014 YÖK Verileri, Aktaran: Çetinsaya, 2014: 68) Öğretim türü ve yükseköğretimde kurum 

türlerine göre öğrenci sayıları ile dağılım oranları ise şu şekildedir:  
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Tablo 3. Türkiye’deki Kamu ve Vakıf Üniversitelerinin Öğrenci Sayıları 

 Kamu Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri  

Programlar Toplam 

Sayı 

Toplam 

Yüzde 

Toplam 

Sayı 

Toplam 

Yüzde 

Ön lisans 1 683 044 % 30,9 57 418 % 1,1 

Lisans 3 139 516 % 57,6 231 172 % 4,2 

Lisans üstü  266 731 % 4,9 62 409 % 1,1 

Genel Toplam 5 089 291 % 93,4 350 999 % 6,4  

Kaynak: Gökhan Çetinsaya, Büyüme Kalite Uluslararasılaşma Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası, Haziran 

2014, s. 68 

 

Tablo 4. Araştırmada Yer Alan Üniversitelerin Kuruluş Yerleri 

 Kamu Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri  

Şehirler Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Istanbul  46 % 15,2 111 % 93,3 

Ankara  20 % 6,6 2 % 1,7 

Izmir  4 % 1,3 0 % 0 

Bursa 0 % 0 0 % 0 

Konya  0 % 0 0 % 0 

Eskişehir  134 % 44,2 0 % 0 

Diğer 99 % 32,7 6 % 5,0 

Toplam  303 % 100,0 119 % 100,0 

 

Araştırmada şikayet edilen üniversitelerin kuruldukları şehirlere bakıldığında en fazla şikayetin kamu 

üniversitelerinde; % 44,2 oranında Eskişehir’ de kurulu üniversitelere ait olduğu; vakıf üniversitelerinde ise % 93,3 

oranında İstanbul merkezli üniversitelere ait olduğu tespit edilmiştir. Kamu üniversitelerinde en yüksek oranı; % 32,7 

ile Anadolu’daki üniversiteler (diğer iller); % 15,2 ile de İstanbul merkezli üniversiteler takip etmektedir. Burada 

özellikle şunu belirtmekte fayda görülmektedir. Eskişehir merkezli üniversiteler arasında araştırmaya Anadolu 

Üniversitesi de dahil edilmiştir. Anadolu Üniversitesinin gerek örgün öğretimi ve gerekse de açıköğretimi dikkate 

alındığında bu oranın Eskişehir’ de en yüksek çıkması normal görülebilir. Şikayetlerde daha çok “Açıköğretim 

Fakültesi” yer almaktadır. Bunun dışında vakıf üniversitelerinin daha çok İstanbul merkezli olması nedeniyle böyle bir 

oranın bu şehirde fazla çıkması da söz konusu olabilir. Çünkü vakıf üniversiteleri sayısının en fazla olduğu il İstanbul’ 

dur. İstanbul’da toplam 38 vakıf üniversitesi bulunmaktadır. (www.yok.gov.tr; Erişim: 18.03.2015) 

 

Tablo 4. Kamu ve Vakıf Üniversiteleri Şikayet Alanları  

 

 Kamu Üniversiteleri  Vakif Üniversiteleri 

Tüm  Şikayet 

Alanlari  

Frekans Yüzde Tüm  Şikayet 

Alanlari 

Frekans Yüzde 

Eğitim Öğretim  134 % 44,2 Eğitim ve 

Öğretim  

35 % 29,4 

İnsan Kaynakları  54 % 17,8 Finansman  34 % 28,6 

Teknoloji  49 % 16,2 İnsan Kaynakları  26 % 21,8 

Finansman  33 % 10,9 Teknoloji  14 % 11,8 

Destek Hizmetleri  16 % 5,3 Destek Hizmetleri  7 % 5,9 

Diğer Konular  16 % 5,3 Diğer Konular  3 % 2,5 

Ar-Ge  1 % 0,3 Ar-Ge  0 % 0 

Toplam  303 % 100 Toplam  109   % 100 

 

Tablo 4’ e bakıldığında araştırmaya dahil edilen kamu üniversitelerinin şikayetlerinin % 44,2 oranında “eğitim ve 

öğretim” alanında; vakıf üniversitelerinin şikayetlerinin ise % 29,4 oranında yine “eğitim ve öğretim” alanında olduğu 

görülmektedir. Buna göre kamu üniversitelerinin ve vakıf üniversitelerinin en çok şikayet aldıkları alanlar “eğitim ve 

öğretim” alanıdır. Kamu üniversitelerinde diğer şikayet konuları sırasıyla % 17,8 oranında insan kaynakları, % 16,2 

oranında teknoloji; % 10,9 oranında ise finansman alanındadır. Vakıf üniversitelerinde ise bu sıralama 

farklılaşmaktadır. % 28,6 oranında finansman konusunda şikayetler ikinci sırada iken; % 21,8 oranında insan 

kaynakları; % 11,8 oranında teknoloji alanında şikayetler bulunmaktadır. Buna göre kamu üniversitelerinde şikâyete 

konu olan ikinci faaliyet alanı insan kaynakları iken; vakıf üniversitelerinde finansal faaliyetler yer almaktadır. Tablo 4 

ten sonra yer alan tablolarda üniversitelerin bu faaliyet alanlarına yönelik şikayet konularının içeriğine yer verilmiştir.  

 

http://www.yok.gov.tr/
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Tablo 5. Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Yönelik Şikayet Oranları  

 

 Kamu Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri  

Eğitim-Öğretim Alanı Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Sinavlar ve not sistemi  71 % 23,4 8 % 6,7 

Diploma ve sertifika  17 % 5,6 8 % 6,7 

Ders materyali  15 % 5,0 1 % 0,8 

Kayit işlemleri 13 % 4,3 6 % 5,0 

Ders programi  11 % 3,6 5 % 4,2 

Yatay ve dikey geçiş  4 % 1,3 2 % 1,7 

Ders seçim işlemleri  1 % 0,3 2 % 1,7 

Öğrenci değişim işlemleri  1 % 0,3 0 % 0 

Yandal ve çiftdal işlemleri 1 % 0,3 3 % 2,5 

Toplam  134 % 44,2 35 % 29,4 

 

Araştırmada eğitim-öğretim alanında incelenen şikayetlere bakıldığında; kamu üniversitelerinde % 23,4 oranında 

“sınavlar ve not sistemi” şikayetleri en yüksek paya sahiptir. Bunu izleyen şikayet oranları ise; % 5,6 ile “diploma ve 

sertifika” % 5 oranında “ders materyali” % 4,3 oranında da “kayıt işlemleri” konularındadır. Ders programı, yatay ve 

dikey geçiş, ders seçme işlemleri, öğrenci değişim hareketi, yandal ve çiftdal konularında da şikayetler bulunmaktadır. 

Sınavlar ve not sisteminde yine şikayetler ele alındığında sınavlarla ilgili şikayetlerin Eskişehir Anadolu Üniversitesi 

Açıköğretim Fakültesi sınavlarına yönelik olduğu tespit edilmiştir. Vakıf üniversitelerinin eğitim öğretim alanındaki 

faaliyetlerine yönelik şikayetlerinin ise % 6,7 oranında “Sınavlar ve Not sistemi ve diploma/ sertifika” konusunda 

olduğu tespit edilmiştir. % 5 oranında kayıt işlemleri % 2,5 oranında da yandal ve çiftdal işlemleri ile ilgili şikayetler 

bulunmaktadır. Hem kamu üniversiteleri hem de vakıf üniversitelerinde öğrencilerin çoğunlukla şikayet ettiği 

konulardan biri “sınavlar ve not sistemi” olmuştur. Ancak kurum tipleri kıyaslandığında kamu üniversitelerine yönelik 

şikayet oranları fazladır. Bunda da özellikle “açıköğretim fakültesi sınavları ve notları” konusu gündeme getirilmiştir. 

Bunun dışında “sınıf ortalamaları, çan eğrisi, sınav uygulamaları, sınav tarihleri” dile getirilen şikayetler arasındadır. Bu 

alanda dikkat çeken durum, vakıf üniversiteleri şikayetlerinin sayıca azlığıdır.  

 

Tablo 5. Teknoloji Alanına Yönelik Şikayet Oranları  

 

 Kamu Üniversiteleri Vakif Üniversiteleri  

Teknoloji alani Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Telefon Erişim  25 % 8,3 12 % 10,1 

Online Işlemler 14 % 4,6 1 % 0,8 

Web Erişim  8 % 2,6 0 % 0 

Web Içerik  2 % 0,7 1 % 0,8 

Toplam  49 % 16,2 14 % 11,8 

 

Tablo 5 incelendiğinde kamu üniversitelerinin teknoloji alanına yönelik şikayetlerinin % 8,3 oranında “telefonla 

erişim” ve % 4,6 oranında “online işlemler” konusunda olduğu tespit edilmiştir. Bu oranları sırasıyla “web erişim” ve 

“web içerik” konuları takip etmiştir. Vakıf üniversitelerinde de şikayetler benzer şekilde % 10, 1 oranında “telefonla 

erişim” konusunda tespit edilmiştir. Buna göre hem kamu hem de vakıf üniversitelerinde “telefonla erişim” konusu 

temel şikayet konuları içerisindedir. Üniversitelerde santral hizmetlerinin iyileştirilmesi bu noktada gündeme gelebilir. 

Operatör hizmetlerinin etkin şekilde sunulması, telefonlara cevap verilmesi, dahili hatlara yönlendirmenin olması bu 

sorunları giderebilir. Çünkü telefonla şikayetlerin içeriğine bakıldığında şikayette bulunanlar daha çok “telefonlara yanıt 

alamama, telefonla ilgili birimlere ulaşamama” gibi konuları gündeme getirmişlerdir. Kamu üniversitelerinde online 

işlemler konusunda dile getirilen şikayetlerin içeriği ise “kayıt işlemleri ve ders kayıtları” konusunda olmuştur. Birim 

web sayfalarına ulaşamama veya online hizmetlerin yürütüldüğü sayfalarda oluşan hatalar ise web erişimine yönelik 

şikayetlerden bazılarıdır. Web içeriği konusunda da üniversitelerin kullanıcılarına sunduğu web içeriklerinin karmaşık 

yapısına ilişkindir. Ancak yapılan bir araştırmada kamu üniversitelerinin web sayfaları kullanım alanında “kamu 

kurumları web sayfaları hazırlama kılavuzu” na uydukları, kılavuzda yer alan asgari standartların çoğunu sağladıkları 

tespit edilmiştir. (Cevher, 2015: 400) 
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Tablo 6. Finansal Alana Yönelik Şikayet Oranları  

 Kamu Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri  

Finansman Alanı Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Ücret ve Ödemeler  28 % 9,2 26 % 21,8  

Ücret veya Senet İade 3 % 1,0 3 % 2,5 

Hediye ve Ödüllendirme 1 % 0,3 0 % 0 

Burs veya İndirimler 1 % 0,3 5 % 4,2 

Toplam  33 % 10,8 34 % 28,6 

 

Tablo 6 incelendiğinde üniversitelerin finansal faaliyetlerine yönelik şikayetlerin kamu üniversitelerinde % 9,2 

oranında; vakıf üniversitelerinde ise % 21,8 oranında “ücret ve ödemeler” konusunda olduğu görülmektedir. Ücret ve 

ödemeler her iki üniversite tipinde de temel şikayet konusudur. Vakıf üniversitelerinde % 4,2 oranında “burs veya 

indirimler” ile ilgili şikayetler de söz konusudur. Ücret iade veya senet iade konularında ise hem kamu hem de vakıf 

üniversitelerine yönelik aynı oranda şikayet söz konusudur.  Şikayetlerin içeriğinde ise  vakıf üniversiteleri için ücret 

artışları, ücret iadeleri, burs ve burs taahhütleri vb. konular yer almaktadır.  

Hem kamu hem de vakıf üniversiteleri için ücret konusunun öğrenci katkı paylarından kaynaklandığı düşünülebilir. 

Ödemelere yönelik şikayetler, daha çok artan ücretlerle ilgilidir. Vakıf üniversitelerinde bu oranın yüksek çıkması bu 

üniversitelerin özel üniversite gibi algılanmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü Anayasanın 130. Maddesinde kazanç 

amacı gütmeme öngörülmesine rağmen, vakıf yükseköğretim kurumları özel üniversite şeklinde algılanmakta, hatta 

kimi kurumlarda öğrenim ücretleri ve programlar konusunda özel piyasa koşullarına benzer politikalar izlenmektedir 

(Batırel, 1997: 54). 

 

Tablo 7. İnsan Kaynaklarına Yönelik Şikayet Oranları  

 Kamu Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri  

İnsan Kaynakları Alanı Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Personel Davranışı 14 % 4,6 13 % 10,9 

Akademik Personel  11 % 3,6 4 % 3,4 

Telefonda Bilgilendirme 14 % 4,6 3 % 2,5 

Telefonda Personel Davranışı 7 % 2,3 2 % 1,7 

Telefonda Sorun Çözme  7 % 2,3 4 % 3,4 

Rehberlik Hizmetleri 1 % 0,3 0 % 0 

Toplam  54 % 17,8 26 % 21,8 

 

Üniversitelerin insan kaynaklarına yönelik şikayetleri incelendiğinde ise kamu üniversitelerinde % 4,6 oranında 

“personel davranışı ve telefonda bilgilendirme” temel şikayet konularıdır. Vakıf üniversitelerinde de % 10,9 oranında 

“personel davranışı” şikayet konusu olmuştur. Buna göre öğrencilere sunulan hizmetlerde personel davranışları en 

yüksek oranda şikayete konu olmuştur. Özellikle öğrencilerin hizmet aldıkları “öğrenci işleri” birimine yönelik bu 

şikayetler dile getirilmiştir. Transkript, diploma vb işlemlerin yapılmasında öğrenciler “güleryüzlü hizmet, yeterli bilgi 

alamama, eksik bilgilendirme” gibi konuları şikayet unsuru olarak yazmışlardır. Akademik personelin şikayet konusu 

olduğu kamu üniversitelerinde şikayetin içeriği “akademik personelin deneyimsizliği, not verme sistemi, davranışları” 

unsurlarından oluşmaktadır. Yine hem kamu hem de vakıf üniversitelerine yönelik “telefonda bilgilendirme ve 

telefonda personel davranışı” şikayetleri “eksik bilgi verme, bilgi vermeme, sert üslup, telefonda herhangi bir bilgiye 

ulaşamama” gibi nedenlerden oluşmuştur. 

 

Tablo 8. Araştırma ve Geliştirme Alanına Yönelik Şikayet Oranları  

 Kamu Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri  

Araştirma Geliştirme Alanı Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Kütüphane  1 % 0,3 0 % 0 

Toplam 1 % 0,3 0 % 0 

 

Araştırma ve geliştirmeye yönelik şikayet bulgusuna sadece kamu üniversitelerinde % 0,3 oranında “kütüphane 

hizmetleri” alanında yer verilmiştir. Vakıf üniversitelerinin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik ise şikayet 

bulgusuna rastlanmamıştır. Dile getirilen şikayet ise kitap yetersizliğine yönelik olmuştur. Bu şikayetten yola çıkılarak, 

üniversitelerde etkin ve güncel bir veri tabanı sisteminin oluşturulması önerilebilir. Kitap sayılarının artırılması, online 

veritabanlarının geliştirilmesi, dergi üyeliklerinin artırılması özellikle araştırmacı akademisyen ve öğrencilere yönelik 

kaliteli hizmetin önünü açacaktır.  
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Tablo 9. Destek Hizmetlerine Yönelik Şikayet Oranları 

 Kamu Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri  

Destek Hizmetler  Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Güvenlik 3 % 1,0 0 % 0 

Yurt Misafirhane 3 % 1,0 0 % 0 

Spor Tesisleri 3 % 1,0 0 % 0 

Yemek 2 % 0,7 1 % 0,8 

Temizlik Hijyen 2 % 0,7 1 % 0,8 

Araç Girişi Otopark  1 % 0,3 1 % 0,8 

Kantin Kafeterya  1 % 0,3 3 % 2,5 

Ulaşım Servis  1 % 0,3 1 % 0,8 

Toplam  16 % 5,3 7 % 5,9 

 

Kamu ve Vakıf üniversitelerinde destek hizmetlere yönelik şikayetler incelendiğinde ise kamu üniversitelerinde % 

1 oranında “güvenlik, yurt ve misafirhane, spor tesisleri” ile ilgili şikayetler söz konusudur. Vakıf üniversitelerinde ise 

% 2,5 oranında “kantin kafeterya” hizmetleri konusu şikayet edilmiştir. Buna göre kamu ve vakıf üniversitelerinin 

destek hizmetleri alanındaki şikayetleri en yüksek oran sırlamasında farklılaşmaktadır. Yemek, temizlik ve hijyen, 

otopark, ulaşım ve servis konuları da her iki üniversite tipinde şikayete konu olmuştur.  

 

Tablo 10. Diğer Alanlara Yönelik Şikayet Oranları 

 Kamu Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri  

Diğer Alan Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Diğer 16 % 5,3 3 % 2,5 

Toplam  16 % 5,3 3 % 2,5 

Diğer konuları içeren ve belirli kategorilerle doğrudan bağlantısı olmayana şikayetlerin oranları ise kamu 

üniversitelerinde % 5,3 oranında; vakıf üniversitelerinde ise % 2,5 oranında ortaya çıkmıştır. Diğer konular başlığı, 

üniversitelerin temel faaliyet alanları ile ilişkilendirilemediği için böyle bir başlık tercih edilmiş ve veri olarak 

değerlendirilmiştir.  

5. Sonuç  

Çalışmanın araştırma aşamasına yönelik üniversitelerin temel hizmet alanları şikayetleri incelendiğinde elde edilen 

bulgular en yüksek oranda hem kamu üniversiteleri hem de vakıf üniversiteleri açısından “eğitim-öğretim alanı” olarak 

ortaya çıkmıştır. Eğitim ve öğretim alanında ise “sınavlar ve not sistemi” “diploma ve sertifika” “kayıt işlemleri” “ders 

programı” konuları gerek kamu üniversiteleri gerekse vakıf üniversiteleri açısından temel şikayet konularını 

oluşturmuştur.  

Kamu üniversiteleri için insan kaynakları alanı şikayetleri ,vakıf üniversiteleri için ise finansal faaliyetlere yönelik 

şikayetler ikinci sırada yer almıştır. İnsan kaynakları konusunda kamu üniversiteleri ve vakıf üniversitelerine yönelik en 

fazla gündeme getirilen şikayet “personel davranışı” şeklinde ortaya çıkmıştır. Finansal faaliyetler alanında ise her iki 

üniversite tipi için “ücret ve ödemeler” temel şikayet konuları arasında en yüksek orana sahiptir. Teknolojik altyapıya 

yönelik şikayetler ise kamu ve vakıf üniversitelerinde “telefonla erişim” konusunda olmuştur. Araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerine yönelik hizmetlerde üniversitelerin öğrenciye bakan tarafında sadece kamu üniversitelerinde “kütüphane 

hizmetleri” ne yönelik şikayet bulgusuna rastlanmıştır. Destek hizmetler alanında ise kamu üniversiteleri açısından 

“güvenlik, yurt ve misafirhane, spor tesisleri” en yüksek oranda şikayet konusu iken, vakıf üniversitelerinde en yüksek 

şikayet oranı “kantin ve kafeterya” konusunda olmuştur.  

Tüm bu veriler dikkate alındığında hem kamu üniversiteleri hem de vakıf üniversiteleri açısından eğitim öğretim 

alanında sınavlar ve not sistemi konusunda iyileştirmelerin yapılması önerilebilir. Sınav yönetmeliklerinde yapılacak 

değişiklikler ile Avrupa kredi transfer sistemi gibi konularının gündeme alınması söz konusu olabilir. Öğrenciye 

sunulan hizmetlerde temel aktörlerden olan “akademik personel” konusu da  insan kaynakları alanında dikkate alınacak 

konulardan olabilir. Özellikle deneyimli ve nitelikli akademik personelin liyakat usulüne uygun şekilde seçilmesi ve 

kadroların bu şekilde oluşturulması sağlanabilir. Yine öğrenciyle doğrudan iletişim kuranların başında yer alan idari 

personelin de dikkate alınması önemli bir husustur. Özellikle hizmet içi eğitimlerle desteklenecek idari personel sunulan 

hizmetlerde daha verimli hale gelebilir.  Finans alanında , özellikle ücret ve ödemelerle ilgili “burslar, katkı payları” 

konusunda yapılacak düzenlemelerle öğrencilerin memnuniyeti sağlanabilir. Vakıf üniversiteleri katkı paylarının 

düşürülmesi, başarılı öğrencilere sağlanan burs oranlarının artırılması söz konusu olabilir. Bunlar dışında öğrencilere 

sunulan destek hizmetlerinde “güvenlik, ulaşım, yemek hizmetleri, barınma, temizlik ve hijyen” konularının da tüm 

üniversiteler açısından dikkate alınması hizmet kalitesini artıracaktır.  



Cevher, E. /  Journal of Yasar University, 2016, 11/43, 163-171 

 

171 

 

KAYNAKÇA 

Batırel, Faruk. 1994.  Vakıf Üniversiteleri Kamu Üniversiteleri Entegrasyonu, Başbakanlık Basımevi, Ankara.  

Boyraz, Ali Murat. 2002. Personel Seçim Sürecinde Psikoteknik Yöntemin Kullanılması: Askeri Organizasyonlara 

Dönük Bir Uygulama., Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi. 

Ceylan, Memduh. 1997. “Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti” Kuram ve Uygulamada Eğitim 

Yönetimi Dergisi, 9(2), 23-30. 

Cevher, Ezgi. 2015.  “Kamu Üniversiteleri Web Sayfalarının Kullanılabilirliğinin İçerik Analizi İle İncelenmesi”, 

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 387-402. 

Çavdar, Ertuğrul.2009. “Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Unsurları ve Bir Uygulama”, Niğde Üniversitesi İİBF 

Dergisi, 2009, 2(2) , 100-115. 

Çetinsaya Gökhan (2014) Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası, 

Yükseköğretim Kurulu Yayın No. 2014/ 2  

Demir, Hulusi ve Gümüşoğlu, Şevkinaz. 1998. Üretim İşlemler Yönetimi, Genişletilmiş 5. Baskı, İstanbul, Beta Basım 

Yayın Dağıtım A.Ş., 

Fındıkçı, İlhami. 2000. İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim Dizisi, Alfa Basım Yayın.  

Hepkul, Ayşe. ve Kağnıcıoğlu, Hakan. 1996. “Veri Tabanlı Pazarlama” , Pazarlama Dünyası, 6(34), Temmuz 1996, 27-

33. 

Külekçi,Ebru. 2013.  “4+4+4 Eğitim sistemi Kapsamında Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasına İlişkin Öğretmen 

Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education 

and Teaching, 2 (2), 2013. 

Owlia Mohammed. ve Aspinwall Elaine. 1996 . “Quality Assurance In Education A Framework Fort He Dinemsions Of 

The Quality Higher Education” , Quality Assurance in Education , 4 (2), 12–20. ss. 

Prahalad, Cames ve Hamel, Gary. 1996. Geleceği Kazanmak (Çev: Zülfü Dicleli), 1996, İstanbul , İnkılap Kitabevi,  

Tavşancıl, Ezel ve Aslan, Esra. 2001. İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri, Epsilon Yayınları, İstanbul. 

Turgut, Ahmet 2006. İlişki Yönetiminde İç Ve Dış Müşterinin Önemi, Niğde T.S.O Ticaret Dergisi, Eylül Ekim  

Yıldırım Ali. ve Şimşek H., (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, 4. Basım, Ankara. 

Yilmaz, Serap. 2011. “Ilköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Birlikte Çalışmaya İlişkin Algıları”, Ahi Evran 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi., 12( 1),1-14.ss. 

Zeithaml, Valerie,  Parasuraman, A. and Berry, Lilly. 1990. Delivering Service Quality, Free Press, New York, NY. 

 

 

 

 

 



                 
Cevik, B., Gultekin, S., Dogan, O. /  Journal of Yasar University, 2016, 11/43, 172-184 

 

Facebook’taki Beş Yıldızlı Oteller: 

Antalya Yöresinde Bir Durum Çalışması 

Five Star Hotels on Facebook: 

A Case Study in Antalya Region 

Birsen CEVIK, Akdeniz University, birsencevik@akdeniz.edu.tr 

Selami GULTEKIN, Akdeniz University, selamigultekin@akdeniz.edu.tr 

Oguz DOGAN, oguzzdogann@gmail.com 

 
Abstract: The Internet, providing information sharing to external user groups, has a great potential. This great potential showed itself 

clearly with social media applications. Facebook, being commonly used (top social media application) in the world is the subject of this 

study. In this study it’s aimed to identify what kind of information the hotels gave place on their Facebook pages (image, audio, video etc.) 

and to identify which and how frequent they used Facebook functions. In line with that aim, various dimensions and items were determined 

to systematize the data which would be obtained from Facebook pages. It is focused on four key dimensions for assessing the Hotels’ 

Facebook pages; informing, contact details, sharing and supporting features. This research is conducted between February 28-March 28, 

2015 and Facebook pages of 148 five-star hotels in Antalya Region are accessed. Based on the research findings, it can be defined that the 

informing level of the hotels is at a moderate level and the hotels are effective in sharing their contact details. However, it has to be indicated 

that the sharing video and audio for existing / potential guests in their own language is limited and inadequate. In addition to that, 62% of 

the sample has a direct reservation link on the Facebook page so it might be promising to reach large masses at less cost and quickly.  

Keywords: Web 2.0, Social Media, Facebook, Five Star Hotels, Antalya. 

Öz: İnternet dış kullanıcı gruplarına bilgi paylaşımını sağlayan müthiş bir potansiyele sahiptir. Bu büyük potansiyel sosyal medya 

uygulamaları ile kendini açıkça göstermiştir. Dünya’da en çok kullanılan sosyal medya uygulaması olan Facebook araştırma konusunu 

oluşturmaktadır. Bu araştırmada otellerin Facebook sayfalarında hangi bilgilere yer verdikleri, neleri paylaştıkları (görüntü, ses, video vb.) 

ve Facebook’un hangi fonksiyonlarını ne sıklıkta kullandıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Facebook sayfaları 

incelenirken elde edilecek verileri daha sistematize hale getirmek için çeşitli boyutlar ve bu boyutlarda yer alacak maddeler belirlenmiştir. 

Otellerin Facebook sayfaları değerlendirilirken dört kilit boyut üzerinde durulmuştur; bilgilendirme, iletişim bilgileri, paylaşım ve 

destekleyici özellikler. Bu araştırma 28 Şubat – 28 Mart 2015 tarihleri arasında yapılmış ve Antalya yöresinde yer alan 148 adet beş yıldızlı 

otelin Facebook sayfasına ulaşılmıştır. Araştırma bulguları sonucunda, otellerin bilgilendirme seviyesinin orta düzeyde ve iletişim 

bilgilerinin paylaşılmasında etkili olduğu ifade edilebilir. Ancak, mevcut/potansiyel misafirlerin kendi dillerinde video ve ses paylaşımlarının 

sınırlı ve yetersiz olduğunu belirtmek gerekir. Buna ek olarak örneklemin %62’si Facebook sayfasında rezervasyon linkine sahiptir ve 

böylece daha az maliyetle ve hızlı bir şekilde geniş kitlelere ulaşmak için umut verici olabilir.  

Anahtar Kelimeler: Web 2.0, Sosyal Medya, Facebook, Beş Yıldızlı Oteller, Antalya. 

1. Introduction 

The Internet, providing information sharing to external user groups, has a great potential (Bonsón and Escobar, 

2006). Consumers had been using the internet for reading, watching and/or purchasing product/service. However 

the purpose of internet use got changed; consumers took up to use sites enabling content share, blogs, social 

networks and wiki communities in order to create, share and discuss something (Kietzmann, Hermkens, 

McCarthy and Silvestre, 2011). “The internet in its general meaning can be defined as a network that performs 

data transfer between computers, attended by millions of people and organization from many parts of the world” 

(Tan, Baydaş and Aksen, 2004).      
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Chart 1: Distribution of Internet Usage in the World by Regions 

Source: Compiled from: http://www.internetworldstats.com/stats.htm. 

According to 30 November 2015 data, the internet usage rates by regions are shown in Chart 1.  When the 

statistical data is analyzed it is seen that the internet is mostly used in Asia (40% of the Asian population) and in 

Europe (73.5% of European population). While having least internet usage with 0.8% rate, 73% of Oceania/ 

Australia’s population use the internet.  

Poel and Leunis (1999), define that internet is a quite important distribution channel for consumers. Internet 

provides many advantages also for tourism and hotel management sector. Consumers seeking information about 

the products they preferred or would prefer, are able to reach suppliers directly and easily by means of internet 

without geographical or time-wise obstacles (Law and Hsu, 2006). Internet also provides individuals with 

information about touristic destinations and the products and services via other consumers (Pan, MacLaurin and 

Crotts, 2007).  

In the light of technological developments, there have been big changes also in the internet usage when 

considered from E-mail to Web-Sites; internet constitutes the first step of promoting. Such that, in 2000’s travel 

marketing staff had become professionalized in building web sites, on which individuals would be able to get 

information about the trip and make hotel room reservation. Given that case is defined as Web 1.0 (Laboy and 

Torchio, 2007). The developments in software and hardware technologies late in 20’th century, made changes in 

our lives by social and economical aspects and these changes ensured the Web 2.0 to show up (Milano, Baggio 

and Piattelli, 2011).  

Web 2.0 is defined as: “an open-source, user-controlled collection of interactive online applications 

expanding the marketing power, knowledge and experience of users in business processes and social processes” 

(Constantinides and Fountain, 2008, pp. 232). Web 2.0, provides consumers with creating content in any subject 

they are interested in and sharing it with unlimited number of users (Laboy and Torchio, 2007). Web 2.0 

technologies can be defined as approach of creating content and distributing and it gives freedom to its users in 

terms of content sharing, re-use and meeting  (Adebanjo and Michaelides, 2010; Gretzel, 2006). In brief, Web 

2.0 technologies had become a social phenomenon which enables creating and distributing web content 

(Adebanjo and Michaelides, 2010). 

Internet was more individualistic and stable in the past (Adebanjo and Michaelides, 2010; O’Reilly, 2005).  

However with Web 2.0 internet came to a more interactive, collusive and dynamic state (Adebanjo and 

Michaelides, 2010; Kaplan and Haenlein, 2010; Chan and Denizci Guillet, 2011). Accordingly the key evolution 

of Web 2.0 technologies has manifested itself in social media applications. Social media in general, could be 

characterized as a category of online discourses on which people can create content, share them and add 

bookmarks.  (Zehrer, Magnini and Crotts, 2012). Social media employs mobile and web-based Technologies to 

create highly interactive platforms through which individuals and communities share, co-create, discuss, and 

modify user-generated content. Hence social media provides communication and interaction between firms and 

users, it has gained importance increasingly in recent years (Gretzel, 2006; Pan et. al., 2007; Xiang and Gretzel, 

2010; Lee, Xiong and Hu, 2012; Escobar-Rodríguez and Carvajal-Trujillo, 2013). Tourism business environment 

is also influenced permanently by social media (Zehrer et. al., 2012).  The term Web 2.0 is characterized as 

Travel 2.0 and is stated to have significant influences in tourism sector. And the utilizing such development tools 

in improvement of tourism web sites is considered quite important (Milano et. al., 2011). There are various 

social media applications used by people around the world. When the most preferred social media applications 

are analyzed it can be seen that there is; 1.59 billion Facebook users, 320 million Twitter users, 400 million 

Instagram users and 100 million LinkedIn users around the world (Kemp, 2016). Sites characterized as social 

media on one hand mean the content created by consumer; on the other hand they popularized the internet usage 

by passengers (Gretzel, 2006; Pan, et. al., 2007; Xiang and Gretzel, 2010). 
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2. Social Media and Facebook in Tourism Sector 

Social web (Web 2.0), rather than a technical innovation is considered as a social novelty which alters 

communication and interaction styles of individuals and firms (Zehrer et. al., 2012). Web 2.0, together with 

bringing new difficulties to firms, it also gives chances of getting information about customer needs and requests 

and accordingly forming direct and customized interaction (Constantinides and Fountain, 2008). Modern 

businesses are faced with the reality that Web 2.0 technologies are used quite frequently among customers. In 

this respect, firms are in need of knowing how Web 2.0 affects information management and in this respect; 

firms need to understand how Web 2.0 impacts knowledge management and how the user learning process can 

be leveraged as a strategic source for service growth and sustained advantage (Shang, Li, Wub and Hou, 2011).  

Social media can be defined as an information system that the users collect information from each other and 

popularize it (Kim, Kim and Kim, 2010; Mizrachi and Sellitto, 2015). Social media is seen as one of the largest 

sources of social interaction in the world (Stankov, Lazić and Dragićević, 2010). Because, as well as being cost-

efficient, it enables instant access (Ma and Au, 2014). In the information acquisition process, social media is 

pointed as a platform that should be valued by firms and customers (Mangold and Faulds, 2009; Mizrachi and 

Sellitto, 2015). According to researches it’s possible to say that effective use of social networks in the customer 

relations management forms brand awareness, brand loyalty and motivates consumers (Wang and Zhang, 2013). 

Wong and Law (2005) also indicate that information quality is a relatively important dimension and effectively 

used social media applications would positively affect online purchasing intention (Pan, et. al., 2007). Growing 

into an information source for visitors, the internet, turned into being a platform for tourism business. The 

common name of virtual platforms on which the internet users publish and share the contents with large masses 

“Social Media”, is intensively used both by hospitality businesses and by tourists (Eryılmaz and Zengin, 2014). 

Social media enables tourists share and revitalize their experiences (Tussyadiah and Fesenmaier, 2009; Xiang 

and Gretzel, 2010). As a result of Tussyadiah and Fesenmaier’s study (2009), about the social media effect on 

the purchasing decision of tourists: travel videos give spiritual pleasure by stimulating fantasies and imagination 

and also revitalize travel memories of watchers. In addition to this, it’s stated that the shared videos are 

delivering the other countries and social areas a depictive access Tussyadiah and Fesenmaier, 2009). Social 

media is seen as a powerful word of mouth agent in the matter of travel (Laboy and Torchio, 2007; Khirin and 

Phalitnonkiat, 2013; Atadil, Berezina, Çobanoğlu and Yılmaz, 2010). It’s seen that wine companies in Canada, 

New Zealand, South Africa and USA use social media mainly for communication (being close to customers, 

enabling interactive communication) (Alonso, Bressan, O’shea and Krajsic, 2013). For this reason businesses in 

tourism industry must strive for having information about customer needs and for that purpose must use the 

social media as a tool to meet these needs by going beyond the ordinary (Chitu and Albu, 2013). The most 

preferred social media application, Facebook may be used in various forms. Feedback and advertisement channel 

are the apparent usage areas. Also, it’s stated that the customers use Facebook to maintain social network with 

friends and companies (Khirin and Phalitnonkiat, 2013). Facebook as a popular social media application which 

aims communication and information sharing is the most preferred social media application. It’s estimated that 

Facebook has approximately 1.59 billion users in the last quarter of 2015. 

(http://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/, Access Date:  

02 May 2016).  

Hospitality businesses use social media applications such as Facebook, Twitter, YouTube and Instagram for 

the purposes such like promoting services, interacting with customers, learning customer preferences, 

expectations and suggestions besides announcing novelties (Kasavana, Nusair and Teodosic, 2010).  When 

academic studies are examined, it’s clearly seen that Facebook is substantial in tourism industry. Chan and 

Denizci Guillet (2011), evaluated which social media application and to what extent Hong Kong hotels used. 

The research carried out between January-March 2010 with second hand sources and various online sources. 

They rated Social media efforts at three different levels: feature level, brand level and corporate level. As a result 

of their research they observed Twitter (56.7%) and Facebook (53.7%) are the most commonly used. Although 

Dwivedi, Yadav and Venkatesh, as a result of their study on national tourism organizations identified that the 

most preferred social application is Facebook followed by Twitter, YouTube and Flickr applications (Escobar-

Rodríguez and Carvajal-Trujillo, 2013). 

Hsu (2012) examined Facebook pages of 6 hospitality businesses operating in Taiwan with qualitative 

research method. Within the context of research, creating hospitality firm’s Facebook accounts, selecting the 

qualifications of the page, quality and content volume, aesthetics and visual quality, linguistic performance, 

coverage zone, accessibility and interaction quality is evaluated. According to the research findings, hotels use 

Facebook in respect of e-marketing and they are nationally successful but not sufficient in international arena. 

However, firms having Chinese pages for shares revealed that potential customer repository is expanded. In USA 

50 national tourism organizations web sites are examined with content analysis method and it’s determined that 

organizations use at least one social media application on their websites. And it’s seen that the most preferred 

social media applications respectively are Facebook, Twitter, YouTube and Flickr (Yoo and Kim, 2013). 

http://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
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In Turkey there are studies on social media and particularly analyzing the relationship between Facebook 

and tourism industry. For instance; Sü Eröz and Doğubay (2012), have analyzed social media in tourism 

businesses in the scope of marketing ethics, asserting that the internet use and social media are vital tools for 

tourism businesses in terms of touristic product preferability. Collins and Algür (2012) have analyzed-through 

content analysis- Facebook pages of totally 300 hotels selected from all around the world (150 hotels from 

Turkey and 150 from other countries). The most substantial result of this study is that, compared with other 

countries’ hotels, the hotels in Turkey are still not sufficiently utilizing Facebook’s functions. Analysing 

Facebook pages of the boutique hotels which adopted customized service understanding Eryılmaz and Zengin 

(2014), stated that boutique hotels use Facebook highest, compared other social media applications, also they are 

not using experts for these pages management and there is few businesses enabling on line reservation 

possibility. In another study Eryılmaz and Zengin (2015) in order to evaluate the role of social media on 

customers’ choices have made research on 410 guests from 4 or 5 star hotels operating in Turkey. According to 

the results of that research; they stated that tourists had information about the accommodation facilities and this 

information affects their preferation. According to the information obtained from Antalya provincial directorate 

of culture and tourism, inbound visitors of Antalya by nationalities and numbers, are shown in Table 1. 

  

http://tureng.com/search/provincial%20directorate%20of%20culture%20and%20tourism
http://tureng.com/search/provincial%20directorate%20of%20culture%20and%20tourism
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Table 1. Distribution of inbound visitors to Antalya by nationalities in 2015 (January-December) 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Compiled from: http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/TR,127686/yabanci-ziyaretci-sayilari-ve-

milliyet-dagilimi-2015-yi-.html 

The inbound visitor number of Antalya is: 11.331.840 (except trough trips). As can be seen in Table 1, it can 

be stated that the most of visitors come from Germany (Nationality Share: 28.97%) and from Russia (Nationality 

Share 26.11%). The social media using rates of countries are shown in Chart 2. 

 

Chart 2: Distribution of Countries by Social Media Usage Rate (2015) 

Note: Rates figure the % of internet users by countries. 

Source: (Kemp, 2016) compiled from: http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016 

As shown in Chart 2, in the aforementioned countries Facebook is placed on the top of social media 

applications. In response to this it can be stated that Twitter and Google+ applications in this countries are used 

less as against Facebook. This chart indicates that the most preferred social media application Facebook is much 

more of importance in the tourist generating countries of Antalya.   

3. Research Method and Findings 

The purpose of this study is to reveal which features and to what extent five stars hotels of Antalya use the social 

media application Facebook. In line with this purpose the Facebook pages of hotels are reviewed with a 

qualitative research method through content analysis. Content analysis is a scientific approach that enables 

objective and systematic examination of verbal, written and other materials (Tavşancıl and Aslan, 2001). In this 

study it’s aimed to identify what kind of information the hotels gave place on their Facebook pages (image, 

audio, video etc.) and to identify which and how frequent they used Facebook functions. In line with that aim, 

various dimensions and items were determined in order to systematize the data which would be obtained from 

Facebook pages. In this research, the content analysis aimed at Facebook pages of hotels which was carried out 

in four dimensions: informing, contact details, sharing and supporting features. In the informing dimension; it’s 

checked whether there is explanation about hotel, general information, parking lot and awards or not. In the 
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contact details dimension; the hotels’ address on the page, location on the map, telephone number, web-site link 

and, the links to other sites (if available) are evaluated. In the sharing dimension at which the visual quality is in 

the forefront; the cover and profile photo of the hotels’ Facebook page, sharing rate (photo and videos) and 

sharing language are examined. Lastly, it’s enquired whether there are any supporting features on the Facebook 

page of the hotel or not. Given the dimensions, identified by utilizing dimensions that were used in academic 

studies which exercised on the similar topic. For instance, Khirin and Phalitnonkiat (2013), endeavored to reveal 

the purpose of Facebook usage of hotels in Pattaya with content analysis method and to that end they analyzed 

Facebook pages in three dimensions: customer support, marketing research and advertising/promotion. Hsu 

(2012), reviewed Facebook utilization of hotels in Taiwan in terms of international marketing. And in this 

respect he discussed two perspectives; basic features and supporting features. Another research carried out about 

Facebook usage in order to intensify social bond and it’s reviewed in three aspects; informing, information 

sharing and content (Waters, Burnett, Lamm and Lucas, 2009). 

The analysis of the data obtained within the qualitative research this order was followed: The inventory of the 

data obtained from Facebook pages was analyzed. In the second stage codification process was made based upon 

dimensions used in the studies of Khirin and Phalitnonkiat (2013) and Hsu (2012). After codification process 

similar data was gathered under temporary themes. The obtained temporary themes were correlated on the basis 

of research questions and final themes were formed. In the third stage the findings were interpreted. One of the 

most important subjects in content analysis is ensuring the reliability. The reliability of techniques used for 

content analysis is mostly dependent to codification process. While that is pertinent to reliability of encoders and 

encode categories. Encoders reliability requires different encoders encoding the same text in the same type or the 

same encoders encoding the same text in the same type in different times (Bilgin, 2014). Yıldırım and Şimşek 

(2006), stated that the similarities in the data set must reach %70 and above encoding percentage to ensure 

reliability of encoding. In this direction the researchers carried out the encoding from Facebook pages 

independent of each other and thus ensuring the reliability of encoding process. 

  

 

 

 

Figure 1: Functionality of Facebook Page 

In this study qualitative research method, content analysis, enabled a descriptive representation. In order 

to gather more reliable information a control chart was formed in which the identified dimensions and items of 

these dimensions were placed. By this way, during the analysis of Facebook pages of hotels, the related items on 

the chart were ticked off () and the data were collected. Within this control chart there is statements aimed to 

collect data about features of 4 dimensions shown at Figure 1.   

5 star hotels in Antalya constitute the research population. According to data obtained from Antalya 

Directorate of Culture and Tourism there are totally 304 five star hotels in Antalya; 255 of them with tourism 

operation license and 49 of them with tourism investment license 

(http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/TR,93462/konaklama-tesisi-istatistikleri.html, Access Date: 04 January 

2015). Within the context of the research, the web-sites of 254 five star hotels are accessed and 148 of these 

hotels having Facebook link on their website, constitute the research sample. Research was conducted between 

March 29, 2015 and April 1, 2015. 
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Chart 3: Distribution of 5 Star Hotels Using Facebook in Antalya- by Regions 

Distribution of 148 hotels (research sample) on the basis of districts is shown on Chart 3. 35 of five star 

hotels in Kemer district have Facebook pages with a 23.6% rating. In Aksu (7.4%), Konyaaltı (6.1%) and 

Muratpaşa (5.4%) districts the rate of hotels having Facebook pages is low, notwithstanding that; it is high when 

compared to hotel numbers in these regions.  

3.1.  Information 

According to Anthony Liew (2013) information is understood through associational relationship and information 

is related with meaning and human intention. In brief, the purpose of information is value creation (Liew, 2007). 

In this respect one of the most important facts is information for businesses to open up to world.  Internet 

Technologies besides facilitating our lives, it enables our information reach large masses fast and cost 

effectively. Facebook, offering a great opportunity for information share, is also essential for hotels hosting 

international guests in Antalya. According to 2014 stats there are 304 five star hotels in Antalya. Only 148 of 

these hotels have Facebook page. It’s possible to say that, there are a relatively high number of hotels still not 

aware of Facebook being a substantial information sharing arena. 

Table 2. Information on Facebook Pages of Five Star Hotels in Antalya 

Informing 

f % 

N/A A N/A A 

Explanation 36 112 24,3 75,7 

General Info 81 67 54,7 45,3 

Awards 135 13 91,2 8,8 

Parking Lot 87 61 58,8 41,2 

Data collected about the informing dimension of 148 Facebook pages which are reached through research, 

shown at Table 2. 75.7% of the sample gave place to short or wide explanation about the hotel in their Facebook 

pages. 54.7% of these hotels didn’t give place to general information about hotel on their Facebook page. Only 

13 hotels displayed their awards on their Facebook pages. Only 41.2% of five star hotels in Antalya stated that 

they have parking lot in their Facebook page.   

3.2.  Contact Details 

“Communication is an act realized by using specific tools” (Çakır and Topçu, 2005, pp. 71). Businesses pay 

attention to use different tools effectively in the realization phase of that act. When considered in terms of 

tourism industry, the tools used for communication becomes more important in that it serves international guests. 

Internet accordingly the social media applications are the most effective tools clearing the way from spatial and 

time-wise restrictions. Providing cost effective access to large masses, the world’s most used social media 

application Facebook, in that respect offers a great opportunity for hospitality businesses. 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

Number of Hotels Having

Facebook Page



Cevik, B., Gultekin, S., Dogan, O. /  Journal of Yasar University, 2016, 11/43, 172-184 
 

179 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the light of data collected, to define which contact details the five star hotels in Antalya displayed on their 

Facebook pages, the findings, shown at Table 3.  

When Table 3 is analyzed it is possible to say that almost all the research sample share hotels address, 

telephone number and web site URL on Facebook page. Also it can be stated that rate of hotels sharing their 

location via Google Maps is 83.1%. It’s seen that approximately 20% share the e-mail address of the hotels on 

Facebook page. In this dimension another issue of concern is whether there is link to other websites used by the 

sample on Facebook pages or not. Based upon the research data it can be stated that mostly links of TripAdvisor 

(35.8%) and Instagram (25.0%) have place in Facebook pages. 

3.3.  Sharing 

The main purpose of the social media is sharing entries such like businesses’ product promotion and tourists 

sharing a holiday experience. Some important issues come into prominence. For instance, visual quality is highly 

important as first impression for customers (Cross and Parker, 2004). In this regard profile and cover photos 

besides sharing (photos, videos etc.) can be attractive and impressive at first impression. Language is another 

important matter. The language used may pose an obstacle in promotion/marketing activities (Harrison-Walker, 

2002). It’s possible to say that hotels willing to reach international dimension can be more effective, popular and 

understandable by different nations provided that they post shares in various languages. In 2013, it’s seen that 

hotels granted “Social Hotel Awards” have hotel logo /emblem as a profile picture and hotel/hotel panorama as a 

cover photo on their Facebook pages. In this direction, primarily the profile and cover photos of Facebook pages 

are checked. 

 

 

 

 

 

The statistical data obtained about profile/ cover photo choices of five star hotels in Antalya is shown at 

Table 4. 66.6% of the hotels prefer to hotel logo/emblem as profile photo.  As for 84.5% of the hotels preferred 

Table 3. Contact Details on Facebook Pages of Five Star Hotels in Antalya 

 

Contact Details 

f % 

N/A A N/A A 

Address 4 144 2,7 97,3 

Location 25 123 16,9 83,1 

Phone Number 1 147 0,7 99,3 

E-Mail 30 118 20,3 79,7 

URL 3 145 2,0 98,0 

Link to Other Sites N/A A N/A A 

TripAdvisor 95 53 62,2 35,8 

Twitter 120 28 81,1 18,9 

YouTube 135 13 91,2 8,8 

Pinterest 133 15 89,9 10,1 

Google + 147 1 99,3 0,7 

Instagram 111 37 75,0 25,0 

Table 4. Profile/Cover Photos of 5 Star Hotels in Antalya 

 Profile Photos Cover Photos 

f % F % 

Logo/Emblem 99 66,9 9 6,1 

Hotel/Landscape 46 31,1 125 84,5 

Other 3 2,0 14 9,4 
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hotel/panorama as cover photo. This state has parallels with cover photo choices of hotels having “Social Hotel 

Awards”. 

 
Table 5. Languages Used by 5 Star Hotels on Facebook Pages 

Languages f % 

Turkish 142 95,9 

English 135 91,2 

German 39 26,4 

Russian 36 24,3 

 

As shown in Table 5. Turkish is placed on the top of languages used by hotels for social sharing. 95.9% of 

hotels use Turkish for sharing. After the native language, the most preferred language seems to be English with 

91.2%. When Table 5 is viewed the most surprising is that the hotels share ratings in German (26.4%) and 

Russian (24.3%) languages.   As it was stated before, Russia is at 1st place in terms of tourist numbers coming to 

Antalya and Germany is the 2nd.  

 

Table 6. Sharing Rates on Facebook Pages of Five Star Hotels in Antalya 

(March 2015-Image Sharing) 

Sharing Rate Sharing Rate Sharing Rate 

Never Never Never 

Between 1-10  Between 1-10  Between 1-10  

Between 11-20  Between 11-20  Between 11-20  

Between 21-30  Between 21-30  Between 21-30  

31 and more  31 and more  31 and more 

Total  Total  Total  

 

 
Table 7. Sharing Rates on Facebook Pages of 5 Star Hotels in Antalya   (March 

2015-Video Sharing) 

Sharing Rate f % 

Never 111 75,0 

Between 1-3  29 19,6 

Between 4-6  6 4,1 

7 and more 2 1,4 

Total 148 100,0 

 
Ratings of photos and videos shared on Facebook pages of hotels within the research are shown at Table 6 

and Table 7. It can be stated that 23% of the sample have been inactive within the time specified and didn’t share 

any photos on Facebook page which provides communication and sharing. As for approximately 42% of hotels 

have between 1 and 10 image sharing rate.  Unexpectedly it can be also seen that 75% of hotels didn’t share any 

videos  

 

3.4.  Supporting Features 

There can be different objectives about usage of Facebook and similar social media applications by businesses. 

These objectives can be ranked as; intensifying customer relations, creating corporate image, promotion, 
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marketing, enhancing the purchasing intention of existing and potential customers and providing information 

about customer satisfaction. When it’s considered from the point of hospitality businesses it’s a natural 

consequence that existent and potential customers use Facebook as an impulse for booking, which is the first 

step of purchasing. In this respect the Facebook pages of hotels in the research sample are checked whether there 

is link for booking or not. Furthermore it’s examined whether there is information or event calendar towards the 

events organized in hotel. In that it may be substantial for attracting guests and announcing these events to 

individuals via Facebook can be cost effective and a faster communication tool. 

 
Table 8. Supporting Features on Facebook Pages of Five Star Hotels in Antalya 

Supporting Features f % 

Reservation Link 92 62,2 

Event Calendar 54 36,5 

Review (Rating) 121 81,8 

The findings about the supporting features used on Facebook pages by five star hotels in Antalya are shown 

at Table 8. Intended for the ultimate objective of Hospitality businesses 62% of the sample has given a place to 

booking link on their Facebook pages. Only 54 of five stars on Facebook share their event calendar on Facebook. 

As for 81.8% of the hotels offer users the rating button enabling assessment on their Facebook page. 

 

4. Conclusion and Recommendations 

Today in 21th century, it’s well known that internet provides numerous advantages to the businesses. Internet 

constitutes the first step of promotion and advertisement for businesses. In recent years technological changes 

led the appearance of the fact “social media”. It’s possible to define social media as an information system that 

users collect data from each other and disseminate it. Social media, on which a great number of users have 

interaction, provides great benefit to firms about promotion and marketing. Because, thanks to social media, 

businesses are able to reach more people faster and cost efficiently. Facebook is the most preferred social media 

application worldwide. User number of the application is increasing year by year since it was created. According 

to 2014 stats the application has 1.59 billion users (http://www.statista.com/statistics/264810/number-of-

monthly-active-facebook-users-worldwide/, Access Date: 02.05.2016). The purpose of this study is to reveal 

which features and to what extent five stars hotels of Antalya use the social media application Facebook, which 

is the most commonly used social media application around the world. According to 2014 stats there are 304 five 

star hotels in Antalya. Only 148 of these hotels have Facebook page. In the research direction these 148 hotel’s 

Facebook pages are analyzed with the content analysis method. Four dimensions are emphasized: informing, 

communication, sharing and supportive features. 

When informing sect on Facebook pages of five star hotels in Antalya is examined, it’s observed that 75.7% 

of the hotels gave place to explanation about the hotel in their Facebook pages and unexpectedly 45.3% gave 

place to general information about the hotel, 41.2% having information of parking lot availability and 8.8% have 

information sect about the awards. Hotels should place importance on informing as the first step of introducing 

their business.  

Communication which is practiced with specific tools has been always an important issue for businesses. In 

the light of data collected, aiming to determine which communication details the five hotels in Antalya gave 

place in their Facebook pages, it can be clearly stated that Hotels utilize the opportunity that Facebook offered. 

Another issue of concern in the direction of research purpose was that whether the hotels gave place to links to 

other review sites and social media applications on Facebook pages. It is seen that hotels give link mostly to 

TripAdvisor (35.8%) and Twitter (18.9%) on their Facebook pages. Despite the fact that Twitter and Google + 

applications are highly used in Russia, Germany and Netherlands which are leading actors in Antalya’s tourist 

market, its seen that unfortunately that applications are not used by hotels. In this regard it’s suggested that 

hotels should use the other social media applications too. 

Another important issue is profile and cover photo at the first impression looking over any Facebook page. 

Profile and cover photo preferences of five star hotels in Antalya (which may be also considered as a reflection 

of corporate identity and image) are examined and its seen that they are in parallels with the photos used on 

Facebook pages of hotels granted with “Social Hotel Awards”. Almost 66% of five star hotels in Antalya use 

hotel’s logo/emblem as the profile photo. And a big majority of the hotels use hotel or panorama of the hotel as 

the cover photo. When shares on Facebook pages of the hotels are checked, it’s unfortunately seen that 23% of 

the hotels didn’t post anything within the specified period. Also it can be stated that 35% of the hotels shared 

http://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
http://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
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minimum 10 posts but this number is not enough in terms of building bridges between hotel and guests or 

turning the potential into booking. In fact the most important issue here is the language used for posting. 

According to the data obtained, it’s seen that sharing level in the language of the countries constituting the 

present market of hotels is pretty low (Russian 24.3% and Germany 26.4%). For this reason it’s possible to say 

that sharing posts in the language of the existent market both will help a better understanding of hotels activities 

and build the bridges between hotel and its guests. Also it can be suggested sharing posts in the language of the 

potential guests in order to increase visitor numbers.  

To sum up, Facebook is the most important and most used social media application. This application is 

suggested to be used actively in various purposes such as promoting hospitality businesses, building bridges 

between existent quests and expanding guest spectrum.  In this respect as bringing forward a proposal for hotel 

managers; Benchmarking of hotels which use Facebook actively and have positive impacts would be beneficial.  

By identifying what functions of Facebook they use and what type of posts, which frequency they share posts. 

Future research can be focused on researching the effect of images and audio shared through Facebook pages of 

hotels on tourists’ hotel choice. 
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Role of Negative Mood on Turkish Stock Market: Suicides 

Negatif Ruh Halinin Türk Borsası Üzerinde Oynadığı Rol: İntihar Olayları 

Ibrahim BOZKURT, Çankırı Karatekin University, ibozkurt@karatekin.edu.tr 

Abstract:  Psychology literature founds that suicides are the happiness barometers of societies and negative mood of society has a dominant role in 

the increment of suicide cases. This study uses suicide cases as the proxy variable of mood and investigates its effect on Turkish stock market. Our 

study finds co-incidence in periods of increased suicide rates with hike in the stock returns in the Turkish stock exchange. This upshot is consistent 
with the hypothesis that negative mood increases the demand for risky assets. Furthermore, this study explains how specifically the Turkish market 

returns are affected by the negative mood of society from psychological point of view. One of the major contributing facts is, individuals in a negative 

mood demand for risky assets in order to reward themselves.  
 

Keywords: Negative Mood, Suicide, Investment Decision, Stock, Bourse Istanbul. 

 

Öz: Psikoloji literatürünün ortaya koyduğu kanıtlara göre; intiharlar, toplumların mutluluk barometresidir ve intiharlarda artışın yaşandığı 

dönemlerde, toplumda negatif ruh hali hâkimdir.  Bu çalışma;  intihar vakalarını, ruh halinin vekil değişkeni olarak kabul etmekte ve intiharların 

Türk Borsası üzerindeki etkisini incelemektedir. Çalışma sonuçlarına göre; intihar vakalarında artışın yaşandığı dönemlerde, Türkiye borsasındaki 
hisse getirileri artmaktadır. Bu sonuç, negatif ruh halinin riskli varlıklara olan talebi artıracağı hipotezi ile tutarlıdır. Çalışma sonucu, Türkiye 

piyasası özelinde, psikoloji literatüründe yer bulan şu düşünce ile açıklanabilir; negatif ruh haline sahip bireyler, kendilerini ödüllendirmek için riskli 
varlıklara yönelirler. 

 

Anahtar Sözcükler: Negatif Ruh Hali, İntihar, Yatırım Kararı, Hisse Senedi, Borsa İstanbul. 

 

1. Introduction 

The role of mood in the decision making under risk has constantly been analyzed in behavioral economic studies both in 

laboratory and field experiments. Laboratory experiments have shown that mood1 affects the individual’s risk 

perception and by this way shapes his or her choice making. Bower (1981), Johnson and Tversky (1983), Isen et al. 

(1978), Schwarz and Clore (1983), Schwarz and Clore (1988) and Wright and Bower (1992) found that, the most 

determining element in decision making is the mood and the mood affects a lot of factors such as risk perception or risk 

tolerance that determine financial choices2. In laboratory experiments, to identify the relationship between mood and 

risk perception, the moods of the subjects were changed in the positive or negative direction, asking them to watch short 

videos, listen to music, read short stories and giving them small present (e.g. Johnson and Tversky, 1983; Bruyneel et 

al., 2009; Yuen and Lee, 2003). Whereas, in field experiments, individual’s mood is represented with some factors like 

weather and full moon. For instance, factors like (i)weather (Saunders, 1983), (ii)full moon (Bozkurt, 2015), 

(iii)football competition results (Berument and Ceylan, 2012; Bozkurt, 2014), (iv)day light (Hirshleifer and Shumway, 

2003), (v) TV series finales (Lepori, 2015), (vi)air pollution (Levy and Yagil, 2011), (vii)seasons (Cao and Wei, 2005) 

and (viii)religious festivals (Białkowski, Etebari and Wisniewski, 2012) are used as mood proxy variables to explain the 

exogenous variations in the risk perception and decision making of investors. In field experiments just as lab 

experiments, it is confirmed that mood has an effect on the individual’s risk perception and his decisions under risk.  

Different from the established literature on the role of negative mood, the basic aim of this paper is to analyze the 

effect of suicide rates on buying-selling decisions of the investors (stock prices) in Istanbul Stock Exchange (Bourse 

Istanbul, BIST). Psychological studies took suicides as the happiness barometers of societies and during periods of 

increases in suicides, a negative mood dominates over the society. Therefore in this study suicide rates are taken as a 

novel mood proxy to investigate the response of the Turkish stock market to variations in investor mood. 

This study tests following two opponent theories that originated from the laboratory: (i) Negative mood increases 

the risk perception and decreases the demand for risky assets; (ii) negative mood decreases the risk perception and 

increases the demand for risky assets.  Most of the prior studies in psychology have reported plausible results showing 

that negative (positive) mood increases (decreases) the investor’s risk perception and reduces (enhances) demand for 

risky assets (Schwarz and Clore, 1983; 1988; Yuen and Lee, 2003; Myer et al., 1992). However, relatively few studies 

in psychology reject this positive relationship between mood and tendency to take risk (e.g., Isen and Patrick, 1983; 

Leith and Baumeister, 1996; Bruyneel et al., 2009) and report opposite relationships between these factors. According 

to this notion, the positive mood avoids risk as a potential loss will ruin the positive mood of the stakeholder (Hockey et 

                                                           
1 Psychologists as their discipline requires, differentiate concepts of “affect”, “mood” and “emotion” from one another but in behavioural finance they 

are used instead of one another (Lepori, 2010). In this paper, they will be used as in behavioural finance. 
2 Because of this, supposing that “investors are rational at the decision making” is a basic but irrational assumption of economic and financial theories 

(e.g. efficient market hypothesis and modern portfolio theory). It is known that in real life, investors often digress from the aim of maximizing their 

profit and present irrational behaviours (Stracca, 2004). 
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al., 2000). The negative mood, on the other hand, takes higher risks in order to gain more to repair their negative 

feelings (Mittal & Ross, 1998). 

The following sections of the study are designed to depict some studies in the literature related to suicide-mood and 

mood-investing in risky assets, the explanations related to the data and methodology of the study, the empirical results 

and the conclusion of the study. 

 

2. Suicide, Mood And Decision To Invest In Risky Assets 

2.1. The Relationship between Suicides and Mood 

Suicides have increased year by year in many countries and today suicide is accepted as a universal issue (Batıgün, 

2008). In general, a lot of economical, sociological and psychological factors are reasons that cause individuals to 

commit suicide. It is observed that in periods of economic recession, bankrupt firms and financial crisis, suicide 

tendencies and suicides rise (Kütük, 2011; Triantafyllou and Angeletopoulou, 2011; Reeves et al., 2012). Depression, 

drug addiction, some psychological disorders, family problems, lack of social support and migration cause a rise in 

suicides (Özgüven et al., 2003; Large et al., 2011; Eskin, Kaynak and Demir, 2005). Furthermore, some more natural 

and men made reasons are pointed as cause of suicides, such as; (i) seasons (Makris et al., 2013), (ii) full moon3, (iii) 

weather (Salib, 1997), (iv) suicide broadcasts (Chen, Chen and Yip, 2011), (v) air pollution (Bakian et al., 2015) and 

(vi) sports activities (Encrenaz et al., 2012) are also the factors thought to effect suicide behaviours in a positive or 

negative way4. 

The majority of people who commit suicide have a negative mood (Kaplan and Sadock, 2004), therefore the 

decrease or increase in suicides are accepted as a society’s happiness barometers (Atasoy and Ertürk, 2014). Thus the 

rises in suicides are interpreted as the indicators of a negative mood and vice versa. In this article, the periods of rises in 

suicide rates are accepted as times of negative mood domination over the society and the way those times affect 

individual’s investments in risky assets is analyzed. 

2.2. Effect of Mood on Demand for Risky Assets  

The decision maker is under the influence of his mood at each level of decision making (Loewenstein et al., 2001). As 

stated in the studies of Bower (1981), Johnson and Tversky (1983), Isen et al. (1978), Kavanagh and Bower (1985) and 

Wright and Bower (1992), the mood of the individual shapes his final judgment at the decision making process in the 

same direction. This means that the individual who is in a negative mood will be more pessimistic in his decisions 

compared to an individual who is in a positive mood. This situation can be explained with the effect of “mood 

congruency” or “mood dependency”. Mood dependency is to remember certain experiences at a certain mood and 

repeat them each time of getting in that mood (Barry, Naus and Rehm, 2006). According to the mood dependency 

effect, investors will avoid the stock investment (risk) whenever they are in a negative mood if they were negatively 

affected by that investment made in negative mood (also the reverse of the situation is possible). Mood congruency 

refers to a match in valence between a person's mood and his or her thoughts (Myer et al., 1992). In the mood 

congruency effect, the individual’s thought fits own mood. This means if the investor is in a negative (bad) mood he or 

she continuously thinks of bad thoughts or fears (e.g. fears of losing money).  Thus he avoids risk, his risk perception 

increases and his desire to tolerate risk decreases. An exact opposite situation is valid for positive mood. Thaler and 

Johnson (1990) emphasize that the tendency to take risks will increase when the individual has prior gains (i.e. 

individual is in a positive mood). “Affect as information theory” can explain the relationship between the individual’s 

mood and his decisions (his risk perception). This theory suggests that before making a decision, individuals make an 

evaluation asking themselves “What do I feel about this?” or “How do I feel?” about the situation they encountered and 

the result of this evaluation is highly effected by their mood (Schwarz and Clore, 1983; 1988). Therefore an individual 

who is in a negative mood will be more pessimistic in his decision compared to an individual who is in a positive mood. 

For instance Yuen and Lee (2003) experienced that when they induced depressed mood in the subjects by making them 

watch some videos, their risk-taking tendencies diminished.  

The final result obtained from this first group of views is; when a negative mood dominates a period, individuals’ 

risk perception will raise and they will avoid the risk. Avoiding risk will reduce the demand for risky assets and the 

prices of these assets (here, stocks). 

The majority of researches support strongly that positive (negative) mood increases (decreases) the tendency to take 

risks (Yuen and Lee, 2003). On the contrary, few studies reported that partially or totally reject the positive relationship 

between mood and the willingness to take risks and show the relationship is completely opposite. Isen and Patrick 

                                                           
3 Although no statistical relationship has been found by the lots of empirical studies done, majority of medical specialists and emergency staff think 

that full moon increases suicide and crime events (Vance, 1995). 
4 It must be taken into consideration that, the factors which have been demonstrated empirically to affect suicide behaviours have been used as mood 
proxy variables in a lot of studies in behavioural finance literature. This detection is a proof that suicide cases can be used as a representative of mood.  
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(1983) analyze the effect of positive mood on risk taking and observe that people in positive mood avoid risk more, 

compared to people in neutral mood. Arkes, Herren and Isen (1988), Isen and Geva (1987) and Nygren et al. (1996) 

state that people in positive mood tend to avoid risk when the loss probability is great. The reason behind avoiding risk 

in positive mood is a probable loss will destroy positive mood. However, the individual will retain his constant positive 

mood avoiding risk (Hockey et al., 2000). They claim that the relationship between positive mood and tendency to 

prefer risky choices is not always positive. Contrary to what mentioned before, the individuals in negative mood also do 

not always avoid risks. A study shows that sad participants tend to take higher risks (Raghunathan and Pham, 1999). 

Bruyneel et al. (2009) also point out that individual in a negative mood switches into risky assets. Thaler and Johnson 

(1990) reveal that people who experience prior losses (i.e. people who are in negative mood) find risky choices more 

attractive for the purpose of recovering the losses (break-even effects). Leith and Baumeister (1996) specify that people 

in negative mood prefer risky choices more, compared to riskless choices. Lin, Yen and Chuang (2007) give evidences 

that people feeling sad at the moment of decision making want to take risks more and prefer choices likely to gain. 

Conte, Levati and Nardi (2013) point out that sadness, anger and fear instigate risk-seeking behavior. The reason why 

people in negative mood tend to take higher risk is; they have the hope to repair their negative feelings by the help of 

deriving higher gains (Mittal and Ross, 1998). Mick and Demoss (1990) and Zillmann (1988) explains this effect of 

negative mood with buying risky asset by mood changing factor of self-indulging or self-rewarding. Depressed people 

in negative mood buy themselves presents because they want to compensate their negative experiences with rewards.  

The mentioned arguments show that people in positive mood behave with the instinct of “mood maintenance” and 

people in negative mood behave with the “mood repair” instinct to repair mood (Isen and Geva, 1987).  

The result obtained from the second group of views is that, in a negative mood dominated period when individuals 

have lower risk perception and higher risk tolerance, they will try to increase their gains taking high risks with the 

purpose of repairing mood. This will enhance the demand for risky assets and the prices of these assets (here, stocks). 

2.3. Literature Review 

There are a number of studies in the behavioral finance literature which are based on the abovementioned views of 

psychology. These studies aim to analyze the effect of mood on the investor’s risk perception and his decision of 

investment in stock, which is a risky asset. In all of these studies, good or bad mood is represented with mood changing 

factors. Saunders (1993) mentions that investor’s mood influences the investment decisions (implicitly the stock prices) 

and the weather affects his mood, too. Therefore he analyzes the relationship between the New York weather and NYSE 

returns. Bozkurt (2015) pointed out the negative effect of the full moon on the human psychology and used it as a proxy 

for negative mood. The findings show that during the full moon, demands for stocks and naturally their prices reduce. 

Berument and Ceylan (2012) express that results of football matches modify individuals’ mood and they use football 

match results as a mood proxy variable. The defeats in football matches (negative mood) raise the investor’s risk 

perception, lower the demand for stocks and reduce the stock prices. Hirshleifer and Shumway (2003) discuss that 

sunny weather is the reason for optimistic mood. Their study assumes sunny days as the mood proxy variable and found 

a statistically significant positive correlation between daylight and stock prices. Lepori (2015) specifies that the negative 

mood will dominate the society when the finale of TV series is watched. He employs the TV series finales as the 

representative of the negative mood. Findings show that stock prices response negatively to negative mood that occur in 

the society because of the finales of TV series (parasocial separations). Levy and Yagil (2011) predicate that air 

pollution negatively affects mood and use air pollution as proxy variable for negative mood. They reported a negative 

relationship between air pollution and stock returns which mean negative mood plunges down the demand for stocks. 

Cao and Wei (2005) found a negative relation between hot weather affected mood and human behavior on stock returns 

as summer months lazy mood in stock market is reported. Białkowski, Etebari and Wisniewski (2012) show that in 

Ramadan, Muslims have a positive mood and they use Ramadan as the positive mood proxy. They argue that during 

Ramadan, the stock returns are higher in a statistically significant way. 

These studies and the likes in literature have two basic common characteristics. Firstly, in all of the related studies, 

the factors that are thought to affect mood are used as mood proxy variables. Secondly, almost all of the studies reported 

the negative (positive) mood affects the investment decisions and eventually the stock prices in a negative (positive) 

way. 

This study employs, the suicide events caused by negative mood5 as negative mood proxy. Parallel to the studies in 

the psychology the study has got two hypotheses: 

H1a: In periods of increase in suicide cases, in other words in periods of negative mood domination on society, the 

net demand for risky assets (stocks) decreases, thus the stock prices (returns) drop.  

H1b: In periods of increase in suicide cases, in other words in periods of negative mood domination on society, the 

net demand for stocks increases, thus the stock prices (returns) increase, too. 

There are two major contributions of this paper. First, for the first time in the literature, this study considers the 

numbers of suicide as a mood proxy to identify the effect of exogenous variations in investors’ moods on their demands 

                                                           
5 In the some studies (Henriksson et al., 1993; Kaplan & Sadock, 2004) it was found that depressive mood or psychological disorders cause suicides 
and they increase suicide cases three or four times more than other psychiatric illnesses. 
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for risky assets (stocks). Second, this study has robust findings that are coherent with few studies in psychology, but 

incoherent with studies in behavioral finance involving alternative mood proxies. 

 

3. Data 

The monthly suicide numbers were taken from Turkish Statistics Institute’s (TSI) website6. In the 14 years between 

2000 and 2013, the mean suicide rate is 228 per month. During that period, June 2012 was the term with the most 

suicide cases (325 people) and November 2000 was the term with the least (105 people). According to suicide data, in 

the related period in Turkey, nearly 50% of the individuals hanged themselves and nearly 25% used guns.  

The monthly data on the performance of the BIST stock indices is collected from BIST website7. The time series of 

monthly closing values for the BIST-National-100, the BIST-Second-National and the BIST-All-Shares Indices8 are 

compiled. More than one index prices are used in order to determine the robustness of the results belonging to the 

relationship between suicide cases and stock prices. National-100 index which is used as the basic index for the Turkish 

stock market consists of 100 firms whose market values are the highest and it represents the National Market. Second-

National index consists of the stocks of firms trading on the Second National Market9. All-Shares index consists of all 

the stocks of the firms trading on the Turkish stock market, apart from “securities investment associations” and it 

represents both the National and the Second National Market. Table 1 shows the brief statistical information related to 

the mentioned indexes along with suicide rate during that period. Table 1 also shows the summary statistics for control 

variables. Macroeconomic control variables10 in Table 1 (Panel C) are used to control the probable effects of economic 

indicators on stock prices while determining the relationship between suicide cases and stock prices. 

T-bill is an investment instrument which is an alternative to stocks. Therefore, T-bill interest rates affect stock 

demands and prices (Kuwornu and Owusu-Nantwi, 2011). A rise in T-bill rates diminishes the demand for stocks and 

the stock prices. Likewise, IP index is thought to have an effect on stock prices (Herve, Chanmalai and Shen, 2011). A 

rise in the IP index is expected to increase the stock prices. However, an increase in the IP may cause a decrease in 

stock prices if it is below the expected. Bankruptcy, which is the worst result of financial problems, affects badly both 

the bankrupt firm and all parties concerned such as debts, customers, workers, state and the family members. Studies 

point out that stock prices react to bankruptcy risk (Campbell et al., 2008; Dichev, 1998; Griffin and Lemmon, 2002). In 

this study, instead of bankruptcy risk, the numbers of bankrupt companies are used as data. These numbers can also 

represent the unemployment data11. Unemployment, which has negative effects on national economy, lowers the 

personal and national incomes. In a market of increasing unemployment stock prices are expected to decrease. It is also 

thought that gold and petrol prices and inflation rates have an effect on stock prices.  

To find out the relationship between suicides and stock returns, data for eleven months of the year (except 

December) and Ramadan are used as dummy variables, controlling the most-known calendar anomalies (Chang and 

Pinegar, 1989; Lepori, 2015; Seyyed, Abraham and Al-Hajji, 2005). Finally, to control the other mood proxy variables, 

some weather parameters are employed such as; temperature values (Cao and Wei, 2005), cloud amounts (Saunder, 

1993), amounts of precipitation (Dowling and Lucey, 2005) and wind speed values (Keef and Roush, 2005)12.  

Before stating the empirical analyses and to give some idea about the relationship between the index returns and 

suicides, the performance of National-100 index and the suicides in Turkey are given together in Figure (1). 

 

 

                                                           
6 See, http://tuikapp.tuik.gov.tr/medas/?kn=115&locale=tr. I obtained the data in 22.04.2015. 
7 See, http://www.borsaistanbul.com/en/data/data/index-data. I collected the indexes data in 25.04.2015. The stock exchange index gives information 

on the price movements of stocks in that index and has frequently been used in economic analyses to determine stock performances. An increase 
(decrease) in index shows that the investors in the market have decided to buy (sell) stocks. 
8Check http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/endeksler/bist-pay-endeksleri-temel-kurallari.pdf?sfvrsn=6, for detailed information on the 

related indices (25.04.2015). 
9 Second National Market is the market where the stocks of small and medium sized firms, firms excluded from the National Market for short-term or 

permanently and firms which could not provide the valid quotation and trading circumstances are traded. 
10 The data of related variables were obtained from:  
The T-Bill interest rates = Republic of Turkey Prime Ministry Undersecretariat of Treasury (http://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Istatistik-Sunum-

Sayfasi?mid=59&cid=12) in 23.04.2015; The industrial production index data = Turkish Statistical Institute 

(http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1024) in 23.04.2015; The numbers of bankrupt firms, inflation and unemployment rates = 
http://www.tradingeconomics.com in 13.06.2015; Gold prices = Bourse Istanbul 

(http://www.borsaistanbul.com/dosyalar/kmtp/veriler/2014_aof_au.pdf) in 14.06.2015 and Oil prices = US Energy Information Administration 

(http://www.eia.gov/) in 14.06.2015. 
11 It is not possible to reach the monthly unemployment rates in Turkey before 2005. The data used in the study belong to the 2005-2013 period for 

this reason; unemployment rates will be included in the sub-period analysis in the “robustness check” section. 
12 The overall data related to the meteorological variables were obtained by e-mail in 25.05.2015 asked the Turkish State Meteorological Service with 
a letter of application dated 11.05.2015. 

http://tuikapp.tuik.gov.tr/medas/?kn=115&locale=tr
http://www.borsaistanbul.com/en/data/data/index-data
http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/endeksler/bist-pay-endeksleri-temel-kurallari.pdf?sfvrsn=6
http://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Istatistik-Sunum-Sayfasi?mid=59&cid=12
http://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Istatistik-Sunum-Sayfasi?mid=59&cid=12
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1024
http://www.tradingeconomics.com/
http://www.eia.gov/
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Fig. 1: Suicide Numbers and the Returns of BIST-National-100 Index. 

 

Table 1: Summary Statistics of Stock Market Prices, Suicides and Control Variables 
  Period: 2000-2013 Mean St. Dev. Median Max Min 

 
Monthly Suicide Numbers  227.5 41.7 229.0 325.0 105.0 

Aa -  BIST-National-100 37471.1 22150.7 37117.6 86046.0 7625.9 

BIST-All-Shares 36845.2 22171.0 36511.4 85043.9 7329.3 

BİST-Second-National 24245.0 7948.0 23239.2 58108.7 8528.6 

Ba -  BIST-National-100 d 0.0082 0.1115 0.0198 0.4328 -0.4367 

BIST-All-Shares d 0.0086 0.1086 0.0202 0.4236 -0.4349 

BİST-Second-National d 0.0019 0.1383 0.0129 0.5170 -0.5889 

Ca - 

 

 

 

 

 

 

Da- 

 

 

 

Ea-  

T-Bill Rates 0.0183 0.0146 0.0136 0.0939 0.0041 

IP Index b 86.7 18.8 90.6 120.4 52.9 

Number of Bankrupt Firms  781.4 518.4 689.0 3113.0 70.0 

Inflation Rate (Change on CPI) 0.25 0.82 0.10 10.55 0.04 

Gold Prices ($/Ons)  792.5 487.6 641.8 1785.4 258.7 

Brent Oil Prices ($ per Barrel)  64.7 33.4 62.1 132.7 18.7 

Unemployment Rate e 0.098 0.016 0.093 0.148 0.073 

Average Air Temperature in Istanbul (0C)  14.4 6.8 14.3 26.9 2.2 

Average Cloudiness for Istanbul  4.4 1.5 4.4 8.4 1.0 

Total Precipitation in Istanbul (mm)  2.4 2.0 2.0 10.9 0.0 

Average Wind Speed in Istanbul (m/sec)  2.7 1.0 2.3 6.0 1.0 

January (yes =1; no = 0) c 0.0833 0.2772 0.0000 1.0000 0.0000 

Ramadan (yes = 1; no = 0) 0.1130 0.3176 0.0000 1.0000 0.0000 

Note: (a) The entire data are monthly. Part A reflects index prices, Part B reflects index returns and Part C reflects the 

macroeconomic control variables, Part D reflects alternative mood proxies and Part E presents data concerning calendar variables. (b) 

IP index data are rid of seasonal effects by the help of EViews program. (c) Not to make an extended table, the statistical informative 

data of the months except January are not given. (d)The index returns (r), showing the increases (or decreases) in stock prices as a 

result of investors’ stock buying (or selling) decision, are calculated using continuously compound return formula: “rt=ln(It)-ln(It-1)” 

where “It” represents the value of the index in month t. (e) The data concerning unemployment belong to the 2005-2013 period. (g) 

We employ the unit root test for time series and unit root problem was not observed in these variables. The results related to unit root 

tests are not reported here because of limited area. 

4. Empirical Analysis 

To determine the relationship between stock returns and suicides (negative mood) ordinary least squares (OLS) 

regression method is used. The most important problem in this method is that data may have outliers (Rousseeuw and 

Leroy, 1987).  The OLS regression analyses carried out using outliers given deviant and inconsistent results. In this 

study the following procedures are implemented to eliminate the negative effects of outliers: (i) OLS regression 
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analyses are performed without outliers13 and (ii) M estimator type (Huber, 1964) of Robust Least Squares (RLS) 

regression method is performed. 

4.1. Simple Model 

The model (1) below is utilized first in order to test the H1a and H1b hypotheses of the study.  


11

t 1 t n nt 1 t t

n=1

r = α+ β  ln(Suicide )+ γ DM +δ DMR +ε                                                  (1) 

In the model here, rt represents the realized return to each index in month t, Suicidet represents the number of 

suicide cases in month t in Turkey, DMnt is the dummy variable representing the eleven months in a year (except 

December) and DMRt is dummy variable that takes a value of 1 if the month t is Ramadan and the value of 0 otherwise.  

The above regression model (1) covers the most well-known calendar anomalies (January and Ramadan) as dummy 

variables to control the effect of the related anomalies on the dependent variable and to ensure the robustness of the 

analysis results.  

OLS regression analyses are performed using Newey-West method14. Table 2 shows the regression analysis results 

related to each of the stock market indexes.  

 

Table 2: The Results of the Regression Analysis (Model 1). 

Dep. Var. National-100 All-Shares Second National 

Method OLSd ROBUSTe OLSd ROBUSTe OLSd ROBUSTe 

SUICIDE 0.14662 a 0.19425 a 0.14193 a 0.18735 a 0.06460   0.07927   

 

[0.016] 
 

(0.044) 
 

[0.047] 
 

(0.043) 
 

[0.069] 
 

(0.052) 
 MARCHf -0.06438 c -0.07802 b -0.05922 c -0.07379 b -0.03368   -0.03456   

 

[0.037] 
 

(0.038) 
 

[0.035] 
 

(0.036) 
 

[0.042] 
 

(0.044) 
 MAY -0.11606 a -0.14107 a -0.11257 a -0.13935 a -0.06599   -0.07826 c 

 

[0.038] 
 

(0.038) 
 

[0.037] 
 

(0.037) 
 

[0.045] 
 

(0.045) 
 JUNE -0.08782 b -0.11061 a -0.08482 b -0.10843 a -0.04891   -0.04035   

 

[0.038] 
 

(0.039) 
 

[0.037] 
 

(0.037) 
 

[0.050] 
 

(0.045) 
 AUGUST -0.08630 b -0.10246 a -0.08305 b -0.09956 a -0.03337   -0.05815   

 

[0.034] 
 

(0.038) 
 

[0.033] 
 

(0.036) 
 

[0.056] 
 

(0.044) 
 RAMADAN 0.04118   0.02788   0.03926   0.02372   -0.01375   0.00444   

 

[0.026] 
 

(0.026) 
 

[0.025] 
 

(0.025) 
 

[0.033] 
 

(0.030) 
 α -0.74305 a -0.98285 a -0.71907 a -0.94540 a -0.30268   -0.37957   

 

[0.252] 
 

(0.235) 
 

[0.242] 
 

(0.226) 
 

[0.362] 
 

(0.274) 
 Observations 165 

 

167 
 

165 
 

167 
 

163 
 

167 
 Adj. R-sq. 0.08550 

 

0.24676 
 

0.08366 
 

0.25359 
 

-0.04068 
 

0.06561 
 F-statistic 2.17952 b 

  
2.15181 b 

  
0.51283 

   Note: (a), (b) and (c) have been used to indicate that the coefficient estimations are statistically significant at 1%, 5% and 10% level, 

respectively. (d) Since error terms may have heteroscedastic and autocorrelation problems, Newey-West method has been used in the 

analysis. The values given in brackets under related coefficient estimations are Newey-West robust standard errors made coherent 

with autocorrelation and heteroscedastic. (e) Huber’s M estimator is used in Robust Regression analyses. The values given in 

parenthesis under related coefficients are robust standard errors.  (f) This table involves only the statistically significant test results 

related to calendar variables to narrow the research to a smaller area. 

 

According to Table 2, coefficient β1 is positive for two indexes (National-100 and All-Shares) and it is statistically 

significant at the 1% level. In other words, the null hypothesis that β1 equal to 0 is rejected. However, the null 

hypothesis of β1=0 is not rejected for the Second-National index. The positive sign of coefficient β1 (for the two 

indexes) suggests that a rise in suicides in period t increases the stock returns in the same period, other things being 

equal. A 20% jump in the suicides compared to the prior period is forecasted which leads to a 2.5%15 increase in the 

related indexes. According to robust regression results, this increase is estimated to be about 3.3%.  These findings for 

                                                           
13 The outliers related to the indexes were determined manually by the help of Iglewicz and Hoaglin’s (1993) modified Z score (M). The modified Z 

score (M) is calculated as follows: M = 0.6745(x - x) / MAD
i i

. In this equation x
i

 is the value of period i; x  is the median of the series and 

 MAD = median x - x
i

.  

14 Newey-West method gives robust standard errors in case there is a possibility that error terms in regression equations may have heteroskedastic and 

autocorrelation problems and provides coherent coefficient predictions.  
15 In fact, the intensity of the effect changes according to the suicide numbers of prior period. In this calculation, the number of the suicides in period 

(t-1) has been supposed to be equal to the average suicide cases (228) in 14 years in Turkey. According to this supposition, a 20% increase in suicide 

numbers in month t causes an increase in National-100 (or All-Shares) index returns in the same month, which is E(rt)-E(rt-1)=[β1×ln(Suicidet)]-
[β1×ln(Suicidet-1)]=[0.14×ln(228*1.2)] - [0.14×ln(228)] = 0.025. 
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the model (1) is coherent with the hypothesis (H1b) that in periods when suicides increase and a negative mood 

dominates the society, the demand for stocks and their prices increases.  

As for the rest of the variables; the coefficients of March, May, June and August dummies are statistically 

significant (different from zero) and negative for National-100 and All-Shares indexes. For instance, the average returns 

of the indexes in May are 11 basis points lower than that of the other months (nearly 14 basis points according to robust 

regression analysis). 

Finally, when the independent variables are considered as a whole, the hypothesis that the coefficients of all 

independent variables are equal to zero cannot be rejected statistically only for the Second-National index (f=0.512). 

The analysis results related to All-Shares (which represent both the national and second national market) and 

National-100 (which represents only the national market) indexes are fairly similar. This attests that stocks traded in 

National-100, the basic index for the Turkish stock market, steer the Turkish stock market.  

4.2. The Model Where Economic Indicators Are Controlled 

The regression model (1) does not contain macroeconomic variables. However, the changes in macroeconomic 

variables can affect stock prices (Ibrahim and Yusoff, 2001). In this context, the robustness of the analysis results must 

be verified by controlling the effect of economic variables on the dependent variable alongside calendar anomalies. In 

this way the model (1) is enlarged adding six macroeconomic variables to form the regression model (2) below. A good 

number of studies analyzed the effect of the added variables on the stock prices (Herve, Chanmalai and Shen, 2011; 

Kuwornu and Owusu-Nantwi, 2011; Narayan and Gupta, 2015; Al-Rjoub, 2005; Smith, 2001). 

2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 tGold Oil Inflation Bankrupt

11

t 1 t n nt 1 t 1 t-1

n=1

t

r = α+ β ln(Suicide )+ γ DM +δ DMR + λ r

      + λ TBill + λ IPindex + λ λ λ λ ε   


                  (2) 

Where, Tbillt represents the monthly logarithmic change in the interest rates of three month maturity Turkish T-bill. 

IPindext represents the monthly logarithmic change in Turkish IP index. Goldt is monthly logarithmic change of gold 

prices. Oilt is monthly logarithmic change of Brent oil prices. Inflationt represents the monthly logarithmic change in the 

Turkish inflation rates. Bankruptt is monthly logarithmic change in numbers of bankrupt firms and rt-1 represents the 

return of the related stock market index in month t-1. rt-1 is included in the model, in order to get rid of the possible 

autocorrelation problem.  

 

Table 3: The Results of the Regression Analysis (Model 2). 

Dep. Var. National-100 All-Shares Second National 

Method OLSd ROBUSTe OLSd ROBUSTe OLSd ROBUSTe 

SUICIDE 0.15161 a 0.23189 a 0.14539 a 0.22646 a 0.03772   0.05502   

 

[0.016] 
 

(0.045) 
 

[0.046] 
 

(0.044) 
 

[0.067] 
 

(0.054) 
 Month Dummiesf X  X  X  X  X  X  

RAMADAN 0.04976   0.01963   0.04750   0.01777   -0.02284   -0.00057   

 

[0.030] 
 

(0.028) 
 

[0.029] 
 

(0.027) 
 

[0.034] 
 

(0.033) 
 rt-1 -0.11385 c -0.15099 b -0.10902 c -0.14373 c 0.04769   0.07927   

 

[0.063] 
 

(0.076) 
 

[0.064] 
 

(0.077) 
 

[0.080] 
 

(0.070) 
 T-BILL -0.19874 a -0.15707 b -0.19418 a -0.14915 b -0.25892 a -0.25732 a 

 

[0.073] 
 

(0.069) 
 

[0.072] 
 

(0.067) 
 

[0.068] 
 

(0.082) 
 IPINDEX 0.04766   0.02294   0.04593   0.01530   -0.01266   -0.05831   

 

[0.160] 
 

(0.149) 
 

[0.153] 
 

(0.146) 
 

[0.115] 
 

(0.179) 
 GOLD -0.30525 c -0.02361   -0.29687 c -0.02556   -0.08224   -0.10776   

 

[0.184] 
 

(0.196) 
 

[0.178] 
 

(0.191) 
 

[0.228] 
 

(0.236) 
 OIL 0.05535   0.02829   0.05364   0.03553   -0.07068   -0.00216   

 

[0.140] 
 

(0.095) 
 

[0.136] 
 

(0.092) 
 

[0.124] 
 

(0.115) 
 INFLATION -0.00105   -0.00243   -0.00007   -0.00164   0.01544   0.01517   

 

[0.007] 
 

(0.015) 
 

[0.007] 
 

(0.015) 
 

[0.009] 
 

(0.018) 
 BANKRUPT -0.05297   -0.09775 b -0.04921   -0.09236 b -0.00547   0.00574   

 

[0.047] 
 

(0.040) 
 

[0.045] 
 

(0.039) 
 

[0.043] 
 

(0.048) 
 α -0.72213 a -1.10970 a -0.69259 a -1.08375 a -0.13620   -0.22619   

 

[0.236] 
 

(0.238) 
 

[0.230] 
 

(0.232) 
 

[0.351] 
 

(0.285) 
 Observations 158 

 

160 
 

158 
 

160 
 

156 
 

160 
 Adj. R-sq. 0.13979 

 

0.44192 
 

0.13555 
 

0.44090 
 

0.00180 
 

0.19944 
 F-statistic 2.27564 a 

  
2.23086 a 

  
1.01400   

  Note: (a), (b) and (c) have been used to indicate that the coefficient estimations are statistically significant at 1%, 5% and 10% level, 
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respectively. (d) The values given in brackets under related coefficient estimations are Newey-West robust standard errors. (e) The 

values given in parenthesis under related coefficients are robust standard errors. (f) To narrow the research to a smaller area, the test 

results related to the months of the year are not reported here. 

 

According to OLS regression results (Table 3), stock prices react negatively to the changes in the T-bill rates, gold 

prices and its one-day lagged returns. The coefficients related to variables are negative and statistically significant just 

for National-100 and All-Shares indexes. The findings show that an increase of 1%, for example, in T-bill rates in 

month t is estimated to lower the stock prices by approximately 0.19% in the same month, all else equal. Similarly, the 

results stress that an increase of 1% in gold prices will lower the stock prices by nearly 0.30%. According to robust 

regression analysis results (as shown in Table 3), the stock prices in National-100 and All-Shares indexes respond 

negatively to firm bankruptcies, not to gold prices. A standard deviation increase (approximately 66%) in the average 

number of bankrupt firms in month t leads to a decrease of nearly 6% in stock returns, all else equal. Finally, one day 

lagged returns of National-100 and All-Shares indexes have negative and statically significant coefficients. 

Despite the additions to model (1), the result for coefficient β1 is still positive and statistically significant for two 

indexes. This reveals that it is not possible to explain the relationship between suicides and stock returns with the 

reaction given to economic indicators by investor. 

4.3. The Model Where Alternative Mood Proxies Are Controlled 

A mentioned before, a good number of researchers analyzed the response of stock prices (or investors) to exogenous 

factors (e.g. weather, temperature) which affects the investor mood. Furthermore, a significant number of research 

findings tried to show the correlation between the exogenous factors and suicides. Majority of the studies have 

interrelated findings. For example seasonal affective disorder (SAD) or weather decreases the prices of stocks (Kamstra 

et al., 2003; Saunders, 1993). Similarly, seasons or weather may be the cause of suicides (Makris, 2013; Salib, 1997). 

At this point some people may wonder if the positive correlation between stock prices and suicides will vanish if the 

other exogenous factors that affect mood are considered. To get rid of this curiosity, alternative mood proxies are 

controlled. Thus the model (2) is revised as shown below: 
6

2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t

1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t

Gold Oil Inflation Bankrupt

Temp

t 1 t n nt 1 t 1 t-1

n=1

t

r = α+ β ln(Suicide )+ γ DM +δ DMR + λ r

      + λ TBill + λ IPindex + λ λ λ λ

      + + DFall + SAD + Cloud + Rain + Wind +ε     

  



                         (3) 

Tempt represents the monthly logarithmic change in Istanbul’s mean temperature; Cloudt is the monthly change in 

mean cloudiness of Istanbul; Raint represents the monthly logarithmic change in the rain amount (mm) in Istanbul and 

Windt is the monthly logarithmic change in the speed of wind (m/sec) in Istanbul. Fallt and SADt variables are included 

in the model (3) to control the seasonal affective disorder as Kamstra et al. (2003) did. Fallt is the dummy variable that 

takes the value of 1 in fall and 0 otherwise and SADt is the standardized value of mean night time in Istanbul in t-

month16. DMnt is the dummy variables for the six months of the year (except fall and winter months17) because there is 

multicollinearity between fall and winter months and SAD and FALL variables included in the study. Table 4 shows the 

results of the regression model (3). 

The sign and bigness of coefficient β1 overlap the results of model (1) and (2). When everything is steady, it is 

supposed that an increase of 20% in the suicides compared to prior period will bring an increase of nearly 2.8% in the 

National-100 index (3.8%, according to robust regression).  

The results of both OLS and Robust regression analysis (Table 4) show that the coefficients of FALL and CLOUD 

variables are positive and statistically significant for both indexes (National-100 and All-Shares). The fall season is 

estimated to increase the stock prices of the related indexes nearly 5 basis points (6 basis points, according to robust 

regression), all else equal. Similarly, a standard deviation increase (nearly 34%) in Istanbul’s average cloudiness will 

raise the stock prices nearly 1.8%, all else equal. 

People cherish their lives on sunny days more than they do on cloudy or rainy days (Schwarz and Clore, 1983) so 

the fall and cloudy weather are  the representatives of negative mood. Some studies showed evidence of cloudy day (i.e. 

negative mood) caused fall in stock returns (Saunder, 1993; Hirshleifer and Shumway, 2003). However, the related 

results of the model (3) differ from the former results in the literature interestingly but they contribute to the robustness 

                                                           
16 SAD is calculated as Kamstra et al. (2003) did.  

H -12  for months in the fall and wintertSAD =t
0           otherwise



   

Here, Ht = the time period between sunset and sunrise. 
17 There is season fall between September 23 and December 21 in the northern hemisphere. Since monthly data are used in this study, October, 
November and December are supposed to be fall months in this study. Similarly, January, February and March are supposed to be winter months. 
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of the positive correlation between suicides and stock returns in the Istanbul Stock Market. In this way, cloudiness, 

which is thought to affect mood negatively boosts the stock prices in the Turkish stock exchange, as suicides. More 

interestingly, according to robust regression (Table 4) the stock prices in the Turkish stock market positively respond to 

the speed of the wind which is another negative mood proxy (contrary to the study of Keef and Roush, 2005). The 

findings related to coefficients of alternative mood proxy variables are fairly interesting and also present strong 

evidence of the positive correlation between suicides and stock returns. 

As a result, the positive correlation still goes on after well-known anomalies such as rain, cloudiness, SAD, 

temperature and wind are kept under control.  

 

Table 4: The Results of the Regression Analysis (Model 3). 

Dep. Var. National-100 All-Shares Second National 

Method OLSd ROBUSTe OLSd ROBUSTe OLSd ROBUSTe 

SUICIDE 0.15409 a 0.22809 a 0.14802 a 0.21867 a 0.02781   0.02095   

 

[0.016] 
 

(0.043) 
 

[0.044 
 

(0.042) 
 

[0.062 
 

(0.053)  

Month Dummiesf X  X  X  X  X  X  

RAMADAN 0.03978   0.00655   0.03794   0.00466   -0.03277   -0.02945   

 

[0.034] 
 

(0.027) 
 

[0.033] 
 

(0.026) 
 

[0.034] 
 

(0.033)  

rt-1
g -0.11030   -0.14402 c -0.10535   -0.13365 c 0.01530   0.06002   

 

[0.068] 
 

(0.075) 
 

[0.068] 
 

(0.075) 
 

[0.076] 
 

(0.069)  

T-BILLg -0.20685 a -0.19837 a -0.20248 a -0.19073 a -0.28443 a -0.34367 a 

 

[0.066] 
 

(0.068) 
 

[0.065] 
 

(0.066) 
 

[0.072] 
 

(0.084)  

TEMP 0.02271   0.01271   0.02345   0.01441   0.01160   0.01967   

 

[0.035] 
 

(0.039) 
 

[0.034] 
 

(0.038) 
 

[0.037] 
 

(0.047)  

FALL 0.05170 c 0.06628 b 0.04809 c 0.06304 b 0.00782   0.00866   

 

[0.026] 
 

(0.029) 
 

[0.025] 
 

(0.028) 
 

[0.030] 
 

(0.035)  

SAD 0.29783   0.16639   0.27235   0.14309   -0.33885   -0.08716   

 

[0.337] 
 

(0.364) 
 

[0.328] 
 

(0.352) 
 

[0.399] 
 

(0.445)  

CLOUD 0.05922 c 0.05868 b 0.05785 c 0.05727 b 0.05073   0.06822 c 

 

[0.031] 
 

(0.029) 
 

[0.030] 
 

(0.028) 
 

[0.037] 
 

(0.035)  

RAIN -0.00030   0.00140   -0.00032   0.00132   -0.00547   -0.00332   

 

[0.005] 
 

(0.006) 
 

[0.005] 
 

(0.006) 
 

[0.008] 
 

(0.008)  

WIND 0.03689   0.06435 b 0.03566   0.06338 b 0.06289 b 0.06165 c 

 

[0.027] 
 

(0.028) 
 

[0.026] 
 

(0.027) 
 

[0.030] 
 

(0.034)  

α -0.85237 a -1.24548 a -0.81560 a -1.19066 a -0.11656   -0.09399   

 

[0.245] 
 

(0.240) 
 

[0.238] 
 

(0.232) 
 

[0.342] 
 

(0.293)  

Observations 157 
 

159 
 

157 
 

159 
 

155 
 

159  

Adj. R-sq. 0.16243 
 

0.41738 
 

0.15792 
 

0.41198 
 

0.02894 
 

0.25376  

F-statistic 2.44063 a 

  
2.39316 a 

  
1.21857   

 

 

Note: (a), (b) and (c) have been used to indicate that the coefficient estimations are statistically significant at 1%, 5% and 10% level, 

respectively. (d) The values given in brackets under related coefficient estimations are Newey-West robust standard errors. (e) The 

values given in parenthesis under related coefficients are robust standard errors. (f) In order to save space, the test results related to 

the months of the year are not reported here. (g) In order to save space, only the statistically significant macroeconomic variables are 

included here. 

4.4. The Use of Alternative Suicide Measure (Discrete Variable) 

Some studies in the behavioural finance literature employed mood proxies such as daylight (Hirshleifer and Shumway, 

2003) and air temperature (Cao and Wei, 2005) as continuous variables and some studies employed mood proxies such 

as football match results (Berument and Ceylan, 2012) as discrete variables. I employ suicides representing negative 

mood as continuous variables in the model (1), (2) and (3). In the model (4), which is formed to ensure the robustness of 

analysis results, suicide cases are included in the analysis as discrete variable. 
6

2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t

1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t

Gold Oil Inflation Bankrupt

Temp

t 1 t n nt 1 t 1 t-1

n=1

t

r = α+ β DSuicide + γ DM +δ DMR + λ r

      + λ TBill + λ IPindex + λ λ λ λ

      + + DFall + SAD + Cloud + Rain + Wind +ε     

  



                       (4) 
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Where, DSuicidet is the dummy variable which takes a value of 1 if the number of suicide cases exceeds 22818 in 

month t and 0 otherwise. The findings19 demonstrate that the coefficient β1 of the suicide dummy variable is statistically 

significance at 1% level and still positive for two indexes. The stock returns in the months suicides exceeds average 

level, are estimated to be 6 basis points more than that in the other months. This is totally consistent with the analyses of 

the model (1), (2) and (3). The regression coefficient estimate results of other variable are similar to the model (1), (2) 

and (3), as well.  

This paper, depending on the entire regression analyses made so far claim that, there is a positive correlation 

between the suicides and the returns of stocks traded on BIST. This correlation leads to the acceptance of the hypothesis 

(H1b) of this study20. This means that in times of negative mood the risk perception decreases and the investors increase 

their demands for risky assets.  

5. Concluding Remarks 

This paper aims to analyze the effect of the suicide cases in Turkey on the stock buying and selling decisions of 

investors trading on Bourse Istanbul (in other words, the effect of the suicides on the stock returns). I employ suicide 

cases caused by negative mood as a proxy variable to represent negative mood, instead of events or situations thought to 

cause the negative mood.  The suicide case is a novel mood proxy used to investigate the response of stock markets to 

variations in investor mood. The findings of the study reveal that the demands for stocks and eventually stock prices 

(returns) increase in periods of increases in suicide cases when negative mood dominates over the society. 

The related findings in this paper can be evaluated in periods of negative mood domination in the Turkish stock 

market, “mood repair” instinct (Isen and Geva, 1987) dominates. This instinct prompts depressed investors who are in a 

negative mood to invest in risky assets to reward themselves because they want to repair their negative mood by this 

way (Andrade, 2005; Tice, Bratslavsky and Baumeister, 2001). The results are in agreement with a relatively few 

studies in the literature. Some former studies point out that people in negative mood tend to prefer risky choices (with 

high earner) to make themselves happy (Isen and Geva, 1987; Leith and Baumeister, 1996). Although Raghunathan and 

Pham (1999) found that anxious people abstain from risk, they also point out that sad people tend to reward themselves 

by taking high risk. Bruyneel et al. (2009) also stress that people in negative mood are led to risky assets. Such results 

can be met in studies of Lin, Yen and Chuang (2007) and Leith and Baumeister (1996). Lin, Yen and Chuang (2007) 

showed some evidence that people who feel fine at the time of decision making, abstain from risk. However, people 

who feel sad are more eager to take risks and prefer choices that are more likely to bring gain. Similarly, Leith and 

Baumeister (1996) also observed that people in negative mood prefer higher risk and more profitable choices (it was 

lottery, in their study) to low risk and less profitable choices. Thaler and Johnson (1990) express that people who 

experienced prior losses (people in negative mood) find risky choices more attractive for the purpose of recovering the 

losses (break-even effects). 

The findings obtained from the Turkish stock market can be an outcome of the negative mood which prompts 

individuals to buy (not just the risky assets, but all assets). Former studies have shown that mood plays a significant role 

in consumer behaviours (Gardner and Vandersteel, 1984; Westbrook, 1980). As some studies suggest, negative mood 

raises the will to buy and consume. For example, the negative mood that dominated the society after September 11 

terrorist attack increased the consumption expenditures extremely in the following quarter (Sergeant, 2011). Moreover, 

Lejoyeux and Weinstein (2010) prove that the individuals with excessive shopping behavior have psychological 

disorders and their buying tendency diminishes as their negative mood repairs. Finally, Lejoyeux et al. (1996) found 

that the increases in the buying behaviors of individuals cure them as if they receive an antidepressant treatment in 

times of negative mood domination. Therefore, the findings obtained from this paper can be a result of the increase in 

demands for all assets (not just the risky assets) during periods of negative mood. 

This paper results which show the effect of social psychology on the stocks traded at BIST reveal that agents in the 

BIST keep a close watch on the psychological state of society. According to active portfolio strategy, agents at the stock 

exchanges make an investment decision by analyzing all of the factors influencing the stock prices.  As a result of this 

paper, social psychology is a driver significantly affecting the stock prices. For this reason, agents may have an 

opportunity to earn abnormal return by monitoring the factors believed to have an effect on social psychology (here, 

suicide, full moon, weather etc.) 

Potential researchers should analyze the suicide-return relationship at different stock markets and time periods. 

Potential researchers can also contribute to the literature, finding an answer to the following question: Is the root cause 

of the increases in the stock returns the negative mood that prompts individuals to buy just risky assets or all assets?  

 

 

 

                                                           
18 It is the monthly average of suicide cases in Turkey between 2000 and 2013. 
19 In order to space limitation, the regression analysis results related to the model (4) are not given here. 
20 In fact, the related hypothesis has not been accepted for the second-national-market but since All-Shares index has the power to represent both the 
national and the second-national market, the related hypothesis has been supposed to be accepted by the whole of the Turkish stock market. 
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Öz:Son dönemlerde tüketicilerin çevreye olan duyarlılığının artmasıyla birlikte işletmelerin yeşil uygulamalara yöneldikleri gözlenmektedir. 

İşletmeler tüketicilere çevresel duyarlılığa sahip oldukları mesajını iletirken yeşil reklamdan faydalanmaktadır. Çevresel duyarlılığın önemli olduğu 

turizm sektöründe istihdam edilmek üzere eğitim gören turizm bölümü öğrencilerinin yeşil reklam uygulamalarını nasıl algıladıklarını belirlemek 
amacı ile bu çalışma planlanmıştır. Bu kapsamda, öğrencilerin yeşil reklam konusundaki algıları ve bu algıları etkileyen değişkenler tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Çalışmada; Haytko ve Matulich’e (2008) ait yeşil reklama yönelik tutum ölçeği kullanılarak, Namık Kemal Üniversitesindeki meslek 

yüksekokulunda turizm eğitimine devam eden 268 önlisans öğrencisine anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin yeşil reklam algısının 
düşük düzeyde olduğu (2,91) ve bu algı düzeyinin, anne eğitim seviyesine ve öğrencinin daha önce turizm sektöründe çalışma durumuna göre faklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimler: Yeşil Pazarlama, Yeşil Reklam, Yeşil Turizm, Algı 

 

Abstract: Recently, with the increase of consumers’ sensitivity against the environment, it has been observed that businesses are turning to green 
practices. Businesses are benefiting from green advertising while giving the message to consumers that they have environmental concerns. This study 

has been designed to determine how tourism department students, who study in order to be employed in tourism sector and for whom environmental 

sensitivity is crucial, perceive the green advertising practices. Within this framework, students’ perceptions about green advertising and variables 
affecting the perception of theirs have been tried to be determined. In the study, using Haytko and Matulich’s (2008) attitudes towards green 

advertising scale, a questionnaire has been given to 268 undergraduate students who continue their tourism education at school of Namik Kemal 

University. In the result of the study, it has been demonstrated that students have a low level of green advertising perception (2.91) and this level of 
perception differ depending on the level of the mother's education level and the condition of student’s having worked in tourism sector before.  

Key Words: Green Marketing, Green Advertising, Green Tourism, Perception 

1. Giriş 

Tüketim toplumunun istek ya da ihtiyaçlarını karşılamak için işletmeler sürekli olarak üretim faaliyetlerinde 

bulunmuşlardır. Üretim ve tüketim arasındaki bu ilişki zaman içerisinde çevrenin büyük ölçüde zarar görmesine neden 

olmuştur. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte nüfusun artması ve buna bağlı olarak üretimin artması, sınırsız bir kaynak 

olarak görülen çevrenin hızlı ve bilinçsiz bir şekilde kullanılmasına neden olmuştur. 

1970’li yıllardan sonra çevreye verilen zararın farkına varılmasıyla tüketicilerde çevre duyarlılık algısı gelişmeye 

başlamıştır. Artık tüketiciler çevreye zarar vermeyen ya da çok az zarar veren ürünleri talep etmeye başlamıştır. 

Tüketici eğilimlerinde meydana gelen bu değişimler ya da başka bir değişle çevreci tüketicilerin artmaya başlaması, 

işletmelerinde çevreye karşı duyarlı olmasını sağlamıştır. İşletmelerde artık uyguladıkları pazarlama stratejilerinde 

çevresel faktörleri de göz önünde bulundurmaya başlamıştır. İşletmelerin ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım 

faaliyetlerini gerçekleştirirken çevreye duyarlı bir şekilde davranmaları “yeşil pazarlama” yaklaşımını ortaya 

çıkarmıştır. 

Çevreyi bir kaynak olarak kullanan işletmelerinin çevreye duyarsız kalması mümkün değildir. Bu nedenle 

işletmeler genellikle sunmuş oldukları mal ve hizmetlerin üretiminde, bunların dağıtımında, fiyatlandırma aşamasında 

veya tutundurma faaliyetlerinde sürekli olarak çevreyi göz önünde bulundurmalıdır. Kısacası işletmeler yapacakları tüm 

faaliyetlerde yeşil pazarlama anlayışını benimsemelidirler. 

İşletmelerin yapmış oldukları yeşil dağıtım, yeşil fiyat ya da yeşil ürün politikaları, yeşil reklam yapılmadığı 

takdirde etkinliğini yitirebilir. Bu nedenle işletmeler yapmış oldukları yeşil ürün, yeşil fiyat ve yeşil dağıtım 

faaliyetlerini yeşil reklam aracılığıyla hedef pazarlarındaki tüketicilere iletmelidir. Yeşil reklamın amacına ulaşması 

için, işletmelerin, hedef kitleye verilen yeşil mesajların tüketiciler tarafından nasıl algılandığını ve bazı değişkenlere 

karşı ne tür bir farklılık gösterdiğini bilmesi gerekmektedir. Çünkü algı, tüketicilerin satın alma karar sürecini etkileyen 

ve pazarlama yöneticileri tarafından bilinmesi gereken önemli bir unsurdur. Aynı zamanda algı tüketicilerin, 

inançlarından, tutumlarından, kişisel özelliklerinden etkilenen bir olaydır. Algılama tüketicinin yaşına, cinsiyetine, 

yaşadığı sosyal çevreye, kültüre ve eğitimine göre değişiklik gösterir (Çağlayan ve arkadaşları 2014, 168). 

 Turizm sektörü için çevrenin önemli bir kaynak olduğu dikkate alındığında, turizm eğitiminin de çevre bilincinin 

oluşturulmasında önemli bir rol oynayacağı söylenebilir. Bu bakımdan turizm eğitimi alan öğrencilerin yeşil reklam 
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uygulamalarına karşı nasıl bir algıya sahip olduklarının belirlenmesi önemlidir. Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar 

incelendiğinde,  literatürde daha önce çok fazla araştırmanının bulunmamasından dolayı bu araştırma literatüre katkı 

yapması açısından önem taşımaktadır. 

Bu nedenle araştırmanın konusu; önlisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin, işletmelerin uyguladıkları 

yeşil reklamlara yönelik algılarının belirlenmesi ve yaş, cinsiyet, gelir gibi bazı değişkenlere göre farklılık gösterip 

göstermediğinin ortaya konulmasıdır. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı; öğrencilerin yeşil reklam konusundaki 

algılarının ve bu algıları etkileyen bazı değişkenlerin belirlenmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için çalışmanın literatür 

taraması yapılarak konuyla ilgili temel kavramlar açıklanmaya çalışılmış ve turizm eğitimi alan ön lisans öğrencilerine 

anket uygulanarak veriler toplanmıştır. 

 

2. Yeşil Pazarlama Kavramı 

Pazarlama literatürü incelendiğinde yeşil pazarlama kavramının ekolojik pazarlama, çevresel pazarlama ve 

sürdürülebilir pazarlama kavramlarıyla beraber ele alındığı görülmektedir (Seyhan ve Yılmaz 2010, 54; Spais  2011, 

21). Pazarlama ile çevresel faaliyetler arasında kurulan ilk ilişki 1970’lerde kurulmuştur (Do Paço ve Raposo 2010, 

429). Yeşil pazarlama ilk kez 1975 yılında Amerikan Pazarlama Birliği tarafından ekolojik pazarlama konulu 

konferansta ele alınmıştır. Bu konferansta ekolojik pazarlama tanımı şu şekilde yapılmıştır: ekolojik pazarlama, 

pazarlama faaliyetlerinin çevre kirliliği ve enerji tüketimi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileriyle ilgili faaliyetlerdir 

(Polonsky 1994, 2). 

Kotler ve Zaltman (1971) sosyal pazarlamanın tanımını yaparken aslında yeşil pazarlamayı da kapsayan bir tanım 

yapmışlardır. Buna göre sosyal pazarlama tanımında işletmelerin pazar araştırmaları, tutundurma, dağıtım, fiyat ve 

ürünle ilgili faaliyetlerinde, kabul edilebilir bir sosyal faydayı da içermesi gerektiğinden bahsetmişlerdir. 

Bu kavram, her ne kadar 1970’lerde dikkat çekmeye başlasa da gerçek anlamda 1980’lerin sonunda ele alınmaya 

başlanmıştır (Peattie ve Crane 2005, 358). Yeşil pazarlama karmasının bir bileşeni olan yeşil ürün ise 1990’larda ön 

plana çıkmaya başlamıştır (Ansar 2013,  650). Çevresel konuların bu şekilde dikkat çekmesi,  bu konunun sadece 

tüketicilerin değil aynı zamanda işletme yöneticilerinin de önceliği haline gelmesine neden olmuştur (Polonsky ve 

arkadaşları 1998a,  22). 

Polonsky (1994) yeşil pazarlamayı; tüketicilerin istek ya da ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik pazarlama 

faaliyetlerinin çevreye en az zarar verecek şekilde tasarlanması olarak tanımlamıştır. Aytekin (2007) ise yeşil pazarlama 

kavramını kısaca, “işletmelerin tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetleri çevreye duyarlı bir 

şekilde yerine getirmesi” olarak ifade etmektedir. 

Camino (2007) yeşil pazarlama kavramını pazarlama karması çerçevesinde incelemiş ve yeşil pazarlamayı; yeşil 

ürün uygulama politikalarının yapıldığı, yeşil kriterlere göre dağıtımın sağlandığı, yeşil ürünlerin fiyatlandırılması ve 

yeşil tutundurma çalışmalarını kapsayan bir pazarlama faaliyeti olarak tanımlamaktadır. Çabuk ve arkadaşları (2008) ise 

yeşil pazarlama kavramını işletmelerin pazarlama faaliyetlerinde doğa ile dost ürünlerin üretilmesini, 

fiyatlandırılmasını, dağıtılmasını ve tutundurmasını içeren faaliyetler olarak tanımlamıştır. Özdemir ve arkadaşları 

(2010) ise tüketicileri ön plana çıkararak, Polonsky’nin tanımına benzer şekilde, tüketicilerin istek ya da ihtiyaçlarının 

çevreye en az zarar verecek şekilde gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetleri yeşil pazarlama olarak ifade etmiştir. 

Ishaswini ve Datta (2011) ise işletme satışlarını da tanıma dâhil ederek yeşil pazarlamayı, çevreye zarar vermeyen mal 

ya da hizmetleri kullanılarak, işletmenin satışlarını arttırma çabaları olarak tanımlamıştır. Bir yandan yeşil pazarlama 

çevreye karşı duyarlı ürünlerin talep edilmesini öngörürken (Shrum ve arkadaşları 1995, 72), diğer yandan da aynı 

duyarlılığı üreticiden bekleyen yeşil tüketicinin istek ve ihtiyaçlarının dikkate alınması gerekmektedir (Aytekin 2008, 

351). 

Tüm bu tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere yeşil pazarlama kavramı klasik pazarlama kavramından daha 

farklıdır: Temel fark pazarlama karması elemanlarının çevreye göre uyarlanmasıdır (Dahl ve arkadaşları, 2008, 4). Yeşil 

pazarlama faaliyetleri temelde dört aşamada incelenebildiği görülür (Seyhan ve Yılmaz, 2010, 56); İlk aşama yeşil 

ürünlerin tasarlanması, ikinci aşama yeşil stratejilerin geliştirilmesi, üçüncü aşama yeşil olmayan ürünlerin üretiminin 

durdurulması ve son aşama olan dördüncü aşama işletmeninin sosyal sorumluluk bilincine tam olarak sahip olmasıdır. 

İşletmeleri yeşil pazarlama uygulamalarına yönelten etmenlerden bazıları şu şekildedir (Polonsky 1994,2; Laroche 

ve arkadaşları 2001, 503; Eren ve Yılmaz 2008, 291; Boztepe 2012,  7): 

 Tüketicilerin sahip olduğu çevre bilincinin artması ve çevreye duyarlı ürünleri talep etmeye 

başlamaları, 

 İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirmede yeşil pazarlamayı bir fırsat olarak görmeleri, 

 İşletmelerin daha fazla sosyal sorumluluğa zorunlu olduklarına inanmaları, 

 Devletin çevreyi koruma konusundaki baskıları, 

 İşletmelerin, Yeşil pazarlama faaliyetlerini benimsediklerinde rekabetçi çevrede avantaj 

sağlayacaklarını düşünmeleri, 

 İşletmelerin yeşil pazarlama uygulamaları neticesinde maliyetlerinin düşmesi ve karlılıklarının 

artması vb nedenler. 
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İşletmeler pazarlama faaliyetlerinde çevreyi ön plana çıkaracak stratejiler geliştirmeli ve bu stratejileri pazarlama 

karması elemanlarıyla bütünleştirmelidir (Aytekin 2007, 8). Başka bir deyişle pazarlama karması elemanları, yeşil ürün, 

yeşil fiyat, yeşil dağıtım ve yeşil tutundurma şeklinde olmalıdır. Yeşil ya da çevre dostu ürünler genellikle çevreyi 

kirletmeyen ya da doğaya zarar vermeyen ve geri dönüştürülebilen ürünlerdir. Yeşil pazarlama açısından fiyatta, klasik 

fiyat tanıma ek olarak daha farklı bir boyut kazanır. İşletmelerde, yeşil pazarlama stratejilerinin uygulanması ek bir 

maliyet ortaya çıkarır ve işletmeler bu maliyetleri ürünün fiyatına yansıtırlar. Çünkü çevreye duyarlı işletmeler, 

tüketicilerin çevreye dost ürünler için daha fazla para ödemeye gönüllü olduğunu düşünürler (Seyhan 2010, 101). 

Yeşil dağıtım kavramı, işletmelerin yeşil ürünlerini hedef pazarlardaki tüketicilere ulaştırırken çevreye zarar 

vermeden gerçekleştirmesini ifade etmektedir (Kinoti 2011, 268).  Yeşil tutundurma ise, işletmelerin tüketicilerde 

çevreye duyarlı bir işletme imajı oluşturmak için yapmış oldukları yeşil faaliyetleri kişisel satış,  halkla ilişkiler, satış 

geliştirme, doğrudan pazarlama ve reklam gibi tanıtım faaliyetleridir (Nandini ve Deshpande 2011,  8). 

 

2.1. Yeşil Reklam 

Yeşil reklam ilk olarak 1970’lerde uygulanmaya başlanmış ancak, yeşil reklamın niteliksel ve niceliksel gelişiminin 

1980’lerin sonu, 1990’larında başında gerçekleştiği görülmektedir (Kükrer 2012, 4509; Gephart ve arkadaşları 2011, 

19; Ryan 2012, 75). Birçok işletme çevreye olan duyarlılığını farklı yollarla tüketicilere duyurmaya çalışmıştır. Bu 

amaçla, işletmeler tarafından kullanılan pazarlama araçlarından biri de yeşil reklamlardır (Haytko ve Matulich 2008, 2). 

Dünya çapında yeşil hareketlerin ve kamu oyunun çevreye duyarlılığının artmasıyla ve tüketicilerin satın alma 

kararı verirken çevreye duyarlı ürünleri tercih etmeye başlamasıyla (Richards 2013, 80; Dande 2012, 1), birçok işletme 

medyayı, gazeteyi yada diğer reklam kanallarını kullanarak çevreye duyarlı birer işletme olduklarını göstermeye 

çalışmaktadır (Delafrooz ve arkadaşları 2014, 5). Bu nedenle işletmeler çevreye duyarlı olduklarını tüketicilere iletecek 

yeşil reklamları kullanmaktadır (Carlson ve arkadaşları 1993,27; Kangun ve arkadaşları 1991, 48). 

Banerjee ve arkadaşları (1995) açık veya kapalı bir şekilde fiziksel çevre ile üretilen mal ve hizmetler arasındaki 

ilişkiyi gösterme, bir ürün ya da hizmeti öne çıkarmadan yeşil yaşamı öne çıkarma ve çevresel sorumluluğa sahip ortak 

bir imaj sunma faaliyetlerini yeşil reklam olarak tanımlamaktadır. Zinkhan ve Carlson (1995) ise yeşil reklamı, çevresel 

duyarlılığa sahip tüketicilerin istek ya da ihtiyaçlarını temel alan, doğayla, çevreyle yada ekolojiyle ilgili olumlu 

mesajlar veren reklamlar şeklinde tanımlamıştır. 

Polonsky ve Rosenberger (2001) işletmenin hedef pazarındaki tüketicilere çevreyle ilgili gerekli bilgileri vermesini 

yeşil reklam olarak tanımlamıştır. İşletmelerin yeşil reklamla tüketicilere gerçek bilgiler sunmaları, işletmelerin 

üretimlerinde çevreye duyarlılık düzeylerini etkilemektedir. Alnıaçık’ın (2009) yeşil reklamı, işletmenin çevre 

sorunlarını dikkate alan, çevre kirlenmesinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için çaba gösteren ve çevreye zarar 

verilmediği gibi mesajları içeren reklamlar olarak ifade etmesi de bu duyarlılığı yansıtmaktadır. Ulusu ve Köksal (2012) 

yeşil reklamı, kurumsal sosyal sorumluluk açısından çevresel duyarlılığa sahip firma imajı oluşturmak amacıyla yapılan 

reklam olarak tanımlamaktadır. Rahim ve arkadaşları (2012) da yeşil reklamı, çevreye verilen zararı azaltan yada 

azaltmaya yardım eden ürün ve hizmetlerin reklamının yapılması şeklinde ifade etmektedir. 

Yeşil reklam uygulamalarının etkili bir sonuç göstermesi için işletmelerin çevreye duyarlılığını net olarak ortaya 

koyması gerekmektedir. Bu bağlamda, işletme faaliyetlerinin hava kirliliğini azalttığını ve üretim faaliyetlerinde 

gerçekten çevreye duyarlı olduklarını göstermeleri önemlidir (Abzari ve arkadaşları 2013,  645). Kangun ve arkadaşları 

(1991) yeşil reklam uygulamalarını dört farklı kategoride ele almaktadır. Bu kategoriler: 

 

Belirsiz reklam: belirgin ya da açık bir anlamı olmayan, geniş ifade ve cümleler içeren reklam, 

İhmalkâr reklam: Kabul edilebilirliği ve doğruluğu için gerekli ve önemli bilgilerin yer almadığı reklamlar, 

Yanlış / Yalan reklam: Gerçek olmayan ya da yanıltıcı reklamlar, 

Kabul Edilebilir reklam: Çevresel iddiaları, belirgin, kabul edilebilir veya kendiliğinden anlaşılabilir bir şekilde 

gösteren reklamlar. 

 

İşletmelerin yapmış oldukları yeşil reklamlarında vurgulanması gereken temel konular; yeşil ürünün ortaya 

çıkarabileceği fiyat artışının belirtilmesi, yeşil ürünün üretim süreci ve tüketicilerin yeşil ürünü satın aldıkları zaman 

elde edecekleri bireysel ya da toplumsal faydanın ne olacağıdır (Pickett ve Ozaki 2008, 282). Çünkü işletmelerin 

yapmış oldukları yeşil dağıtım, yeşil fiyat ya da yeşil ürün politikaları, yeşil reklam yapılmadığı takdirde etkinliğini 

yitirebilir. Burada ortaya çıkabilecek diğer bir durum ise işletmelerinin yapacakları yeşil tutundurma çalışmalarının 

yeşil tutundurma araçlarıyla yapılmasıdır. Aksi takdirde yeşil pazarlamayı savunan bir işletmenin tutundurmada bolca 

broşür dağıtması, yazılı basına sayfalarca reklam vermesi gibi faaliyetleri tüketicinin zihninde bir paradoks ortaya 

çıkarabilecektir. 

Aynı zamanda, gerçek anlamda çevreye duyarlı olmadıkları halde yeşil reklam faaliyetleri yapan işletmeler, 

tüketicilerde reklamlara karşı güvensizlik oluşturabilecek ve bu durum yeşil reklamların inandırıcılığını düşürebilecektir 

(Kardeş 2011, 167). İşletmeler çevresel reklamlarda farklı çevresel mesajlar içerirler. Bunlardan bazıları şu şekildedir ( 

Polonsky ve arkadaşları 1998b, 284);  

-Herhangi bir terim ya da sembolle bir imaj yaratılmalı; örneğin satın alınan her mal ya da hizmetin belirli bir 

miktarının yağmur ormanlarını korumak için harcandığı mesajı gibi.  

-Bazı çevresel kuruluşlarla yapılan anlaşmalar belirtilmeli: Greenpeace derneğiyle yapılan ortak çalışmalar gibi.  
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-Çevreye katkı net olarak anlatılmalı: Satın aldığınız ürünün belirli oranda (yüzde olarak)  yeniden dönüşümü 

sağlanmaktadır. 

Yeşil reklamla ilgili pazar araştırmaları, sürdürülebilir çevreden ziyade piyasa verimliliğinin arttırılmasına yönelik 

faaliyetlerle uğraşmaktadırlar (Cox 2008, 39). Bu nedenle, yapılan yeşil reklamlara bakıldığında bazı sorunlar göze 

çarpmaktadır. Yeşil reklamların genellikle ulusal platformlarda yapılıp uluslar arası medyada yer almaması, yeşil 

reklamların yeteri kadar etkin kullanılamaması ve reklamların kısa dönemli olması bunlardan bazılarıdır (Leonidou ve 

arkadaşları 2011, 7). 

Çevre ile ilgili kaygıların tüketicilerin davranış ve tercihlerini etkileyebileceği düşüncesi yeşil tüketici kavramını 

ortaya çıkarmıştır. Yeşil pazarlamanın hedef kitlesinde yer alan yeşil tüketiciler çevreye duyarlı işletmelerin ürünlerini 

tercih ederek pazar içerisinde bu ürünleri teşvik etmektedir (Altınöz ve arkadaşları 2014, 159). 

Yapılan birçok araştırma göstermiştir ki, tüketicilerin çevresel davranışı üzerinde tutum, kişilik gibi faktörler etkili 

olmaktadır (Özkoçak ve Tuna 2011, 2). Aynı zamanda tutumun ve tüketicinin kişilik özelliği dışında sosyo-demografik 

kriterlerin de çevre dostu marka tercihi üzerindeki etkisi incelenmelidir. Bu nedenle yeşil reklam çalışmaları 

yapılmadan önce mutlaka, tüketicilerin davranışlarının yada algılarının neler olduğunun bilinmesi gerekmektedir 

(Kardeş 2011, 168; Tuna ve Özkoçak 2012, 133). Çünkü bu tür değişkenlerin bilinmesi işletmeler için etkin ve kolay bir 

biçimde pazarın bölümlendirilmesine, tüketicilerin yeşil tutum ve davranışları sayesinde fırsatlar yakalamasına olanak 

sağlayabilecektir (Straughan ve Roberts 1999, 563). Yeşil reklam konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde 

genellikle yeşil reklam, reklama yönelik güvenilirlik, reklam uygulamasına yönelik unsurlar, reklamda kullanılan 

çekicilik, reklam algısı ve reklam verene yönelik tutum gibi konular çerçevesinde ele alınmıştır (Ulusu ve Köksal 2012, 

4646). 

Shrum ve arkadaşları (1995) 3264 tüketiciyle anket çalışması yaparak tüketicilerin yeşil reklama yönelik 

tutumlarını belirlemeye çalışmışlardır. Araştırma sonucunda, cinsiyetin yeşil reklam üzerinde etkili olduğunu ve her iki 

cinsteki tüketicilerin yeşil reklama yönelik olumlu görüşleri olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Haytko ve Matulich’in (2008), 565 üniversite öğrencisine yönelik yeşil reklam ve çevresel sorumlukla ilgili 

yaptıkları çalışmada, kadınların yeşil reklamlara yönelik tutumlarının erkeklere göre daha olumlu ve kadınların 

çevreciliğinin erkeklere oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Kükrer’in (2012) de 362 tüketici üzerinde tüketicilerin çevresel sorumlulukları ekseninde yeşil reklamlara yönelik 

tutumlarının belirlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmada, yüksek çevresel sorumluluğa sahip tüketicilerin düşük çevresel 

sorumluluğa sahip tüketicilere göre yeşil reklamlara yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu saptanmıştır. Aynı 

çalışmada,  kadınların erkeklerden daha yüksek oranda çevresel sorumluluğa sahip olduğu, yeşil reklama karşı olumsuz 

tutumda ise erkeklerin kadınlardan daha yüksek orana sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Ulusu ve Köksal’ın (2012) 394 lisans ve lisansüstü eğitim alan üniversite öğrencilerinin yeşil reklama yönelik 

tutum faktörlerini belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmada, kadınların yeşil reklama yönelik tutumlarının 

ortalamalarının erkeklerden yüksek olduğunu bulmuşlardır. Aynı zamanda yeşil reklama yönelik tutumun anne ve 

babanın eğitimine göre farklılık göstermediği ve yeşil reklama yönelik genel tutumun gelire göre farklılık gösterdiği 

görülmüştür. 

Algılama herhangi bir olayı, nesneyi ya da ilişkiyi, görmek, dokunmak, duymak, tatmak ve hissetmektir (İnceoğlu 

2010, 68). Algılamamız satın alma ve tüketici davranışlarımız da dâhil olmak üzere genel olarak bütün davranışlarımızı 

etkiler. Bunlar arasında özellikle beş konu pazarlamacılar açısından önplanda tutulmaktadır. Bu konular; reklamın 

algılanması, ürün imajı, fiyata yönelik algılar, malın üretildiği ülkeye yönelik yargılar ve kurum imajıdır (Özer 2009, 4). 

Algı sürecinde algıyı etkileyen faktörlerin başında insanın genetik yapısı ve yaşadıkları gelmektedir. Algı bireyin 

hem doğuştan sahip olduğu yetenekler ve sonradan kazanılan becerilerinden oluşmakta hem de doğuştan gelen 

yeteneklerinin eğitimi sonucu şekillenmesidir. Algıyı etkileyen faktörler ise şunlardır  (Bakan ve Kefe 2012, 22); 

 

Algılayan bireyin özellikleri; bireyin kişiliği, kişisel özellikleri, geçmişte yaşamış olduğu tecrübeler,  

Algılanan nesnenin özellikleri; kişi, eşya, olay, canlı ve cansız varlıklar, 

Algılama ortamı; algılama sürecinin yaşandığı fiziksel, sosyal ve örgütsel çevre koşulları 

 

Pazarlama yöneticileri açısından tüketici algısı tüketicinin gerçek ile ilgili sahip olduğu bilgiden yola çıkarak 

değerlendirilen bir süreçtir.  Tüketicinin satın alma karar süreci gerçeği nasıl algıladığı ile bağlantılı ilerler ve algılama 

tüketicinin davranışında önemli bir rol oynar (Taşkıran ve Bolat 2013, 6). Bu nedenle, yeşil reklamların tüketiciler 

tarafından nasıl algılandığı araştırılması gereken önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

3. Araştırmanın Yöntemi 

3.1.Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Tüketicilerin çevresel duyarlılıklarının artmasıyla birlikte çevreye zarar vermeyen yeşil ürünleri tercih etmesi, 

işletmelerin pazarlama faaliyetlerini de etkilemiştir. Bu nedenden dolayı,  işletmeler artık ürün, tutundurma, dağıtım ve 

fiyatla ilgili pazarlama faaliyetlerini yerine getirirken yeşil uygulamaları da göz önünde bulundurup, hedef kitlelerine 

çevreye karşı duyarlı oldukları imajını vermek istemektedir. İşletmelerin sahip oldukları bu imajı hedef kitlelerine 

iletmede kullandıkları en önemli araç yeşil reklamlardır. Ancak işletmeler için burada ortaya çıkan temel sorun, yeşil 
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reklam çalışmaları yapılmadan önce tüketicilerin yeşil reklamla ilgili algılarının belirlenmesi konusudur. Bu nedenle 

tüketicilerin yeşil reklamlara yönelik algılarının belirlenmesi ve işletmelerin yeşil reklam uygulamalarını bu bilgiler 

doğrultusunda gerçekleştirmesi gerekmektedir. Çevre unsurlarını bir kaynak olarak kullanan turizm sektöründeki 

kişilere verilecek turizm eğitiminin, çevre bilincinin oluşturulmasına katkı sağlayabileceği söylenebilir. Buna bağlı 

olarak turizm eğitimi alan öğrencilerin yeşil reklama yönelik algılarının belirlenmesi ve bu algıları etkileyebilecek olan 

değişkenlerin ortaya konulması önem arz etmektedir. 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde, literatürde turizm eğitimi alan öğrencilere yönelik, yeşil reklam uygulamasına 

ilişkin yeterli araştırmanının bulunmamasından dolayı da bu araştırma önem taşımaktadır. Bu bağlamda araştırmanın 

amacı, turizm eğitimi alan öğrencilerin yeşil reklamlara yönelik algılarının belirlenmesi ve bu algıları etkileyen 

değişkenlerin ortaya konulmasıdır. 

 

3.2. Araştırmanın Hipotezleri 

H1: Öğrencilerin yeşil reklam algı düzeyleri cinsiyete göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. 

H2: Öğrencilerin yeşil reklam algı düzeyleri, eğitim gördükleri üniversite birimine göre anlamlı farklılıklar 

göstermektedir. 

H3: Öğrencilerin yeşil reklam algıları, turizmde daha önce çalışma durumlarına göre anlamlı farklılıklar 

göstermektedir. 

H4: Öğrencilerin yeşil reklam algı düzeyleri, anne eğitim düzeyine göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. 

H5. Öğrencilerin yeşil reklam algı düzeyleri, baba eğitim düzeyine göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. 

 

3.3. Evren ve Örneklem  

Zaman, maliyet ve erişim açısından turizm eğitimi alan tüm öğrencilere ulaşmak mümkün olmadığı için bu araştırmanın 

çalışma evreni, Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ 

merkezdeki Sosyal Bilimler M.Y.O. Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümlerinde turizm eğitimi alan ön lisans öğrencileri 

ile kısıtlanmıştır. Araştırmada turizm eğitimi alan öğrencilerin seçilmesinin nedeni; turizm eğitimi alan öğrencilerin 

çevreyi bir kaynak olarak kullanan turizm sektörünün yönlendirilmesinde oynayabilecekleri potansiyel roldür. Ayrıca 

eğitimin ve çalışılan sektörün kişinin algısını etkileyen faktörlerden olması da turizm eğitimi alan öğrencilerin 

seçilmesinde etkili olmuştur. 

Araştırmada, çalışma evrenin makul büyüklükte olması ve evrenin tamamına ulaşabilme olasılığının yüksek olması 

nedeniyle tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden yargısal örnekleme yöntemi kullanılmıştır.  Araştırmada 

örneklem olarak merkezde ve Şörköy ilçesinde eğitim alan öğrencilerin seçilmesinin temel nedeni, il merkezi ve ilçede 

eğitim görmenin yeşil reklam algısı üzerinde etkili olup olmadığının belirlenmesidir. Çünkü algılama ortamı ve 

algılama sürecinin yaşandığı fiziksel, sosyal ve örgütsel çevre koşulları kişinin algısını etkileyebilmektedir. Sosyal 

Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitim gören kayıtlı öğrenci sayısı 361, aynı 

bölümde Şarköy Meslek Yüksekokulunda eğitim gören kayıtlı öğrenci sayısı ise 203’tür. Bu nedenle araştırmanın 

evrenini 564 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin 268 tanesine ulaşılarak yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. 

Ancak çeşitli okulun uzatılması ve devam zorunluluğunun olmaması gibi nedenlerle bölümlerdeki aktif öğrenci 

sayısının 400 civarı olduğu dikkate alınırsa 268 öğrencinin katılımı %60 civarında yüksek katılım olarak 

değerlendirilebilir.  

 

3.4.Veri Toplama Aracı 

Araştırma nicel bir araştırma olup, veri toplama yöntemi olarak yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmış ve araştırma 

materyali olarak anket formları kullanılmıştır. Ankette 5’li Likert Tipi ölçek kullanılmıştır. Anket iki bölümden 

oluşmaktadır; İlk bölümde yeşil reklam algısını ölçmeye yönelik ifadeler yer alırken, ikinci bölümde katılımcıların 

cinsiyet, sınıf, daha önce turizm sektöründe çalışma durumu ve anne-baba eğitim durumunu öğrenmeye yönelik 

demografik sorular bulunmaktadır. Anket çalışması, öğrencilerin sınavları ve okulda bulunma durumları dikkate 

alınarak katılımın en yoğun olacağı öngörülen Mart-Nisan 2015 döneminde öğrencilerle yüz yüze görüşülerek 

yapılmıştır. 

Çalışmada Haytko ve Matulich’e (2008) ait yeşil reklama yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Yazarlar 

çalışmalarında yeşil reklam algısını ölçmeye yönelik 38 sorudan oluşan bir anket geliştirmişlerdir. Ancak ilk etapta 

ölçeğin güvenirliliğini gösteren Cronbach Alpha değeri 0,695 çıkmıştır. Bu nedenle araştırmacılar 38 sorudan dört adet 

soruyu çıkararak ( 9, 36, 37 ve 38 numaralı Sorular) Cronbach Alpha değerini 0,700 olarak belirlemişlerdir. Anketin 

farklı ülkede uygulandığı ve algının farklılaşabileceği de dikkate alınarak bu çalışmada kullanılan anket formuna 

Haytko ve Matulich’in çıkardığı söz konusu dört soru da eklenmiştir. Bu nedenle bu çalışmada yeşil reklam algısını 

oluşturan faktörler yeniden belirlenmiştir. 

Aynı zamanda bu ölçeğe ek olarak, bireylerin yeşil reklama yönelik algılarının bazı değişkenlere göre farklılık 

gösterip göstermediğinin ortaya konulması için, seçilen örnekleme göre altı farklı soru daha eklenmiştir. İngilizceden 

Türkçeye çevrilen anket, ilgili örneklem grubuna uygulanmadan önce, anketteki ifadelerin araştırma amacına 
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uygunluğunu ve içerik açısından kontrolünü yapmak amacıyla, 40 öğrenciyle ön teste yönelik pilot anket uygulanmış ve 

geri bildirimler doğrultusunda anket yeniden gözden geçirilerek son şekli verilmiştir. Pilot çalışması neticesinde, 

ifadelerin katılımcılar tarafından daha iyi anlaşılabileceği düşüncesiyle ankette yeşil reklam yerine, çevreci reklam 

ifadesi kullanılması için gerekli düzeltmeler yapılmıştır.  

Öğrencilerin demografik özelliklerine göre yeşil reklam algısı arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığının tespiti 

için parametrik varsayımları yerine getiren t testi ve anova testleri kullanılmıştır. Sonuçlar % 95 güven aralığında, 

anlamlılık p<0,05 düzeyinde çift yönlü olarak değerlendirilmiştir. 

3.5.Araştırmanın Bulguları 

 

3.5.1. Demografik Bulgular 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların çoğunluğunu erkek öğrencilerin oluşturduğu görülmektedir.  Örneklem grubunun 

%53,4’ü Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bulunan Şarköy Meslek Yüksekokulu’nda eğitim görürken, %46,6’sı Tekirdağ 

merkezde bulunan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda eğitim görmektedir. Katılımcıların yarıdan fazlasını birinci 

sınıf öğrencileri oluştururken, yaklaşık üçte ikisini örgün öğretim öğrencileri oluşturmaktadır. Katılımcıların yaklaşık 

üçte ikisinin daha önce turizm sektöründe çalışmadığı dolayısıyla, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun turizmle ilgili 

olmayan liselerden mezun oldukları söylenebilir. Katılımcıların anne ve babalarının eğitim durumu incelendiğinde ise, 

katılımcıların anne ve babalarının büyük çoğunluğunun ilköğretim mezunu olduğu ve eğitim düzeyi düşük ailelerin 

çocukları oldukları söylenebilir. 

 

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

 

3.5.2. Yeşil Reklama Yönelik Faktör Analizi 

Verilerin faktör analizine uygunluğunun test edilmesi için Kaiser Meyer Olkin örneklem yeterliliği testi ve Barlett 

küresellik testi uygulanmış, KMO değeri 0,82 ve Barlett testi de 0,05 önem derecesinde anlamlı bulunduğundan veriler 

faktör analizine uygun bulunmuştur.  Temel Bileşenler Yöntemi ve Varimax döndürme yöntemi kullanılarak sorular 

analiz edilmiş ve yapılan analizlerin sonucunda beş faktör elde edilmiştir. Ölçeklerde örnekleme yeterliliği ölçüsü 0,50 

değerinin altında kalan, faktör altında tek kalan, birbirine yakın faktör ağırlıkları olan ve faktör ağırlığı 0,50’nin altında 

olan 20 tane ifade analizden çıkarılmıştır. Faktörlerin güvenilirlik analizleri yapıldığında ise boyutların Cronbach Alpha 

güvenilirlik değerlerinin 0,65 ile 0.72 arasında değiştiği görülmektedir. Söz konusu faktör boyutları; yeşil reklama 

yönelik faktörler, reklama yönelik olumsuz tutum, yeşil reklama güven, etik olumsuzluk, toplumsal fayda ve reklam 

algısı şeklindedir. 

Cinsiyet N %  Annenizin eğitim 

durumu 
N % 

Erkek 141 52,6 İlköğretim 173 64,6 
Kadın 127 44,4 Lise 59 22,0 
Toplam 268 100,0 Önlisans 7 2,6 
Sınıf N % Lisans 9 3,4 
1.Sınıf 171 63,8 Lisans üstü 6 2,2 
2.Sınıf 97 36,2 Diğer 14 5,2 
Toplam 268 100,0 Toplam 268 100 
Eğitim görülen birim N % Babanızın eğitim 

durumu 
N % 

Şarköy MYO 143 53,4 İlköğretim 160 59,7 
Sosyal Bilimler MYO 125 46,6 Lise 83 31,0 
Toplam 268 100 Önlisans 2 0,7 
Turizm sektöründe 

çalıştınız mı? 
N % Lisans 10 3,7 

Evet 83 31,0 Diğer 13 4,9 
Hayır 185 69,0 Toplam 268 100 
Toplam 268 100    

Öğretim türü N %    

I Öğretim 187 69,8    

II Öğretim 81 30,2    

Toplam 268 100    
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Tablo 2. Yeşil Reklama Yönelik Faktör Analizi Bulguları 

İFADELER Faktör Ağırlıkları 

Reklama Yönelik Olumsuz Tutum  

Yeşil reklamlara çok fazla dikkat etmiyorum. ,695 

Yeşil reklamların iddiaları samimi değildir. ,666 

Yeşil reklamlara yönelik olumsuz bir bakış açım var ,655 

Yeşil reklamlar boşa zaman harcamaktır. ,642 

Çoğu yeşil reklam insanların zekâsını aşağılamaktadır. ,600 

Varyans Açıklama Oranı 27,35 

Yeşil Reklama Güven  

Yeşil reklamlar güvenilirdir. ,695 

Yeşil reklamları seyretmek ilginçtir. ,664 

Yeşil reklamlar reklamı yapılan ürünle ilgili doğru bilgi verir. ,632 

Yeşil reklamlar ürün ve hizmetlerle ilgili iyi bir bilgi kaynağıdır. ,568 

Varyans Açıklama Oranı 10,61 

Etik Olumsuzluk  

Yeşil reklamlar çevre sorunlarına dikkat çekmek yerine onları sömürü olarak 

kullanır. 
,782 

Yeşil reklamlar, tüketicilerin çevresel duyarlılıklarını sömürürler. ,767 

Yeşil reklam gereksizdir. ,631 

Varyans Açıklama Oranı 8,14 

Toplumsal Fayda  

Yeşil reklamlar çevre problemlerine dikkat çekmekte işe yarar. ,771 

Yeşil reklamlar çevre problemlerinin çözülmesine yardımcı olur. ,709 

Yeşil reklamlar iyi bir işletme faaliyetidir. ,702 

Varyans Açıklama Oranı 7,55 

Reklam Algısı  

Yeşil reklamlar toplum için faydalıdır. ,784 

Yeşil reklamların iyi olduğunu düşünüyorum. ,604 

Yeşil reklam yapan firmalar güvenilirdir. ,552 

Varyans Açıklama Oranı 5,93 

Cronbach Alfa: 0.830 

ToplamVaryans Açıklama Oranı (%) 59,59 

Kaiser Meyer Olkin Ölçek Geçerliliği 0,821 

Barlett Küresellik Testi: 1,33053 

P ,000 

 

3.5.3. Değişkenlere Yönelik T Testi Sonuçları 

Erkek ve kadın öğrencilerin yeşil reklama yönelik algı ortalamalarına bakıldığında tüm faktörler için birbirine benzer 

seviyelere sahip olduğu görülmemektedir. Reklama yönelik olumsuz tutum faktöründe, etik olumsuzluk faktöründe ve 

toplumsal fayda faktöründe en yüksek ortalama bayan öğrencilere aitken, diğer faktörler de ise en yüksek oran erkek 

öğrencilere aittir. Öğrencilerin yeşil reklama yönelik algılarının cinsiyetlerine göre karşılaştırılmasına ilişkin yapılan t-

testi sonucunda tüm faktörler için anlamlı bir fark (p>0,05) bulunamamıştır. Bu sonuç %95 güven aralığında istatistiksel 

olarak anlamsız bulunmuş ve H1 ret edilmiştir. Bu nedenle cinsiyetin yeşil reklam algısı üzerinde çok fazla etkisi 

olmadığı söylenebilir.  

İl merkezinde eğitim gören öğrenciler ile ilçede eğitim gören öğrencilerin yeşil reklam algı düzeyleri tüm faktörler 

için benzer seviyededir. Yeşil reklama yönelik tüm alt faktörlerde merkezde eğitim gören öğrencilerin ortalamaları 

ilçede eğitim gören öğrencilerden daha yüksek seviyede olduğu görülmektedir. Yapılan t testi sonucunda öğrencilerin 

eğitim gördükleri birimler ile yeşil reklam arasındaki farklılık % 95 güven aralığında istatistiksel olarak anlamsız ( 
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p>0,05) bulunmuş ve H2 ret edilmiştir. Bu sonuca göre öğrencilerin il merkezinde ya da ilçede eğitim görmesi yeşil 

reklam algısını etkilememektedir. 

Turizm sektöründe daha önce çalışmış öğrencilerin yeşil reklam algı düzeylerinin çalışmayan öğrencilere göre daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Etik olumsuzluk faktörü dışında diğer tüm faktörlerde en yüksek ortalama turizm 

sektöründe daha önce çalışmış öğrencilere aittir. Gruplar arasında ki bu farklılık, tüm faktörler için % 95 güven 

aralığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş (p < 0,05)  ve H3 kabul edilmiştir.  

 

 

Tablo 3. Turizm Sektöründe Çalışma Durumuna Göre Reklam Algısı 

  N Ortalama S.Sapma T değeri P 

Reklama Yönelik 

Olumsuz Tutum 

Çalışan 
83 2,55 ,956 

1,24 ,000 

Çalışmayan 
185 2,15 ,994 

Yeşil Reklama Güven Çalışan 
83 3,58 1,01 

1,27 ,003 

Çalışmayan 
185 3,19 ,928 

Etik Olumsuzluk Çalışan 
83 2,03 1,01 

2,24 ,012 

Çalışmayan 
185 2,78 1,23 

Toplumsal Fayda Çalışan 
83 3,75 ,859 

1,84 ,032 

Çalışmayan 
185 3,20 1,13 

Reklam Algısı Çalışan 
83 3,71 ,997 

2,58 ,022 

Çalışmayan 
185 3,34 1,12 

 

Öğrencilerin yeşil reklama yönelik algısının baba eğitim durumuna göre farklılık gösterip göstermediğini tespit 

etmek için yapılan analiz neticesinde, öğrenci algısının baba eğitim durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermediği( p>0,05) sonucuna ulaşılmıştır. Başka bir deyişle baba eğitim seviyesinin tüm yeşil reklam faktörleri için 

farklılık göstermediği ortaya konmuştur ve H5 ret edilmiştir. Öğrencilerin yeşil reklama yönelik algısının, annesinin 

eğitim durumuna göre değişiklik gösterip göstermediği varyans analizi ile test edilmiştir. Gruplar arasındaki farklılıklar 

anlamlı bulunmuş ( p < 0,05)   ve H4 kabul edilmiştir. Reklama yönelik olumsuz tutum faktöründe en yüksek ortalama 

önlisans mezunlarında, yeşil reklama güven faktöründe lisans mezunlarında, etik olumsuzluk faktöründe önlisans 

mezunu, toplumsal fayda faktöründe lisans mezunlarında ve reklam algısı faktöründe ise lisans mezunu annelerde 

çıkmıştır. 

Bireyin yeşil reklam algısı üzerinde anne eğitim seviyesinin baba eğitim seviyesinden daha fazla etkili olduğu bu 

araştırmada da ortaya çıkan bulgulardan bir tanesidir. Ancak, Ulusu ve Köksal’ın (2012) üniversite öğrencilerinin yeşil 

reklama yönelik tutum faktörlerini belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmada, yeşil reklama yönelik tutumun anne ve 

babanın eğitimine göre farklılık göstermediği bulgusuyla örtüşmemektedir ki bu da örneklem gruplarının eğitim 

düzeylerinin farklı olmasından kaynaklanabilir.  

Farkın hangi gruplar arasında anlamlı olduğunun tespit edilmesi için Tukey analizi yapılmıştır. Bu analiz 

sonucunda;  

-Reklama Yönelik Olumsuz Tutum faktöründe;  ilköğretim ile önlisans, lise ile önlisans, önlisans ile lisansüstü 

grupları arasında,   

-Yeşil Reklama Güven faktöründe; önlisans ile lisans ve lisans ile lisansüstü grupları arasında, 

-Etik Olumsuzluk faktöründe; ilköğretim ile lise ve lisans grupları arasında, 

-Toplumsal Fayda faktöründe; ilköğretim ile lisans ve lisansüstü grupları arasında,  

-Reklam Algısı faktöründe ise; İlköğretim ile lisans, İlköğretim diğer gruplar arasında anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir. 
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Tablo 4. Anne Eğitim Durumuna Göre Reklam Algısı 

  N Ortalama S.Sapma F değeri P  

Reklama Yönelik 

Olumsuz Tutum 

İlköğretim 
173 2,12 ,862 

5,532 ,000 

Lise 
59 2,43 1,02 

Önlisans 
7 3,62 1,34 

Lisans 
9 2,82 1,16 

Lisansüstü 
6 2,93 ,733 

Diğer 
14 2,60 1,25 

Yeşil Reklama 

Güven 

İlköğretim 
173 3,31 ,890 

3,128 ,009 

Lise 
59 3,13 ,999 

Önlisans 
7 2,46 1,40 

Lisans 
9 3,88 ,820 

Lisansüstü 
6 2,41 ,664 

Diğer 
14 3,12 1,12 

Etik Olumsuzluk İlköğretim 
173 2,04 1,07 

4,802 ,000 

Lise 
59 2,65 1,13 

Önlisans 
7 3,33 1,66 

Lisans 
9 2,33 ,600 

Lisansüstü 
6 2,27 1,46 

Diğer 
14 2,92 1,70 

Toplumsal Fayda 

 

İlköğretim 
173 3,55 1,00 

1,516 ,005 

Lise 
59 3,43 1,15 

Önlisans 
7 4,14 ,835 

Lisans 
9 4,25 ,894 

Lisansüstü 
6 3,55 ,886 

Diğer 
14 3,80 1,43 

Reklam Algısı İlköğretim 
173 2,69 ,936 

7,103 ,000 

Lise 
59 3,24 1,11 

Önlisans 
7 2,90 1,01 

Lisans 
9 3,59 1,48 

Lisansüstü 
6 3,05 1,02 

Diğer 
14 2,38 1,58 

 

 

4.Sonuç 

Genel bir değerlendirme yapıldığında örneklem grubundaki öğrencilerin yeşil reklam algısının düşük düzeyde  

(ortalama:2,91) olduğu söylenebilir. Yeşil reklam algısının bazı değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği analiz 

edildiğinde; cinsiyet, baba eğitim durumu ve öğrencilerin eğitim gördükleri birim gibi değişkenlerin yeşil reklam 

algısını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak anne eğitim durumu ve turizm sektöründe daha önce çalışma 

değişkenleri yeşil reklam algısını etkilemektedir. 

Yeşil reklam algısı cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Elde edilen bu sonuç, ilgili literatürdeki 

çalışmalardan farklı çıkmıştır (Ulusu ve Köksal 2012;  Haytko ve Matulich 2008; Shrum ve arkadaşları 1995).  Bu 

sonucun literatürdeki diğer çalışmalardan farklılık göstermesi, bu araştırmadaki örneklem grubunun eğitim ve gelir 

düzeylerinin daha düşük olmasından kaynaklanabilir. Çünkü yeşil reklam algısı bireyin sahip olduğu eğitim ve gelir 

seviyesine göre değişiklik gösterebilmektedir. 
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Turizm sektöründe çalışma deneyimine sahip öğrencilerin yeşil reklam algı düzeylerinin çalışmayan öğrencilere 

göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgudan öğrencilerin turizm sektöründe çalışma durumunun yeşil reklam 

algısını etkilediği söylenebilir. Bu sonucun, turizm sektöründe daha önce çalışmış öğrencilerin, turizm için çok önemli 

olan çevrenin ve çevre bilincinin önemini fark etmiş olmasından kaynaklanmış olabileceği söylenebilir.  

Bireyin yeşil reklam algısı üzerinde anne eğitim seviyesinin baba eğitim seviyesinden daha fazla etkili olduğu 

çalışmada ortaya çıkan tespitlerden birisidir. Ancak, Ulusu ve Köksal’ın (2012) üniversite öğrencilerinin yeşil reklama 

yönelik tutum faktörlerini belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmada, yeşil reklama yönelik tutumun anne ve babanın 

eğitimine göre farklılık göstermediği bulgusuyla örtüşmemektedir. Bu farklılığın Ulusu ve Köksal’ın örneklem 

grubundaki öğrencilerin aile gelir düzeyinin ve anne eğitim düzeyinin bu çalışmadaki örneklemden daha yüksek 

olmasından kaynaklandığı söylenebilir.   

Yeşil reklam algısının yükseltilebilmesi için işletmeler yeşil reklam çalışmalarında yeşil pazarlama uygulamalarının 

tüketicilere ya da topluma ne gibi faydalar sağlayabileceğini net olarak ortaya koyabilmelidir. Bununla beraber, 

işletmeler yeşil reklam algısını etkileyebilecek değişkenleri analiz edip, elde ettikleri bilgiler doğrultusunda yapacakları 

yeşil reklam uygulamalarını şekillendirebilir ve böylece yeşil reklamların etkinliğini arttırabilirler. Aynı zamanda eğitim 

kurumlarında öğrencilere yönelik, hem tüketici hem de gelecekte işletmelerin karar alma sürecindeki yöneticiler 

anlamında, yeşil pazarlama uygulamalarının önemiyle ilgi gerekli eğitimlerin verilmesi, yeşil reklam algısını 

arttırabilecektir. 

Bundan sonraki çalışmalar, lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilere yapılarak ön lisans eğitimi alan öğrencilerle 

karşılaştırılabilir. Aynı zamanda faklı bölümlerde eğitim alan öğrencilerle turizm eğitimi alan öğrencilerin algıları 

karşılaştırılabilir. Bu çalışmada sadece yeşil reklam algısını etkileyen faktörler araştırılmıştır, bu nedenle ileriki 

çalışmalar, yeşil reklamı etkileyebilecek diğer değişkenlerin belirlenmesine ya da yeşil fiyat, yeşil ürün ve yeşil dağıtım 

algısı gibi diğer yeşil pazarlama karması elemanlarına yönelik olarak da yapılabilir. 
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Özet: Yavaş Yemek, “iyi, temiz ve adil gıda” felsefesi ile ortaya çıkan çevreyi doğayı ve üreticilerin gelir düzeyini önemseyen bir akımdır. 
Sürdürülebilirlik ve sosyal adalet konusunda farkındalığı ve bilinç düzeyini artırmayı amaçlayan YavaşYemek’in, geleneksel gıdaları koruma altına 
almayı, biyolojik çeşitliliği korumayı, yemek eğitimi ve yerel ekonomiyi desteklemeyi amaç edindiği görülmektedir. Çalışmada veri toplama 

yöntemlerinden birisi olan yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır. Yavaş Yemek akımı sonrası;  Gökçeada’da konaklama tesis sayısı, yiyecek içecek 

işletme sayısı, gelir ve istihdam, turizm çeşitliliği, ulaşım,  tanıtım, altyapı ve üst yapı, gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı,  ilçe turizminin gelişmesi 
açısından değerlendirilerek bölge turizminde ne gibi değişikliklerin olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Slow Food, Turizm, Gökçeada, Bölge Turizmi 

 
Abstract: “Slow Food” is a which emerged with the clean and the fair food philosophy and cares about the level of income of the manufacturer of 

environmental nature. Aiming to increase the level of awareness and consciousness about sustainability and social justice, It has been observed that 
“Slow Food” has safeguarded the traditional food and the biodiversity conservation. Also It supports the food education and the local economy. After 

the Slow Food Movement, Accommodation numbers of Gökçeada, the numbers of food and beverage business, income and employment, tourism 

diversity, transport, promotion, infrastructure and superstructure, the numbers of domestic and foreign visitors are evaluated in terms of the 
development of tourism and what kinds of changes in the regional tourism have been tried to be found.  

 

Keywords: Slow Food, Tourism, Gökçeada, Regional Tourism 

 

1. Yavaş Yemek Akımı 

Yemek Kültürünün tarihsel gelişimi sanayi devriminin ardından çok farklı bir yol izleyerek tüketim kültürünün 

temellerinin atılmasına sebep olmuştur. Fast-food akımının başlamasıyla birlikte yemek kültürü kavramı zamanla 

endüstriyel bir standartlaşmaya dönüşmüştür (Yıldız 2014, 26). 

Yavaş Yemek akımı, Carlo Petrini tarafından, 1986 senesinde İtalya’nın Langhe Bölgesi’ndeki Cuneo şehrinde 

başlatılmıştır. Bu akımın başlaması, Roma Piazza di Spagna’ da Mc Donald’ s açıldığında buna karşı yapılan protesto 

ile ortaya çıkmıştır (Yurtseven 2007, 3). Protestocular, yeme-içme alanında faaliyet gösteren ve fast- food zincirinin bir 

parçası olan Roma’daki Mc Donalds’ a karşı, yerelliği, yavaşlığı ve sofradaki sağlıklı iletişimi simgeleyen İtalyan 

mutfağını, yani slow-foodu desteklemekteydiler (Güven 2011, 114). Yavaş Yemek hareketi yıllar içinde büyüyerek 132 

ülkede, “temiz, adil, sağlıklı gıda” ilkesini benimseyen yüzbinin üzerindeki üye ve destekçiye ulaşmıştır. Carlo Petrini 

kuruluşundan beri Yavaş Yemek hareketinin başkanlığını yapmaktadır. Petrini, kaliteyi üretecek tarım olmadan lezzete 

ve güzel yemeklere ait bir kültürün var olmayacağını kabul etmiştir. Üreticilerin ve biyoçeşitliliğin korunması, 

beslenme ve sisteminde zehirli gıdalardan oluşan fast-food kültürü yerine güzel ve yavaş yemek yeme kültürünün 

yaygınlaştırılmasını amaçlayan Yavaş Yemek hareketine geçişin önemli bir safhasını oluşturur (Petrini ve Padovani 

2011, 3). Yavaş yemek, bir yiyeceğin kısık ateşte pişirilmesi anlamına gelmemektedir. Bu durum, yiyecek üreticileriyle 

tüketicilerinin, yiyeceğin kendisiyle tüketicinin ve sofrada bulunan kişilerin birbirleriyle iletişimini kapsamaktadır. 

Yavaş yemek hareketine gönül verenler için fast-food bir numaralı düşmandır (Güven 2011, 114). Gastronomi bir 

restoranda, bir grupta, bölgede hatta bir ülkedeki yenen ya da tüketilen yiyecek ve içecekle alakalı faktörlerin 

değişkenliğini ortaya koyarak farklılık yaratır. Gastronomi yiyeceklerden daha fazla nasıl keyif alınacağını ve 

yiyeceklerin kalitesinin nasıl artırılacağı ile ilgilenir. Böylelikle, geleneksel zevklerden kaçınmadan ortak tatları 

dokuları yakalayarak ve damak tadına hitap ederek en sağlıklı beslenmeye ulaşmak hedeflenmektedir (Akgöl 2012, 18). 

Yavaş yemek hareketi de; gıdalardaki biyo çeşitliliği savunmayı, lezzet eğitiminin gelişmesi ve yaygınlaşmasını, 

mükemmel gıdaların üreticileri ve tüketicilerini bir araya getiren organizasyonları düzenlemeyi amaç edinmiştir. Yavaş 

yemek hareketi ayrıca fuarlar ve çiftçi pazarları organize ederek kaliteli gastronomik ürünlerin sunulmasını 

sağlamaktadır (Yurtseven 2007, 25). 

  ______________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                  

* Bu makale Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu’nun düzenlemiş olduğu 1. Bölgesel Turizm 

Kongresinde Yrd. Doç. Dr. Turgay BUCAK ve Özlem TURAN tarafından hazırlanarak sunulan “Slow Food Akımının Bölge Turizmine Katkısı: 

Gökçeada Örneği” adlı bildiriden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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2. Gökçeada Bölgesel Turizm Gelişimine Yavaş Yemek Akımının Etkisi 

Gastronomi turizmi, kırsal topluluklar için, turizm ile kendi yerel yiyecek ve içeceklerinin bütünleştirmede alternatif 

olanaklar sunar. Gastronomi sayesinde insanlar değişik yerlerin kültürleriyle harmanlanmış yemeklere ve yerlere 

kavuşmuş olurlar (Çağlı 2012, 27). Turizm açısından, yiyecek ve içecek kültürü olarak tanımlanabilecek olan 

gastronomi, gerek iç ve gerekse dış turizm için vazgeçilmez bir unsurdur. Bir ülkedeki bir bölgenin hatta bir yörenin 

özgün yemeği, özgün lezzeti turizm gastronomisi için çok büyük önem taşımaktadır (Bucak ve Turan 2014,6). 

Gökçeada, farklı kültür ve dinlerin buluştuğu, mitolojide sık sık karşımıza çıkan ve dünyanın en eski 

medeniyetlerinin barındığı bir Kuzey Ege adasıdır. Gökçeada diğer Ege adaları ile aynı özellikleri taşır; küçük ve 

anakaradan uzak olmasıdır. Bu iki özellik, onun gastronomi kültürünü de etkilemektedir. Sunulan yemeklerin her biri 

özünü ve lezzetini korumaktadır (Yurtseven 2013, 2).  

Gökçeada’nın Yavaş yemek akımı ile tanışması ise; Slow Food kurucusu Carlo Petrini’nin, 2006 yılında 

Gökçeada’yı ziyareti ile başlamıştır.  Petrini, Gökçeada’da bir Slow Food Conviviumu kurulmasını istemiştir. Aynı yıl 

Prof. Dr. H. Rıdvan Yurtseven Liderliğinde bir Slow Food Conviviumu (Bölgesel Yavaş Yemek Kolu) kurularak, 

Gökçeada’nın Cittaslow olmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte de Gökçeada’ya ilişkin eko-gastronomik 

araştırmalar başlatıldı (Dunyagida 2013). Gökçeada; organik tarım merkezi olması, çok kültürlü yapısı, bozulmamış 

doğası ve eko-gastronomik özellikleri nedeniyle dünyanın ilk Cittaslow Adası olmuştur (comu.edu.tr, 2013). 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu olay çalışmasında amaçlanan; Yavaş Yemek akımının Gökçeada bölge turizmi üzerindeki etkilerini belirlemektir. 

Araştırmanın sorusu ise; Yavaş Yemek akımının Gökçeada bölge turizmini olumlu ve olumsuz yönlerden nasıl 

etkilemektedir? 

 

2.2. Araştırmanın Yöntemi 

Çalışmada veri toplama yöntemi olarak nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Teknik olarak nitel araştırma yöntemleri 

arasında en önemlilerinden biri olan görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme tekniğini kullanma sebebimiz ise; 

görüşme sırasında, görüşülen kişinin tepkileri anında görülebildiği gibi, ortamın da dikkatlice incelenmesi söz konusu 

olabilmektedir. Ayrıca; anlaşılmayan sorular için açıklamalarda bulunulabilmekte, soruların hatırlanabilmesi için, 

hatırlatıcı yardımlardan yararlanılmaktadır. Görüşme tekniği, kaynakların ulaşılabilirliğine ve araştırmada toplanmak 

istenen verilerin özelliklerine göre farklı şekillerde gerçekleştirilebilen (yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış, 

yapılandırılmamış, etnografik ve odak grup) bir tekniktir (Büyüköztürk vd. 2012, 152). Çalışmada, araştırma 

sorusundan yola çıkılarak oluşturulan 12 alt sorunun yer aldığı yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak,  

katılımcılarla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. 

Araştırmada kullanılan görüşme formu yazın taramasına bağlı kalınarak danışman, araştırmacı ve nitel veri toplama 

yöntemleri konusunda uzman görüşlerinden faydalanılarak oluşturulmuştur. Görüşme formu 12 alt sorudan oluşmuştur. 

Bu sorularda ilgili kişilerin de görüşleri alınarak, Yavaş yemek akımının Gökçeada turizmine katkısının ne yönde 

olduğu araştırılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın evreni, Çanakkale ili Gökçeada ilçesi, örneklemini ise bölge turizmi ve 

Yavaş Yemek Hareketi ile ilgisi olan Gökçeada’da bulunan kamu kurum kuruluşları ve çalışanları oluşturmaktadır. 

Araştırma kapsamında sekiz kurumu temsilen 8 yetkili kişi ile görüşülmüş olup,  1-31 Aralık 2015 tarihinde ortalama 

olarak 15 dakikalık yapılan görüşmeler, notlar alınarak kaydedilmiştir. Bu kurumların örneklem olarak seçilme 

sebepleri ise; İlçe’ de sayılı kamu kurum ve kuruluşu olması ayrıca Yavaş Yemek Hareketi hakkında gerek bölge 

halkının gerekse kamu kurum ve kuruluşlarının ne derece bilgi sahibi olduklarını, Yavaş Yemek adına nasıl katkı 

sağladıklarını araştırmak amacıyla tercih edilmiştir. 

 Araştırmanın kısıtlılıkları;  görüşülen kurum yetkililerinden Gökçeada Belediyesi haricinde Gökçeada Jandarma 

Komutanlığı’ndan da Gökçeada ilçesine kayıtlı konaklama ve yiyecek işletme sayıları 09.12.2015 tarihli dilekçe ile 

kendilerinden istenmiş olup, ellerinde veri olmadığı yönünde sözlü cevap alınmıştır. Gökçeada Jandarma 

komutanlığından konaklama ve yiyecek içecek işletme sayılarının istenme sebebi; Gökçeada Belediyesi’nden alınacak 

işletme sayıları verilerinin sağlamalarının yapılarak daha sağlıklı sonuçlara ulaşılmak istenmesidir.  Çanakkale İl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü Turizm Danışma Bürosu ile ön görüşme yapılmış olup, ellerinde Gökçeada ile ilgili veri 

bulunmadığı dile getirilmiştir. GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş. Destek Hizmetleri sorumlusu ile görüşülmüş, Çanakkale 

Gökçeada 2006-2015 yılları arası yolcu sayıları istenmiş olup 2008 yılı öncesi ellerinde sağlıklı veriler olmadığı için 

sadece 2008 sonrası verilere ulaşılabilmiştir. Aynı zamanda GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.  temsilcisi görüşme 

sorularından yalnız birisi kendileri ile ilgili olduğunu düşündüğünden bir soruya cevap vermiştir. Gökçeada Havalimanı 

İşletmesine şuan hizmet vermediği için ulaşılamamış olup, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü çağrı 

merkezi ile görüşüldüğünde ise havalimanından 2010 yılından buyana sadece insani yardım taşıma hizmeti verildiği, 

turistik taşıma hizmeti verilmediği bilgisine ulaşılmıştır. Gökçeada Esnaf ve Sanatkarlar Odası yetkilileri ile görüşülmüş 

ancak; Yavaş Yemek akımı hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadıklarını belirtmişler bu nedenle araştırma sorularına 

cevap veremeyeceklerini söylemişlerdir. 

Görüşülen kurumların temsil ettikleri kurum ve işletmeler aşağıdaki gibidir: 

 Gökçeada Belediyesi- Halkla İlişkiler Sorumlusu.  

 Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Bölümü Temsilcisi 
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 Gökçeada Kaymakamlığı Yetkilisi 

 Gökçeada Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yetkilisi 

 GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş. - Destek Hizmetleri Birimi Sorumlusu  

 Devlet Havalimanı İşletmesi Genel Müdürlüğü- Çağrı Merkezi Temsilcisi 

 Gökçeada İlçe Jandarma Komutanlığı Yetkilisi 

 Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm Danışma Bürosu Yetkilisi  

 

2.3. Araştırmanın Bulguları 

Bu çalışmanın, Gökçeada ve Çanakkale’deki kurumların yetkilileri ile yapılan yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşme 

sonuçlarına göre konaklama ve yiyecek içecek işletme sayıları, gelir ve istihdam, turizm çeşitliliği, ulaşım, tanıtım, 

altyapı ve üst yapı, bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı, uluslararası ve ulusal düzeyde tanıtım ve Yavaş 

Yemek’in Gökçeada turizmine etkisi açısından bulgular aşağıda belirtilmektedir. 

2.3.1. Konaklama ve Yiyecek İçecek İşletme Sayısı Açısından Bulgular 

Yavaş yemek akımının Bölge Turizmine Katkısı: Gökçeada Örneği adlı çalışma için Slow Food Akımı sonrası 

Gökçeada’da konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinin sayılarında artış veya azalışın ne yönde olduğunu tespit etmek 

amacıyla, Gökçeada Belediyesi’nden alınan veriler bilgisayar ortamında tablolaştırılarak analiz edilmeye çalışılmıştır. 

Yavaş Yemek’in Gökçeada ile tanışma tarihi 2006 yılı olarak tespit edildiğinden; Gökçeada Belediye’sinden 2000-2015 

yılları arası veriler istenmiş olup 2006 yılı ve daha sonraki yıllar ile geçmiş yıllar arasında karşılaştırma yapılmaya 

çalışılmıştır. 

Tablo 1: Gökçeada Konaklama ve Yiyecek İçecek İşletme Sayısı Açısından Bulgular 

Açılış Yılları Otel Pansiyon Lokanta Kafeterya Toplam 

2001 - 1 - - 1 

2002 - - - - - 

2003 - - - - - 

2004 1 - - - 1 

2005 - 1 - - 1 

Toplam 1 2 0 0 3 

2006 1 1 - - 2 

2007 5 1 - 1 7 

2008 1 - 5 1 7 

2009 - - - 5 5 

2010 2 1 1 6 10 

2011 - 1 - 5 6 

2012 - 3 5 2 10 

2013 2 1 2 15 20 

2014 - - 1 3 4 

2015 - - 2 - 2 

Toplam 11 8 16 38 73 

Genel Toplam 12 10 16 38 76 

Kaynak: Gökçeada Belediye Başkanlığı, 2015. 

 

Tablo1’e bakıldığında 2001-2005 yılları arasında 1 otel, 2 pansiyon açılmış olup lokanta ve kafeterya açılmamıştır. 

2006-2015 yılları arasında ise; 11 otel, 8 pansiyon, 16 lokanta,38 kafeterya, açılmış olup 2006 yılı sonrası gerek 

konaklama gerekse yiyecek içecek işletme sayısında ciddi artış olmuştur. Bu artışın Yavaş Yemek akımından 

kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırmak amacıyla katılımcılara Yavaş Yemek akımının kabul edilmesinden sonra 

konaklama ve yiyecek içecek tesis sayılarındaki artışın ne yönde olduğu sorusuna; 
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Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Temsilcisi 

2006 yılının Slow Food’un Gökçeada ile tanıştığını düşünerek, bundan sonrasında illaki konaklama tesis 

sayılarında artış gözlemlenmiştir. Ancak bunun Slow Food Akımı ile çok bağlantılı olduğunu düşünmüyorum. 

Çünkü yerel halkın bu konuda çok bilinçli olduğunu düşünmüyorum. Son zamanlarda Gökçeada’da işletme 

sayısı açısından bir artış söz konusu ancak bunun Slow Food ya da Cittaslow ile bir bağlantısının 

bulunduğunu düşünmüyorum. 

Gökçeada Kaymakamlığı Temsilcisi   

Ev Pansiyonları ve Butik Otel sayılarında artış olduğu görülmektedir. Ev yemekleri ve Gökçeada'ya özgü 

yöresel yemek yapan işletmeler açılmıştır. Özellikle yaz dönemi için kapasite açısından pek de yeterli 

olmadıkları düşünülmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu işletmelere talebinde artması ile sayılarında artış 

olacağı öngörülmektedir. 

Gökçeada Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu  

Gökçeada da sayısal verilere bakıldığında bir artış gözlemlendiği görülmektedir, fakat bunun Slow Food’ la 

ne kadar ilişkilendirebiliriz bilmiyorum. Butik Oteller açıldı, ev pansiyonlarının sayısı artarak işleyişlerine 

devam etmektedir. Ne yazık ki Slow Food’ la bağlantılı Yiyecek İçecek İşletme sayılarında ticari hayatta bir 

artış gözlemlenmemiştir. Gökçeada’ya özgü yerel yemekler yapan sınırlı sayıda yer olmakla birlikte, son 

dönemlerde 2-3 adet yöresel yemekleri yansıtan tesis açılmıştır. Bu da gerek Gökçeada halkını gerekse 

ilçemize gelen turistler açısından oldukça beğeni toplamıştır. Umarız bu gibi yerlerin sayısı ilerleyen günlerde 

daha da artar. 

Görüşmecilerin verdiği yanıtlar neticesinde 2006-2015 yılları arası konaklama ve yiyecek içecek işletmeleri 

sayılarında görülür bir artış yaşandığı, özellikle ev yemekleri ve yöresel yemek yapan işletmelerin açıldığı, ev 

pansiyonları ve butik otellerin arttığı belirtilmiştir. Ancak; bu artışa direkt olarak Yavaş Yemek akımının neden olduğu 

düşünülmemektedir. Gökçeada'da yaşayan yerel halkın Yavaş Yemek konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığı 

düşünülmektedir. 

2.3.2. Gelir ve İstihdam Açısından Bulgular 

Yavaş Yemek (Slow Food) akımının Gökçeada bölge turizmine katkısını değerlendirmek için yapılan bu çalışmada, 

Slow Food hareketinin bölgede gelir ve istihdam açından etkileyip etkilemediği değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Katılımcılar gelir ve istihdam oranlarında artış veya azalışı Yavaş Yemek ile ilişkilendirmeye çalışmışlardır. 

 

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Temsilcisi 

Slow Food ve Cittaslow akımının Gökçeada’ya turizm alanında gelir bırakabilmesi için gelen turistlerin bu 

akımın peşinden giden kişiler olması gerekmektedir. Gökçeada henüz bu hususta turist çekebilmekte değil. 

Yapılan kongre ve organizasyonlarda ilgili bölümün üniversite öğrencileri istihdam edildi. Olumlu olarak 

görebileceğimiz istihdam örneği bir tek bu ve Earth Market Pazar alanındaki yerel esnaf.  

Gökçeada Kaymakamlığı Temsilcisi  

İlk akla gelen Adaya özgü ürünlerin satışının yapıldığı Earth  Market zinciri açıldı ve belli ölçüde istihdam 

yarattı. 

Gökçeada Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu  

Slow Food hareketi esas itibariyle bir turizm projesi değildir. Fakat turizme çok etkisi olmuştur. Örneğin 

bugün ev pansiyonu işletmeciliği ile gelir ve istihdam ortamı yaratıldığından bahsetmek mümkün. 2013 yılında 

Gökçeada’ya özgü ürünlerin sunulduğu, Earth Market zinciri kuruldu Gökçeada’da. Bu sayede; adadaki 

ürünlerin değerleri artırıldı ve ev hanımları aktif hale getirildi. Önümüzdeki günlerde yine üretime yönelik 

Kooperatif kurulması söz konusu. Bu kooperatifte özellikle tüm üretici bayanlar hedef kitle olarak tespit 

edilecek ve katılımları sağlanacak. 

Katılımcıların görüşleri neticesinde; Yavaş Yemek hareketinin turizm açısından kısmen de olsa etkili olduğu 

düşünülmektedir. İstihdam ve gelir açısından Yavaş Yemek akımı sonrası 2013 yılında kurulan Eart Market zinciri ile 

yöresel ürünler ön plana çıkarılıp satışları ev hanımları tarafından yapılarak istihdam ortamının da bu sayede yaratıldığı 

görülmektedir. Yeryüzü Pazarı (Earth Markets), Yavaş Yemek Felsefesi’ne uyan çiftçilerin uluslararası ağıdır.  Yerel 

üretimi ve yerel ürünleri destekler. Böylelikle; güvenebileceğiniz kaliteli ürünleri, doğrudan üreticisinden satın 
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alabilirsiniz. Yerel ekonomiyi destekleyen üreticiler ve tüketiciler için adil fiyatlar sağlar. İyi, temiz ve adil ürünler 

sunar. Yerel ürünleri, tüketiciye en kısa gıda zinciriyle ulaştırır. Tüketiciler, üreticilerden öğrendikleri ve eğitim 

faaliyetleriyle üretici ortaklar olur (cittaslowgokceada.com). 

 

2.3.3. Turizm Çeşitliliği Açısından Bulgular 

Yöresel yemek, bir bölgenin turizm destinasyonu olma profilini geliştirmede veya kötüleştirmede etkili bir araçtır. 

Farklı kültürlerden etkilenen yemekler, bölge imajını güçlendirerek, markalaşmayı ve kırsal turizmin güçlenerek 

artmasını sağlar. (Bucak ve Turan 2014, 5). Bu durum özellikle yemek ve turizm meraklıları açısından büyük önem 

taşımaktadır. 

Yavaş Yemek akımının turizm çeşitliliğine etkisi olup olmadığını araştırmak amacıyla katılımcılarının görüşleri 

alınmıştır. Buna göre;  
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Temsilcisi 

Turizm çeşitliliği açısından Kongre Turizmi 24-25 Nisan 2014tarihlerinde 1.EkoGastronomi Kongresi ile 

başladı ve 13-14 Nisan 2015 tarihlerinde II. Eko Gastronomi Kongresi dışında bir kongre 

yapılmadı.1.EkoGastronomi Kongresi’nde katılımcı sayısı 180 kişi civarında olup, 2.sinde  ise bu sayı 70 

katılımcıya kadar düştü. Bölge halkı ve civar illerden de dinleyici olarak katılımcılarımız oldu. 

Gökçeada Kaymakamlığı Temsilcisi  

2014 yılında I. Eko Gastronomi Kongresi ve 2015 Yılında da II. Eko  Gastronomi Kongresi gerçekleştirilerek 

Kongrenin devamlılığı sağlanmıştır. (Güney Marmara Kalkınma Ajansı'ndan finansal destek sağlanmıştır). 

Gökçeada Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu  

Gökçeada düne kadar deniz turizmi ile idare eden bir bölge idi 2007 yılı sonrası gerek kültür gerekse doğa ve 

gastronomi turizmine yönelik olumlu çalışmalar gerçekleşmiştir. Bununla beraber 2014 yılında 1.Eko-

Gastronomi Kongresi ve 2015 yılında da II. Eko Gastronomi Kongresi gerçekleştirilerek Kongrenin 

devamlılığı sağlanmış oldu. Bu Kongrelerin gerçekleştirilmesinde  Güney Marmara Kalkınma Ajansı 

tarafından finansal destek sağlamıştır. 

Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar sonucunda; Yavaş Yemek akımı sonrası Kongre Turizmi adına gelişmeler 

yaşandığı ve bu kongrelerin gerek sivil toplum kuruluşlarınca gerekse de halk tarafından desteklendiği tespit edilmiş 

olup, devamlılığı sağlanmaya çalışılmaktadır. 

2.3.4. Ulaşım Açısından Bulgular 

Yavaş Yemek akımı sonrası 2000-2015 yılları arasında deniz ve hava ulaşımda artış ve azalış değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. Ancak 2008 yılı öncesi deniz yolu yolcu ve araç sayıları hakkında sağlıklı veriler GESTAŞ A.Ş.’ nin 

elinde bulunmadığından 2008 yılı ve sonrası değerlendirilmeye alınmıştır. Çanakkale Gökçeada arası yolcu ve araç 

sayıları Tablo 2’de bulunmakta olup, görüşmecilerin yanıtları da aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 2: Gökçeada Yolcu ve Araç Sayısı Açısından Bulgular 

 

Yolcu Sayıları 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gökçeada-Kabatepe 317099 350386 365562 404607 442783 399782 430525 

 

Araç Sayıları 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gökçeada-Kabatepe 82524 86107 97514 106556 116500 124962 127640 

Kaynak: GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.,2015. 
 

GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.  Destek Hizmetleri Sorumlusu  

GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş., 2006 yılında Türkiye Denizcilik İşletmesin’ den devir alındıktan sonra 

Gökçeada’yı anakaraya bağlamak için RO-RO gemisi satın  alınmıştır. Bu geminin gelmesi ile Gökçeada’ya 

ulaşım rahatlamış sefer iptalleri yok denecek kadar aza indirilmiştir. Yaz aylarında 2 gemi ile sefer yapılmış 
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ancak son iki  yıldır  adaya olan talep arttığından yaz aylarında 3 gemi ile seferler yapılmaya 

başlanmıştır. 

Gökçeada Kaymakamlığı Temsilcisi  

Uçak seferleri iki yıldan beri yapılmamaktadır. Feribot seferlerinde  pek bir değişiklik olmamıştır. Ancak 

yoğunluk olduğu sürece ek feribot seferleri yapılmaktadır. 

Devlet Havalimanı İşletmesi Çağrı Merkezi: 

Gökçeada Hava Limanı 2010 yılı itibariyle insani yardıma açık taşıma hizmeti vermekte olup, turistik taşıma 

hizmeti vermemektedir. 

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Temsilcisi: 

Eskiye nazaran feribot seferlerinde bir artış söz konusu ve uçak seferleri de geçtiğimiz yıllarda belirli 

periyodlarla yapılmıştır.  Ancak  önceki cevaplarda olduğu gibi yapılan bazı  araştırmalarda bunun olağan 

bir artış olduğu ve “Yavaş” hareketinin bir sonucu olmadığı gözlemlenmiştir. 

Yapılan görüşmeler neticesinde yıllar itibariyle yolcu sayıları 2008 yılında 317.099 iken 2014 yılında bu sayı 

430.525’e çıkmıştır. 2008 yılından 2014 yılına kadar 113.426 kişi artmıştır. 2008 yılında 82.524 olan araç sayısı ise 

2014 yılında 127.640 ‘a ulaşmıştır. Yine 2008 yılından 2014 yılına kadar araç sayısında da 45.116’lık bir artış söz 

konusudur. Bu durumda yolcu ve araç sayılarında görülür bir artış olduğu ancak; katılımcıların görüşleri doğrultusunda 

bu artış Yavaş Yemek akımı ile ilişkilendirilmemiştir. Hava taşımacılığı konusunda ise 2010 yılında faaliyete giren 

Gökçeada Havalimanı sadece insani yardıma açık taşıma hizmeti verdiğinden turist taşımacılığı yapılmamaktadır.  

2.3.5. Olumsuz Etkisi (Ürünlerin Fiyatlarında Artış veya Azalma- Ekolojinin Bozulması) Açısından 

Bulgular 

Gökçeada Kaymakamlığı Temsilcisi:  

 Olumsuz bir etkisi olduğu düşünülmemektedir. 

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Temsilcisi 

Yerellik ön plana çıktıktan sonra adada yetişsin yetişmesin birçok üründe “yerel ürün” yaftalaması ve 

fiyatlarının artması durumu söz konusu. Ancak bu ürünlerin birçoğu adaya ait olmamasına rağmen o 

şekildeymiş gibi pazarlanıyor.  

Gökçeada Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu  

Gökçeada’da slow food’ la alakalı olumsuz bir şey yaşamadık. Gökçeada her zaman kendine has geleneğini 

koruduğundan bu sıfatlara sahip zaten.2002 yılından buyana organik tarım yapılıyor zaten. Ürünlerin 

fiyatlarında yıllara göre bir artış tespit edilmesine rağmen bunun slow food ile alakalı olduğunu 

düşünmüyorum. 

      Görüşmecilerin yanıtları neticesinde; Yavaş Yemek hareketinin Gökçeada’ya olumsuz bir etkisi olduğu 

düşünülmemektedir. 

2.3.6. Gökçeada’nın Tanıtımı Açısından Bulgular 

2006 yılı sonrası Gökçeada’nın Yavaş Yemek Akımı ile tanışmasının ardından, bu akımın Gökçeada’nın tanıtımını ne 

yönde etkilediğini araştırmak amacıyla katılımcıların değerlendirmelerine aşağıda yer verilmiştir. 

 
Gökçeada Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu: 

Slow Food Dünya çapında marka hareketi olduğundan Bölgesel ajansların çok desteği olmuştur. Gerek 

belediye tarafından gerekse sivil toplum kuruluşlarınca tanıtım yapılmaya çalışılsa da Gökçeada’da çok fazla 

Slow Food hareketi ile anılmamaktadır. 

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Temsilcisi. : 

Bir ada olarak Cittaslow Gökçeada uluslararası alanda “Slow Food” akımı takipçileri ve yöneticileri 

tarafından takip edilmektedir. Özellikle çok kültürlü yapısı ve yerel bazı değerleri ilgi çekmektedir. Şu an çok 

fazla turist çekemese de izlenebilecek bazı doğru politikalarla, izleyici konumunda olan bu grup aktif olarak 

ziyaret de gerçekleştirebilecek potansiyele sahiptir. 
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      Yapılan bu değerlendirmeler neticesinde; Yavaş Yemek akımının uluslararası alanda takipçileri ve yöneticileri 

tarafından takip edildiği, Gökçeada Belediyesi ve Sivil Toplum kuruluşlarınca bu akımın desteklendiği ve tanıtılması 

için çaba sarf edildiği görülmektedir. Ancak; Ada doğrudan Slow Food akımı ile anılmamaktadır. 

 

2.3.7. Altyapı ve Üst Yapı Açısından Bulgular 

Yavaş Yemek hareketi sonrası Gökçeada’da turizm alt yapısı ve üst yapısı açısından ne gibi değişikliklerin yaşandığını 

öğrenmek amacıyla görüşmecilerimizden alınan bilgiler aşağıda ki gibidir. 

 

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Temsilcisi: 

Verilen bazı sözlerin yerine getirilmeye çalışmasıyla belirli bir düzen sağlanmaya çalışılsa da gözle görülür 

bir değişiklik olmamıştır. 

Gökçeada Kaymakamlığı Temsilcisi: 

Slow Food Hareketinin altyapı ve üstyapıya direkt olarak bir etki yaptığı düşünülmemektedir. 

Gökçeada Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu: 

Slow food akımının altyapı ve üst yapı açısından direkt etkisinden bahsetmek zor. Slow food turizmdeki 

gelişimi olumlu yönde etkiledi. Bu olumlu gelişmelerde altyapı ve üst yapılaşmada iyileştirme yönünde 

olmuştur. 

Katılımcıların verdiği cevaplar sonucunda; Gökçeada genelinde turizm altyapısı ve üstyapısında genel anlamda 

iyileştirilmeler olduğu görülmekle beraber, bu değişimlerin Yavaş Yemek ile direkt ilgili olduğu düşünülmemekle 

birlikte, turizmde yaşanan olumlu gelişmelerin altyapı ve üst yapıyı da olumlu etkilediği görüşüne ulaşılabilir. 

2.3.8. Gelen Yerli ve Yabancı Ziyaretçi Sayısı Açısından Bulgular 

Yavaş Yemek akımının yerli ve yabancı ziyaretçiyi bölgeye çekebilmişliğinin incelenmesi açısından araştırmamıza 

katılımcıların verdikleri cevaplar aşağıda yer almaktadır. 

Gökçeada Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu: 

Yabancı ziyaretçi sayısı açısından artış söz konusu olduğu düşünülmektedir. Ancak yerli turist açısından Slow 

Food ile alakalı tanıtım yapılmasına rağmen aynı artışın olduğunu söyleyemeyeceğim. 2007 yılından bu yana 

Gökçeada zaten kaldırabileceği yükün üzerinde bir turist yükü almıştır. Ancak bunun dediğim gibi doğrudan 

slow food alakası olduğunu düşünmüyorum. 

Gökçeada Kaymakamlığı Temsilcisi: 

Az da olsa iyi yönde etkilemiştir. 

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Temsilcisi: 

Bazı işletmeler yerelliği ve yerel değerleri ön plana çıkarmaya çalışmıştır. Bazı işletmeler de mevcut kongre 

vb. organizasyonlara uygun olarak hazırlıklar yapmış bu da belli bir oranda istihdama ve girdiye yol açmıştır. 

Görüşmecilerden alınan yanıtlar neticesinde; gerek kongreler neticesinde oluşan katılımcılar gerekse yabancı 

ziyaretçi sayısında artış gözlemlenmiştir. Ancak bu yerli turist açısından bakıldığında doğrudan Yavaş Yemek akımıyla 

bağlantı kurulamamıştır. Hem yerel halkın hem de yerli turistin bu konuda çok fazla bilgi sahibi olmadı düşünülebilir. 

Bucak ve Turan (2014)’ün Eko-Gastronomiye Yerel Toplumun Bakışı: Gökçeada Örneği isimli çalışmalarında da 

Gökçeada’da yaşan yerel eko-gastronomi hakkında bilgi sahibi olup olmadıklarına yönelik anket sonuçlarında 

katılımcıların  %29,9’ unun eko-gastronomi turizmi hakkında bilgi sahibi olmadığını, %25,2’sinin yorumsuz kaldıkları 

ve %24,5’inin bilgi sahibi oldukları görülmüştür. Buradan da anlaşılacağı gibi eko-gastronomi turizmi hakkında 

toplumun yeterince bilgi sahibi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

2.3.9. Gökçeada’nın Uluslararası ve Ulusal Düzeyde Tanıtımı ve Yavaş Yemek’in  (Slow Food) 

Gökçeada Turizmine Etkisi Açısından Neler Yapılabileceğine İlişkin Katılımcıların Görüşleri 

Gökçeada'da Yavaş Yemek akımıyla birlikte turizmin ne yönde etkilediğini araştırmak amacıyla katılımcıların 

görüşlerine başvurulmuştur. 
Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Temsilcisi: 
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Yerelliğe yönelik şölen, festivallere ağırlık verilmeli. Ayrıca çok kültürlü  yapısı değerlendirilmeli ve 

Yunanistan gibi ada sakinlerinin kültürel  olarak bağlantılı olduğu ülkelere hitap edilerek oralardan turist 

çekilmeli. Slow Food akımına mensup diğer ülkelerin üyelerinin de adaya çekilebilmesi için daha fazla tanıtım 

yapılıp verilen taahhütler yerine getirildikten sonra toplantı, kongre gibi uluslararası faaliyetler organize 

edilmeli. Slow Food'un Gökçeada turizminin gelişimi açısından gözle görülür bir etkisi olduğunu söylemek şu 

an için zor olsa da ilerleyen zamanlarda nicel ve nitel olarak daha kaliteli turist çekmek için etkili olmaması 

için bir sebep yok.  

Gökçeada’nın uluslararası ve ulusal düzeyde tanıtımı ve Yavaş Yemek’ in Gökçeada turizmine etkisi açısından 

neler yapılabileceğine ilişkin katılımcıların verdiği cevaplar neticesinde; yerelliğin ön planda tutularak şölen ve 

festivallere ağırlık verilmesi, ada halkının kültürel bağı olan ülkelerden turist çekilebilmesi için yeterli tanıtımın 

yapılması, toplantı kongre gibi faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması gerektiği gibi öneriler sunulmuştur. Yavaş 

Yemeğin Gökçeada turizminin gelişimini doğrudan etkilemediği ancak; turist çekmek için Yavaş Yemek akımının etkili 

bir yöntem olabileceği söylemi üzerinde durulmuştur. 

3. Sonuç  

Bu çalışmada; Gökçeada’nın Yavaş Yemek (Slow Food) akımı ile tanışmasından itibaren bölgede konaklama, yiyecek 

içecek işletme sayıları, turizm alanında gelir ve istihdam, turizm çeşitliliği ve ulaşım, ulusal ve uluslararası düzeyde 

tanıtımı ne yönde etkilediği, altyapı ve üstyapı değişikliklerine etkisi, yerli ve yabancı ziyaretçi sayısını etkilemesi 

açısından ne gibi değişikliklerin olduğu, Yavaş Yemek akımı hakkında bilgi sahibi kişilerle yapılan görüşmeler sonucu 

değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

Yapılan bu görüşmeler neticesinde; 2006-2015 yılları arası konaklama ve yiyecek içecek işletmeleri sayılarında 

görülür bir artış yaşandığı, özellikle ev yemekleri ve yöresel yemek sunan işletmelerin açıldığı, ev pansiyonları ve butik 

otellerin arttığı belirtilmiştir. Ancak bu artışa direkt olarak Yavaş Yemek akımının neden olduğu düşünülmemektedirler. 

Gökçeada'da yaşayan yerel halkın Yavaş Yemek konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığı düşünülmektedir. 

Gelir ve istihdam açısından Yavaş Yemek sonrası 2013 yılında kurulan Eart Market zinciri ile yöresel ürünler ön 

plana çıkarılıp satışları ev hanımları tarafından yapılarak istihdam ortamının da bu sayede yaratıldığı görülmektedir. 

Ulaşım açısından bulgular; yıllar itibariyle yolcu ve araç sayılarında bir artış söz konusu olduğu görülmekte olup 

ancak; bu artış Yavaş Yemek Akımı ile ilişkilendirilmemiştir. Hava taşımacılığı konusunda ise; 2010 yılında faaliyete 

giren Gökçeada Havalimanı sadece insani yardıma açık taşıma hizmeti verdiğinden turist taşımacılığı yapılmamaktadır. 

Gökçeada’nın tanıtımı açısından; Yavaş Yemek akımının uluslararası alanda takipçileri ve yöneticileri tarafından 

takip edildiği, Gökçeada Belediyesi ve Sivil Toplum kuruluşlarınca bu akımın desteklendiği ve tanıtılması için çaba sarf 

edildiği görülmektedir. Ancak; Ada direkt olarak Yavaş Yemek akımı ile anılmamaktadır. 

       Ada genelinde altyapı ve üstyapıda genel anlamda iyileştirilmeler olduğu görülmekle beraber, bu değişimlerin Slow 

Food’la direkt ilgili olduğu düşünülmemekle birlikte, turizmde yaşanan olumlu gelişmelerin altyapı ve üst yapıyı da 

olumlu etkilediği görüşüne ulaşılabilir. 

Ada’ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı açısından; gastronomi turizmiyle bağlantılı olarak gerek kongreler 

neticesinde oluşan katılımcılar gerekse yabancı ziyaretçi sayısında artış gözlemlenmiştir. Ancak bu yerli turist açısından 

bakıldığında doğrudan Yavaş Yemek akımıyla bağlantı kurulamamıştır. Hem yerel halkın hem de yerli turistin bu 

konuda çok fazla bilgi sahibi olmadığı düşünülebilir. 

Sonuç olarak; Yavaş Yemek akımı benimsendikten sonra Gökçeada’da turizm alanında olumlu gelişmeler 

yaşanmıştır. Ancak; Yavaş Yemek (Slow Food) veya Cittaslow Gökçeada için bir marka değeri oluşturulamamıştır. 

Uzun vadede bir markalaşmanın olabileceği fikri ortaya çıkmaktadır. 

4. Öneriler 

Bu çalışmanın bulguları doğrultusunda edinilen ve yukarıda belirtilen sonuçlar çerçevesinde Gökçeada’da bulunan 

yiyecek içecek işletmelerine, yöresel yiyecek üreticilerine, yerel topluma, ilgili kurumlara ve eğitimcilere bazı öneriler 

aşağıda sunulmuştur. 

- Araştırma sonuçları neticesinde Gökçeada'da yaşayan yerel halkın Yavaş Yemek konusunda yeterince bilgi 

sahibi olmadığı düşünülmektedir, bu nedenle Kaymakamlık, Belediye, STK vb. tarafından kitle iletişim 

araçları, kitap ve broşürler ile desteklenerek bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. 

- Bölge esnafının yerel ürün çeşitliliğini artırarak uygun fiyatlarla ürün sunması hem yerel ürünlerin 

tanıtılmasına olanak sağlayacak; hem de organik beslenmenin yaygınlaşması sağlanacaktır. 

- Gökçeada Belediyesi tarafından altyapı ve üstyapı çalışmalarına ve çevre düzenlemesine daha fazla önem 

verilmesi, görüntü kirliliğini azaltacağından Ada misafirlerinin gözüne hitap edilecektir.  

- Gökçeada’da gastronomi turizmi adına yapılan kongrelerin devamlılığı sağlanmalıdır. 

- Yapılan bu çalışma diğer Cittaslow’ larda da yapılabilir. Hatta birbirleriyle kıyaslama yapmaları da 

mümkündür. 
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Özet: Kapitalizmin varlığını sürdürebilmesinin ön koşulu olan tüketim toplumunun yaratılması,  reklamlar aracılığı ile dayatılan sembolik 

ihtiyaçlar ve sunulan yaşam tarzları neticesinde gerçekleşmektedir. Reklamdaki anlamın nasıl tasarlandığı ve sunulduğu ise kullanılan 

göstergelerin analizi ile anlaşılmaktadır. Bu çerçevede çalışmanın amacı, dekorasyon dergilerindeki reklamlar aracılığıyla tüketim kültürü 

çerçevesinde lüks yaşam tarzlarının nasıl sunulduğunu ve tüketim ideolojisinin nasıl yeniden üretildiğini ortaya koymaktır. Bu amaçla, 

konutların ve konut dekorasyonlarının önemli bir yaşam tarzı göstergesi haline geldiği savından hareketle, Türkiye’nin en çok okunan 

dekorasyon dergilerinden biri olan Home Art’ın, Mayıs 2015 sayısı içerisinden, çalışmanın amaçları doğrultusunda yargısal olarak seçilen 

beş reklam, Groupeμ(mü)’nün göstergebilimsel yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. Nitekim konut dekorasyonuyla ilgili çözümlenen 

reklamlarda, doğallık, nostalji (Osmanlı ve saray metaforları), eğlence, estetikleştirilmiş yaşam, ikilik ve çeşitlilik (yeni-eski, doğu-batı, klasik-

modern, doğal-yapay, sanatsal-teknolojik) gibi postmodern tüketim toplumuna ait nitelikler aracılığıyla lüks yaşam tarzlarının yeniden 

üretildiği ve insanların bu yaşam tarzlarına öykündürüldüğü görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Reklam, Tüketim, Yaşam Tarzı, Göstergebilim, Groupe µ(mü). 

 

Abstract: The creation of consumption society, that is the precondition for the presence of capitalism takes place as a consequence of symbolic 

needs and luxury lifestyles by advertisements. Besides, how to design and present the meaning of advertisements can be understood by the 

analysis of  the indicators. In this context, the aim of the study is demonstration of the how luxury lifestyles are presented and the ideology of 

consumption is reproduced through advertisements within the frame of consumption culture. For this purpose, in the light of residences and 

decoration of residences are becoming the important lifestyle indicator, data was gathered from five advertisements using the judgmental 

sampling method. The sample advertisements is in Home Art which is one of the most popular decoration magazine in Turkey press on May 

2015, are analysed by using Groupe μ(mü)’s semiological approach. The main results of the analysis are that the luxury lifestyles are 

reproduced and people emulate the luxury lifestyles by qualifications of postmodern consumption society such as naturalness, the nostalgia 

(the methaphors of Ottoman and palace), entartainment, aestheticized of life, duality and diversity (new-old, east-west, classic-modern, 

natural-artificial, art-technology) on advertisements. 

 

Keywords: Advertisement, Consumption, Lifestyle, Semiotic, Groupe µ(mü). 

 

1.Giriş 

Gündelik yaşantımızı kuşatmış olan reklamlar, bir taraftan bireyleri ürünleri ya da hizmetleri satın almaya 

yönlendirerek kapitalizmin ekonomik yeniden üretimine hizmet ederken, bir taraftan da sahip oldukları içerikler 

ile kapitalizmin toplumsal yeniden üretimine hizmet etmektedir (Dağtaş, 2009, 19). Yalnızca ürün ve hizmet 

tanıtımlarının ötesinde bir tüketim kültürü yaratma çabasında olan reklamlar, özellikle Türkiye açısından 
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bakıldığında, 1980’lerde Türkiye’de uygulanmaya başlanan neo-liberal politikalar ile bugünkü tüketim kültürüne 

zemin hazırlayarak kültürel yapıyı önemli ölçüde dönüştürmüştür. Bunun sonucu olarak insanlar, medya aracılığı 

ile belirlenen yüksek statü göstergelerini ortaya koymak ve bunu meşrulaştırmak için diğer insanlara ve sınıflara 

karşı mücadele eder hale gelmişlerdir (Korkmaz, 2009, 149-152). Birey bu mücadelesini, giyiminden, kullandığı 

otomobile, tatilinden, satın aldığı konuta kadar her alanda sürdürmektedir. 

Reklamdaki göstergeler aracılığı ile yaratılan tüketim toplumu (Baudrillard, 2010), sosyal statülerin 

tüketilen ürünler üzerinden belirlendiği bir oluşum yaratmış; artık bireyin, satın aldığı ürün ile toplumsal 

statüsünün belirlendiği bir noktaya ulaşılmıştır (Williamson, 2001, 13). Özetle küresel kapitalizmin ideolojisi 

doğrultusunda yaratılan tüketim kültürü ile tüketim, bir ihtiyacı karşılamaktan öte statü, prestij, sınıf atlama, kimlik 

edinme, bir gruba ait olma gibi simgesel değerler adına yapılır hale gelmiştir (Dağtaş, 2003, 77).  Nitekim bu 

durum reklamlarda sunulan vaatlerde de oldukça belirgin bir şekilde görülmektedir.  

Tüketim kültürünün zemin oluşturduğu kültürel dönüşümle birlikte, bireyselciliğin arttığı ve toplumsal 

olanın gündem dışı bırakıldığı bir yaşam tarzı ortaya çıkmıştır (Aydoğan, 2009, 211). Medya bu yaşam tarzının 

sunumunda başat rol oynamıştır. Günümüzde de medyada, hangi mekanlarda yenilip içileceği, nelerin giyileceği, 

hangi sporların yapılacağı, tatil için nerelerin tercih edileceği, hangi müzik türünün dinleneceği gibi insanın tüm 

yaşamını kuşatan hazır bir yaşam tarzı sunulmaktadır. Bu yaşam tarzlarının sunumunda kullanılan göstergeler 

incelendiğinde konutların ve konut dekorasyonlarının önemli bir yaşam tarzı göstergesi haline geldiği 

gözlemlenmektedir. Bir diğer ifade ile 1980 sonrası kentsel mekanlar, sermayenin bağlılığına ve verimliliğine 

paralel olarak tüketime dayanan yaşam tarzlarına göre yeniden şekillendirilmiş; artık mekanlar sınıflar açısından 

ayrışmanın bir göstergesi haline gelmiştir (Bocock, 2014).  Yaşam tarzının, ekonomik ve kültürel sınıfsal 

ayrışmanın en önemli göstergelerinden biri olması mekanları bu ayrışmada oldukça etkili kılan nedenler 

arasındadır. 

Bu çalışmada konutların ve konut dekorasyonlarının önemli bir yaşam tarzı göstergesi haline geldiği 

savından haraketle, Türkiye’nin en çok okunan dekorasyon dergilerinden biri olan Home Art’ın, Mayıs 2015 sayısı 

içinde yer alan beş reklam çalışmanın amaçları doğrultusunda yargısal olarak seçilmiş ve seçilen reklamlar 

Groupeμ (mü)’nün göstergebilimsel yaklaşımı kullanılarak çözümlenmiştir.  

 

2. Kapitalizm, Üretim ve Tüketim İlişkisi 

Kapitalizm, bireyleri iş dışındaki zamanlarında tüketime yönlendiren bir üretim ve tüketim modelidir. Bu 

doğrultuda kapitalizmin hakim ekonomik sistem olduğu toplumlarda, tüketim bir yaşam tarzı haline gelmiştir. 

Temel sorunu üretim değil; aksine ihtiyaç fazlası üretimin tüketilmesi olan kapitalizm, egemen sistem olarak 

tüketimin yalnızca ihtiyaçlar doğrultusunda yapıldığı ortamda varlığını sürdüremeyecek ve krize girecektir. Doğası 

gereği krizlere uygun olan kapitalizmin, 1929 ekonomik buhranı ve 1970’lerde yaşadığı krizler üretilen malların 

tüketiminin sağlanamadığı örneklerden bazılarıdır (Galbraith, 2009; Işık ve Duman, 2012).  

Üretim ve tüketim süreçlerinde yaşadığı krizler ile kapitalizm, endüstriyel yaşamın örgütlenmesi 

açısından 1950-70 ve 1970’ten sonrası olmak üzere Fordizm ve postfordizm olarak adlandırılan iki döneme 

ayrılmaktadır. Henry Ford tarafından geliştirilen ve kapitalist üretim şeklini tanımlamak için kullanılan Fordizm 

(Dağtaş, 2009, 25), ürünlerin standartlaştırıldığı ve seri üretimin yapıldığı bir üretim şeklidir. Aynı maldan çok 

sayıda üretilen fordist üretim şeklinde bu üretime paralel olarak tüketimin de gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu 

amaç doğrultusunda Fordizm, seri üretime paralel olarak kitlesel tüketimi amaçlamaktadır. Esas hedef kitlesi 
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işçiler olan bu sistemde, işçilerin birer tüketiciye dönüştürülmesinde ve kitlesel tüketimin yaratılmasında genelde 

kitle iletişim araçları özelde ise reklamcılık sektörü etkin rol oynamıştır.  

Fordist sistemde reklamlar ile amaçlanan, bir taraftan fazla üretimin tüketilmesiyken bir taraftan da 

tüketimin sürekliliğinin sağlanmasıdır. Psikolojik tatminler ve bilinç altına hitap eden içeriklerin hakim olduğu 

fordist dönemin reklamlarında, bireylerin ürünle kurdukları ilişki sonucunda yaşayacağı duygular işlenmiş ve 

ürüne sahip olmanın sağlayacağı gurur ve sahip olmamanın vereceği endişe tüketiciye aşılanmaya çalışılmıştır 

(Leiss vd. 1990, 246-259’dan aktaran Dağtaş, 2009, 27). 1970’lere gelindiğinde ise kitlesel üretim ve kitlesel 

tüketim sistemi olan Fordizm bir tıkanma yaşamış ve sistem krize sürüklenmiştir.  

Kitlesel olarak üretilen ürünlerin artık satılmıyor olması, yeni üretim şekilleri ile daha az sayıda ama daha 

çok çeşitte ürünün üretilmesi şeklinde yeni bir sistemi doğurmuştur. Postfordizm olarak adlandırılan bu sistem ile 

ağır sanayi zayıflamış ve gelişen hizmet sektörü ile birlikte yeni bir orta sınıfın doğmasına zemin hazırlanmıştır 

(Featherstone, 2005). Ekonominin büyümesi ve küreselleşme sonucu ortaya çıkan kentli, yeni orta sınıf, yüksek 

eğitim standartlarına, uzmanlığa ve sermayeye erişimleri aracılığıyla, zenginliğe ve dolayısıyla yüksek satın alma 

gücüne sahiptir.  

Değişen üretim yaklaşımına ve tüketici sınıfına paralel olarak yeni bir tüketim anlayışı da kaçınılmaz 

olarak ortaya çıkmıştır. Postfordist sistem içerisinde yalnızca ekonomik değil aynı zamanda toplumsal ve kültürel 

bir süreç olan tüketim, maddi gereksinimlerin doyurulmasından öte, sembollerin oyunu ile yönetilen bir süreç 

olarak görülmektedir. Bu dönemde tüketiciler maddi gereksinimlerinden çok gösterge ve sembollerin tüketimiyle 

duygusal arzularını doyurmaya çalışmaktadır (Baudrillard, 2010, 72). Bugün "ben kimim" sorusunun cevabında 

meslek rolü kadar, tüketim kalıplarının da belirleyici olması bunun göstergesidir. Artık tüketim, “postmodern” 

kapitalizmin tipik özelliklerini sergileyen bir süreç haline gelmiştir (Bocock, 2014, 113). 

Postmodern tüketimin en belirgin özelliklerinden biri, tüketimin arzu ve haz odaklı gerçekleştirilmesidir. 

Haz odaklı bir diğer deyişle hedonik tüketim, tüketim sürecinde metaların kullanım değerlerinin dışında, tüketimin 

duyusal, duygusal ve fantazi boyutlarını kapsamaktadır (Hirschman ve Holbrook, 1982, 100). En temel ifade ile 

hedonik tüketim duygusal tatmine odaklanan tüketim şeklidir. Hedonik tüketimde, tüketim ve kimlik oluşturma 

süreci arasında bir bağ kurulmuş ve tüketim, ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan bir eylem olmaktan çıkmış; haz 

veren bir boş zaman aktivitesi haline dönüşmüştür. 

Hedonik tüketimin en belirgin özelliği ise bireylerin tatmin sağlamak için sürekli olarak bir tüketim 

arayışı içerisinde olmalarıdır. Bauman (1997, 34)'a göre bireyler varolan sistemde hayatta kalmak için tüketim 

piyasası tarafından teşvik edilen sayısız olasılık içinde, sürekli yenilenme sürecine kapılarak kimlik edinme ve bu 

kimlikleri terk etme şansından haz almalı ve gittikçe yoğunlaşan duyguları ve deneyimleri sürekli olarak takip 

etmelidir. Varolan ekonomik sistemin ve tüketim kültürünün devamlılığı ancak bu kısır döngü aracılığıyla 

gerçekleşmektedir.  

Sonuç olarak modern ve postmodern dönemlere hakim olan farklı üretim, tüketim biçimleri toplumsal ve 

kültürel dönüşümü de beraberinde getirmiştir. Tüm bu gelişmeler etrafında 19. yüzyılın sonlarından başlanarak 

bugünkü tüketim kültürünün temelleri atılmıştır. Bu dönüşümler tüketim odaklı farklı yaşam tarzlarının doğmasına 

yol açmıştır. Günümüzde özellikle reklamlar ile tüketim kültürü içinde var olan gösterişçi yaşam tarzlarının 

yeniden üretildiği görülmektedir. 
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3. Tüketim Kültürü, Reklam ve Yaşam Tarzı  

Kapitalizmin temel amacı, var olan aşırı üretimin tüketilmesini sağlarken, tüketimin kalıcı hale gelebilmesi için 

onu bir kültür olarak benimsetmektir (Dağtaş ve Dağtaş, 2009, 51). Bu çerçevede en temel ifade ile tüketimi ve 

haz odaklı yaşamı merkeze alan bir kültür olan tüketim kültürü ortaya konulmuştur. Tüketim kültürü, öncelikle 

maddi ürünlerin yalnızca fayda odaklı değil; aynı zamanda iletişim vasıtası olarak kullanılması ile iktisadın 

kültürel boyutuna; ikinci olarak da yaşam tarzları, kültürel ürünler ve metalar alanı içerisinde işleyen piyasa 

ilkelerine odaklanmaktadır (Featherstone, 2005, 142-143). Bir başka deyişle, tüketim kültürü içinde tüketimin 

sağladığı iktisadi faydadan çok, yaratılan kültürel ve toplumsal değişimlerin üzerinde durulmaktadır. Bu durum, 

tüketimin ihtiyaç odaklı, işlevsel bir eylem olmaktan ziyade sembolik amaçlarla gerçekleştirilmesine zemin 

hazırlamaktadır. 

Tüketim kültüründe benzer niteliklere sahip olduğu ve tektipleştiği için tüketiciler nezdinde değer 

kaybeden metalara yeni anlamlar yüklenmektedir. Bu nedenle tüketim kültüründe malların işlevselliğinden çok 

yaratılan gösterge değerleri önemlidir (Baudrillad, 2010). Bu doğrultuda artık malların kendisi değil; sahip 

oldukları anlamlar bireylerin arzularını tatmin etmeye yönelik tüketilmektedir. Ancak bireyler "hayatlarını 

üsluplaştırarak" (Featherstone, 2005, 145) diğer tüketicilerden farklılaşmak için sürekli olarak yeni tüketim 

nesnelerine arzu duymaktadır. Kimlikleri tüketim üzerine kurulu olan insanlar, bu ürünleri satın alamayacaklarında 

dahi ona sahip olmak için çalışmaktadır. Bireyin tüketimi gerçekleştirdiği anda yaşadığı anlık tatmin ise kısa bir 

süre sonra yerini yeni tüketim ihtiyacına bırakmaktadır. Sonu gelmeyen bu tüketimin asıl nedeni, bir metaya 

duyulan ihtiyaç değil, farklılaşma arzusudur (Dağtaş ve Dağtaş, 2009, 69-70). Bu nedenle sınıfsal ayrışmanın, 

sahip olunan maddi ve kültürel imkanlara dayanan tüketim kalıpları ile gerçekleştiği tüketim toplumunda, 

tüketebilme arzusuyla çalışan insan, kendisinin olmasa bile bir gün çocuğunun hatta torununun tüketebilmesi 

ümidiyle yaşamaktadır (Korkmaz, 2009, 161-162). Bu gerekçelerle tüketimi bir amaç haline getiren bireyler için 

işlevsel olarak neyi, ne amaçla tükettiğinin önemi yoktur. Bu bağlamda tüketim kültürü içinde gerekli gibi görünen 

birçok harcama aslında bireyin saygınlığını koruyabilmesi için yaptığı israf niteliğinde olan harcamalardır.  

Featherstone (2005, 49), israfın kapitalist toplumlarda denetlenmesi ve yönlendirilmesi gereken bir edim 

olduğunu belirtmektedir. Ancak bu sistem içerisinde bireyin tüketim alışkanlıklarını azaltması, birey için daha çok 

çalışıp daha çok tüketme çabasından çok daha zordur. Tüketici içinde bulunduğu sürecin farkında olsa da, bir süre 

sonra hayatının bir parçası olan tüketimden, zaten düşük olan hayat standardını daha da düşürmek korkusuyla asla 

vazgeçemez hale gelmiştir (Veblen, 2014, 82-83). 

Tüketimin sürdürülmesi ve oluşturulan tüketim kültürünün aktarımında en temel araç genelde medya iken 

özelde reklamlardır. Reklam, tüketim kültürünün ve bu kültür içerisinde ortaya çıkan yaşam tarzlarının bireylere 

sunulmasında en önemli araçlardan biridir. Reklamlar aracılığıyla insanlara satın aldıkları ürünler ile sınıf 

atlayacakları vaat edilerek sınıf farklılıklarının üzeri örtülmektedir. Söz gelimi, bir işçi, satın aldığı akıllı telefon 

sonucunda artık ait olduğu işçi sınıfından kurtulduğu şeklinde bir yanlış bilince kapılmaktadır (Williamson, 

2001,13). Bu gerekçelerle reklamlarda, bir ürünün tanıtımından öte onunla elde edilecek simgesel değerlerin 

sunulduğu görülmektedir. Örneğin, bir otomobil reklamında motorun gücü ve yakıt tüketimi gibi ürün 

özelliklerinin vurgulanmasından ziyade, bireylere bu otomobil ile sahip olacakları statü, sosyal sınıf gibi sembolik 

faydalar vaat edilmektedir.  
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Günümüz reklamlarında bireylere tüketim aracılığıyla yüksek statü gibi nitelikler vaat edilirken tüketim 

toplumunun çeşitli nitelikleri vurgulanmaktadır. Reklamlarda "günlük hayatın estetikleştirilmesi" en sık kullanılan 

tüketim kültürü niteliklerindendir. Bu nitelik reklamlarda vurgulanırken sanata dair unsurlar değişime uğratılarak 

reklamlarda yer almaktadır. Bu doğrultuda "estetik, işlevsel olma ve teknoloji sanatla buluştu" tarzındaki 

sloganlarla bezenmiş reklamlar çoğalmaktadır (Akçalı ve Yücebaş, 2013; Odabaşı, 2006). Özellikle otomobil, 

beyaz eşya, cep telefonu gibi ileri teknoloji gerektiren ürünlerin reklamları aracılığıyla rakiplerinden farklılaşmak 

ve tercih edilebilirliklerini arttırmak için teknolojik niteliklerinin estetik unsurlara vurgu yapılarak aktarıldığı 

sıklıkla görülmektedir. Reklamlarda yoğun olarak görülen diğer nitelikler ise ürünü deneyimlemenin eğlence-oyun 

haline gelmesi (Baudrillard, 2010, 93; Odabaşı, 2006, 157,) doğaya dönüş (Williamson, 2001, 126), zıtlıkların 

birlikteliği (doğa-teknoloji birlikteliği gibi), yerellik ve geçmişin (nostaljik unsurların) (Odabaşı, 2006, 170) 

vurgulanmasıdır. Özetle, postmodern toplumda tektipleşen ürünleri farklılaştırmak için reklamlar, ürünlerin 

işlevsel özellikleri hakkında çok az bilgi sunmakta; ürünleri tüketim kültürünün toplumsal yapısını destekleyecek 

sembolik niteliklerle bağlantılandırılmaktadır. 

Değişen üretim sistemlerine bağlı olarak toplumsal yapılarda görülen dönüşümlerin reklamlara 

yansımasının bir sonucu olarak farklı dönemlerde farklı reklam formatları kullanılmıştır. İlk dönem olan 

endüstriyel kapitalizm döneminde (1880-1925), ürün-bilgi formatının hakim olduğu reklamlar kullanılmıştır. 

Üreticiler arasında rekabetin neredeyse olmadığı bu dönemin reklamlarında ürünün işlevi, fiyatı, fiziksel faydaları 

üzerinde durulmuştur. İkinci dönemde (1925-1945) ise ürün-imaj formatı kullanılmıştır. Bu dönemde rekabetin 

ortaya çıkmasına paralel olarak pazara benzer ürünlerin sunulmaya başlanması ile reklam metinlerinde 

rasyonellikten uzaklaşıldığı ve ürünü satmak için statü, mutluluk gibi sembollerin ve marka imajının kullanılmaya 

başlandığı görülmektedir. Üçüncü dönemde (1945-1965) ise kişiselleştirme formatı kullanılan reklamlarda, insan 

kişiliği ve buna bağlı olarak psikolojik kavramlar ön plana çıkarılmış olup; bireylerin ürünleri kullanımları sonrası 

yaşayacağı gurur, mutluluk, doyum gibi duygular işlenmiştir. 1965'lerden günümüze kadar gelen dönemde ise 

reklamlara yaşam tarzı formatı hakimdir. Bu dönemde, reklam metinlerinde yaşam tarzı sunumu ön plandadır. 

Ürün ile belli bir yaşam tarzı arasında bağlantı kurulan bu dönemin reklamlarında, ürünün toplumsal anlamı ön 

plana çıkartılmaktadır  (Leiss vd., 1990, 153-169'dan aktaran Dağtaş, 2009, 43-45). Nitekim bu dönemde artık 

ürünün rasyonel faydası göz ardı edilerek tüketim süreci, satın alınan ürünün yaşam tarzı üzerindeki etkisine 

indirgenmiştir.  

Reklamcılık içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal koşullardan etkilenerek farklı dönemlerde, farklı 

toplumsal ve kültürel değerler ile varolan sistemin devamlılığını sağlamaktadır. Bu doğrultuda tüketim kültürünün 

yaşam tarzının dönüşümüne odaklanmasının bir sonucu olarak reklamlarda da kaçınılmaz olarak ürünler ve yaşam 

tarzları arasında bağlantı kurulduğu gözlemlenmektedir. Kapitalist sistemin temelinde yatan değerleri, göstergeler 

aracılığı ile yeniden üreterek meşrulaştıran reklam, bireylerin yaşam tarzlarını tüketim üzerine odaklamaktadır. 

Günümüz medyası da adeta paketleyerek sunduğu yaşam tarzlarını ticari birer meta haline getirmiştir (Dağtaş ve 

Dağtaş, 2009, 9). Bu doğrultuda bireyler statü, saygınlık kazanma ve haz odaklı yaşama gibi ideallerine ulaşmak 

için yaşamlarını medya aracılığıyla sunulan yeni ve farklı yaşam tarzına göre biçimlendirme çabası içine 

girmektedir. Bireyler, tüketim kültürü içerisinde yeniden yapılandırılan yeni yaşam tarzlarına ulaşmak için de 

özellikle reklamlar ile sunulan ürünlere ulaşmaya çalışmaktadır.  

Günümüzde yaşam tarzı, tüketim kültürü içerisinde belirli farklı sınıflar için belirli zevkler doğrultusunda 

oluşan tüketim kalıplarıdır. Tüketim kültüründe bireyler yaşam tarzlarını adeta birer proje gibi yöneterek,  bu 
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projeler kapsamında yaşam tarzlarını yalnızca dış görünüşleri ile değil; konuşmaları, boş zaman aktiviteleri, yemek 

zevkleri, evleri ve arabaları ile oluşturmaktadır (Featherson, 2005, 145). 1980'li yılların ortasından itibaren 

medyada yaygın olarak "lifestyle” ifadesiyle kullanılan yaşam biçimi, lüks konutlarda yaşamanın yanı sıra, kaliteli 

lokantalarda yemek yeme, en iyi şarapları içme, giyim kuşama özen gösterme, boş zamanlarını tablo, nadir kitap 

ya da klasik araba koleksiyonu yaparak geçirme gibi süzülmüş zevklerden oluşan bir bütündür (Bali, 2007, 146). 

Artık bireyin ait olmak istediği sınıf ve sahip olmak istediği yaşam tarzı için sıradan tüketim kalıplarının dışına 

çıkmaktan ve tüketimlerini arzu ettiği yaşam tarzları doğrultusunda biçimlendirmekten başka çaresi 

bulunmamaktadır. 

Yaşam tarzının önemli göstergelerinden biri de tüketicilerin konut alanlarıdır. Türkiye gibi gelişmekte 

olan ülkelerdeki kentlerin daha heterojen olma eğilimi ile konut alanlarındaki ayrışma hız kazanmaktadır. Bir 

tarafta kent nüfusunun büyük bir bölümü, mülkiyet güvencesi açısından belirsiz, ruhsatsız, kamu hizmetlerinin 

yetersiz kaldığı bölgelerde yaşamaya devam ederken; diğer tarafta ise orta ve üst sınıflar, tam donanımlı, tecrit 

edilmiş semtlerde yaşamlarını sürdürmektedir. Maddi durumu iyi olan orta sınıf aileler, kendilerinden daha alt 

sınıfa mensup insanlardan iyice ayrışmak için kent dışındaki uydu kentlere taşınmaktadır. Temel sosyal etkinliği 

alışveriş olan bu uydu kentlerdeki orta sınıf kimliği, çoğunlukla tüketim çerçevesinde ortaya konulmaktadır 

(Ayata, 2012, 37-38). Bir başka deyişle, bu yeni orta sınıf bulundukları yerleşim bölgesi, konut tipi, konutun fiziki 

çevresi ve konut mülkiyeti güvencesi gibi gerekçelerle tercih ettikleri konutlarının yanı sıra yaşam tarzlarını 

destekleyecek çeşitli tüketim tercihleri yapmak durumundadır.   

Konut bölgelerindeki ayrışmanın yanı sıra konutların iç dekorasyonları da bireylerin yaşam tarzlarını 

yansıtan önemli göstergelerdir. Günümüzde bireyler için mekan "...zamandışı ve hiçbir çıkar gözetmeyen, bir 

güzelliğin kendi içinde bir amaç olarak elde edilmesi amacı hariç, estetik hedef ve ilkelere göre biçimlendirilen 

bağımsız ve özerk bir şeydir." (Harvey, 2010, 84). Bu nedenle kişiler zevkleri ve estetik tercihleri doğrultusunda 

en önemli yaşam tarzı göstergelerinden biri olan konutlarını ve konutlarının dekorasyonlarını dikkatle 

belirlemektedir. Tüm bunların bir sonucu olarak reklamlarda da çok katlı apartman ya da villalardan oluşan ve 

içerisinde alışveriş merkezinden parkına, yüzme havuzundan okuluna her türlü tüketim imkanı sunan yaşam 

alanları (Korkmaz, 2009, 154) ve yaşam alanlarının tasarlanmasına ilişkin göstergeler sıklıkla kullanılmaktadır.   

 

4.Yöntem   

Bu çalışmanın amacı, dekorasyon dergisindeki mobilya reklamları aracılığıyla lüks yaşam tarzlarının nasıl 

sunulduğunu ve tüketim ideolojisinin nasıl yeniden üretildiğini ortaya koymaktır. Makalenin amacına uygun 

olarak, Türkiye'nin en çok okunan dekorasyon dergilerinden biri olan Home Art, Mayıs 2015 sayısı içindeki 

mobilya reklamları örneklem olarak seçilmiştir. Derginin Mayıs 2015 sayısı 274 sayfadır. 274 sayfa içerisinde 90 

reklam yer almaktadır. Bu reklamların 50 tanesi mobilya ve diğer dekorasyon ürünleri kategorisindedir. Örneklem 

belirlenirken, mobilya ve dekorasyon kategorisindeki 50 reklamın yüzde 10’u, çalışmanın amaçları doğrultusunda 

yargısal olarak belirlenmiştir. Araştırmada Home Art dergisinin tek sayısındaki reklamlar analiz edilmiştir. 

Reklamlar analiz edilirken nitel bir araştırma tekniği kullanıldığı için analiz sonuçları, tüm evrene genellenme 

kaygısı taşımamaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın sınırlılığı, Home Art dergisinin Mayıs 2015 sayısındaki 

yargısal örneklemle belirlenen reklamların analiz edilmesidir.  

Derginin Mayıs 2015 sayısında yayınlanan ve çalışmanın amaçları doğrultusunda yargısal olarak seçilen beş 

reklam Groupe μ(mü)’nün göstergebilimsel yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. Groupe μ (mü)’nün 
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göstergebilimsel yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirilen analizlerde, reklamlardaki renk, biçim, doku, 

kompozisyon gibi plastik göstergeler ve gerçek hayattaki varlıklarla benzerlik gösteren ikonik göstergeler, iki ayrı 

gösterge sınıfı olarak ele alınmış ve reklamın tüketicileri görsel yol ile ikna süreçleri incelenmiştir. 

Avrupalı dilbilimci Ferdinand de Saussure’ün, Cenevre Üniversitesi’nde verdiği derslerin notlarından 

derlenerek ölümünden sonra 1916’da yayınlanan 'Genel Dilbilim Dersleri' ile ilk kez dile getirilerek temellerini 

atan (Barthes, 2014, 27) ve 1960’lı yıllarda Amerikalı, mantıkçı ve matematikçi C. S. Peirce ile bağımsız bir bilim 

haline gelen göstergebilim, her çeşit bilimsel inceleme için bir başvuru çerçevesi oluşturan genel bir kuramdır 

(Rıfat, 2005,116).  Groupe μ (mü), yapısal yönteme dayalı yeni bir görsel dizgeselleştirilme geliştirerek, görsel 

göstergebilimde ikonik içerik düzlemi ve plastik anlatım düzeyi temel ayrımını benimsemiştir (Yücel, 2013, 92).  

Groupe μ (mü) Belçika’da, Liege Üniversitesi Şiirsel Araştırmalar Merkezi’nde 1967’den bu yana, retorik, 

şiir, göstergebilim, dilbilimsel ve görsel iletişim kuralları üzerine çalışmalar yapan bir gruptur. Francis Edeline, 

Jean-Marie Kilinkenberg, Jacques Dubois, Francis Pire, Hadelin Trinon ve Philippe Minquet günümüzde de halen 

çalışmalarına devam eden grup üyeleridir. Oldukça farklı alanlardan gelen bu araştırmacılar ile Groupe μ (mü)’nün 

en önemli özelliklerinden biri çok disiplinli olmasıdır (İnceoğlu ve Çomak, 2009, 289). İlk kurulduğu yıllardan 

itibaren görsel iletişim konusunda eğilen Groupe μ(mü) üyelerinden Francis Edeline, Jean-Marie Kilinkenberg, 

Philippe Minquet tarafından yazılan Görsel Göstergelerin Kitabı, görsel göstergebilim konusundaki en önemli 

kuramsal yapıtlardan biridir (İnceoğlu ve Çomak, 2009, 292). 

4.1. Plastik Göstergeler 

Groupe μ (mü)’nün geliştirerek kendisine özerklik verdiği plastik göstergeler, ikonik göstergelere bağımlı ve 

onunla birlikte var olabilmelerine karşın, ikonik göstergelerin bir parçası değil, tek başına bir göstergedir. Umberto 

Eco, plastik göstergelerin tüm imgeler için değişmez bir değer ifade etmediğini çünkü plastik göstergelerin öğeler 

arasındaki bağlantı ile anlam kazandığını savunmaktadır (Yücel, 2013, 97-98). Groupe μ (mü) renkler, biçimler 

ve dokular şeklinde ayrılan plastik gösterge ailelerinin işlevlerini aşağıdaki gibi açıklamaktadır (İnceoğlu ve 

Çomak, 2009, 294-297). 

4.1.1. Renkler  

Groupe μ (mü) renklerin sıcak/soğuk ve kontrastlar olarak bölümlenebileceğini belirtmektedir. 

Işık, karşıtlık, benzerlik gibi kavramların yardımı ile incelenmesi gereken renk, plastik gösterge 

içinde biçim ya da doku ile birleşmez ise deneysel bir varlığından söz edilemez. Renkler, 

göstergebilimsel çözümlemede bütündeki yerlerine göre anlam kazanmaktadır.  

4.1.2. Doku  

Groupe μ (mü)’ye kadar görsel incelemelerde üzerinde çok fazla durulmamış bir yapı olan doku, plastik göstergeler 

içerisinde özel bir öneme sahiptir. Doku, üç boyutluluk, dokunsallık ve dışavurum izlenimi verebilmektedir. Renk 

gibi bir yüzey niteliğinde olan doku, izlenen nesne ile izleyici arasında bir tür mesafe oluşturmaktadır. Örneğin 

tablolar dokularının yoğun olmaları nedeniyle daha dokunsal olmalarına rağmen, dergi fotoğrafları, yüzeylerinin 

kaygan ve düz olmaları dolayısıyla ince bir dokuya dolayısıyla da daha az dokunsallığa sahiptir. 

4.1.3. Biçim  

Groupe μ (mü)’ye göre, göstergebilimsel bir betimleme, öncelikle görsel sistemin fizyolojik bir araştırmasını 

gerektirmektedir. Biçimlerin niteliği de bu sistemin bir sonucudur. Çizgi, fon, sınır, alan, çevre çizgisi, yüzey gibi 

görsel dürtüler algılamayı yönlendirmektedir. Bu öğeler görsel sistemin algı niteliklerine bağlı olarak ortaya 
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çıkmaktadır. Bir bakıma görsel dilbilgisinin öğeleri olarak da tanımlayabileceğimiz bu öğeler, dilsel dizgedeki 

sözcükler gibi kimi yapıların yerine geçmektedir. 

4.2. İkonik Göstergeler 

Evrende bulunan nesnelerin imge düzleminde dönüştürülmüş ya da yeniden oluşturulmuş biçimi olarak tanımlanan 

ikonik göstergelerin görsel metinde değerlendirilmelerinin nedeni, türünün tek örneği olmaması ve dolayısıyla da 

kendisi dışında bir düşünceye gönderme yapıyor olmasıdır. Tanıdığımız varlıklar ya da betiler olan ikonik 

göstergelerin belirlenmesi, genellikle imgenin betimlenmesi sırasında gerçekleşmektedir. Görsel söylem ancak 

bunların içerik düzlemlerindeki anlamlarının ve yan anlamlarının ortaya çıkartılması ile çözümlenebilmektedir 

(İnceoğlu ve Çomak, 2009, 302).  Zira reklamlarda ikonik göstergelere sıklıkla rastlanmaktadır. Sözgelimi, 

herhangi bir reklamda kullanılan kırmızı renk, ilk bakışta olmasa da reklamın kurgusu içinde, yan anlamda 

tehlikeyi çağrıştırabilmektedir. 

İmgede, öncelikle ikonik göstergeler dikkat çekse de renk, biçim, doku gibi plastik göstergelerin, yan 

anlamların belirlenmesinde ve çağrışımların yaratılmasında ağır basarak, ikonik göstergelerin belirlenmesine 

rehberlik etmeleri nedeniyle, çözümlemeye plastik göstergeler ile başlamak daha yararlı olacaktır (Yücel, 

2013,96). Dilsel iletinin kullanımı da diğer göstergeler kadar yaygındır. Reklamda, sözel unsurları görsel olarak 

betimleyen başlık, slogan, metin gibi sözel unsurların tümüne illüstrasyon adı verilmektedir (Becer, 1999, 210). 

Dilsel göstergenin yer almadığı reklam, logo, afiş, marka görmek neredeyse imkansızdır.  Groupe μ (mü)’ye göre 

sözel ya da yazılı iletiler olmadan da söylem çözümlemesi yapılabilmesine karşın görsel iletiye eşlik etmeleri 

durumunda söylemin çözümlenmesi kolaylaşmaktadır (Yücel, 2013, 172). Barthes da sözel ya da yazılı dilin eşlik 

etmediği bir imgeyi bulmanın zorluğundan değinmiştir. İmge dilsel iletiyi destekleyerek, kullanımını ve yorumunu 

biçimlendirmektedir. İmgenin araçlarından biri olan dil, çoğu kez imgeye eşlik etmektedir. Örneğin bir tablonun 

adı bakış açımızı şekillendirecektir, dolayısıyla dil imgenin yorumlanmasında belirleyicidir (Yücel, 2013,178-

181). Tüm bu gösterge dizgeleri yan anlamsal kodlar olan kültürel değerlerle ya da ideolojiyle eklemlenmektedir 

(Gottdiener, 2005, 31).  İncelenen reklam metinlerinde de plastik ve ikonik göstergelerden yola çıkarak, 

yaratılmaya çalışılan tüketim ideolojisi analiz edilmiştir. 

5.Bulgular  

5.1. Kelebek Mobilya Salon Takımı Reklam Çözümlemesi 

Kelebek Mobilya dergi reklamı metni, görsel metin, başlık, yazılı metin ve slogandan oluşmaktadır. Görsel 

metninde, doğanın içerisinde, sade ve modern tasarımlı bir evin salonu görülmektedir. İki sayfadan oluşan reklam 

iletisinde dilsel iletide yer alan göstergeler ile görsel iletide yer alan göstergeler arasında bir bütünlük 

gözlemlenmektedir. Görsel metnin sol tarafında “Doğallık hep moda” sloganına ve hemen altında “Kelebek 

Mobilya’dan yeni, doğal Angelic koleksiyonu. Kelebek mobilyanın yeni koleksiyonu Angelic, eskitme meşe yüzeyi 

ve şık tasarımıyla evinize doğallığı getiriyor. Angelic koleksiyonunu estetik ve hiç modası geçmeyen doğal 

tasarımıyla yıllarca huzurla ve beğeniyle kullanacaksınız” metnine yer verilmiştir.  
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Resim1: Kelebek Mobilya Salon Takımı Reklamı 

Reklamda yaşam tarzını yansıtan mobilyaların doğallık göstergesi ile birlikte kodlandığı görülmektedir. 

Modelin adı olan ve melek gibi anlamına gelen Angelic, melek kelimesinin çağrıştırdığı saf, temiz gibi anlamlardan 

hareketle olumlu bir çağrışım yaratmaktadır. Dilsel iletide ağırlıklı olarak vurgulanan doğallık, başta sloganda 

olmak üzere metinde de görülmektedir. Ayrıca metin yeni, koleksiyon, şık, tasarım, estetik, huzur, beğeni gibi 

olumlu çağrışımlar yaratan dilsel göstergeler ile desteklenmektedir.  

Reklam metninde doğallığın en önemli göstergesi, evin penceresinden görünen doğa manzarasıdır. 

Ağaçların pencerenin hemen önünde oluşu ve manzarada yer alan dağın yakın bir mesafede oluşu, evin doğa ile 

iç içe olduğunu göstermektedir. Reklam metninde gösterilen bu ev kent çeperinde, kentten uzakta “uydu kent” 

görünümündedir. Uydu kentler; kentin eski haline duyulan özlemlerle şekillenmiş, güvenli ve akıllı konutlardır. 

Bir şehirden ne bekleniyorsa bireylerin ona sahip olabileceği, kent içindeki bu yeni kentler, bu dünyada tesis 

edilememiş orta sınıf beklentilerinin tümüne karşılık gelen mekansalayrışmanın ifadesidir (Yücebaş, 2013, 22).  

Kentin dışında, yeni orta sınıfın zenginliğiyle, yaşam tarzıyla örtüşen bu konutun bulunduğu mekanın içi 

de doğallık göstergeleriyle bezelidir. Doğa adeta evin içine sirayet etmiştir. Zeminde doğallık hissi uyandıran ve 

ahşap görünüme sahip laminant parke kullanılmıştır. Reklamda görünen en belirgin aydınlatma nesnesi olan 

lambader sade görüntüsü ve ahşap ayağı ile doğallığın bir diğer göstergesidir. Dresuarın üzerinde bulunan gaz 

lambası ise eve doğal bir hava katmak amacıyla kullanılmış bir diğer aksesuardır. Reklamda ışığın doğal kaynağı 

olan güneşin aydınlatma nesnesi olarak kullanılması da reklamdaki doğallığın en belirgin göstergelerinden biridir. 

Reklamın genelinde doğallığın vurgulanması yapay olanı doğayla ilişkilendirerek tüketimin masumlaştırılması 

olarak okunabilir (Fiske, 2003, 232). Williamson (2001, 127)'a göre "doğa kültür içinde bir simgedir." Bu reklam 

metninde de doğaya ait unsurların doğanın sahip olduğu kusursuzluk niteliğini çağrıştırmak amacıyla kullanıldığı 

görülmektedir. 

Beyaz ve kahverengiden oluşan mobilyalarda beyaz renk, temizliğin, saflığın, masumiyetin ve asaletin 

göstergesidir (Yengin, 1997, 202). Tek başına kullanımında soğuk bir renk olan beyaz, reklamda ahşap üzerinde 

olması ve farklı göstergeler ile birlikte kullanılmasıyla doğal ve sıcak bir görünüme kavuşturulmuştur. Beyazdan 
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sonra mobilyada kullanılan bir diğer renk olan kahverengi, doğayı oluşturan en temel renklerden biri olması 

nedeniyle doğallık hissini güçlü bir şekilde vermektedir. Evde belirgin bir diğer renk  turkuazdır. Turkuaz, sakinlik 

veren ve dinlendirici bir renktir (Yolcu, 2002, 655). Aynı zamanda doğada sıklıkla görülen mavi rengin bir tonu 

olan turkuazın reklam metninde, sakinliğin yanında doğallığı da vurguladığı belirtilebilir. 

Reklamda evdeki aksesuarlar doğallığın yanında aynı zamanda şıklık göstergesidir. Örneğin, duvarlarda 

“eskiz” ve “soyut” türlerdeki tablolar göze çarpmaktadır. Bir karalama çizimi olarak düşünülebilecek taslak olan 

eskiz ile nonfigüratif sanat olarak da adlandırabileceğimiz soyut çalışma örnekleri ile karşımıza çıkan duvarlardaki 

tablolar, bir taraftan mekana estetik bir hava katarak şıklığı simgelerken bir taraftan da böyle bir evde oturanların 

entelektüel seviyelerine dair ipuçları vererek kültürel ve ekonomik sermayelerine ve dolayısıyla beğenilerine 

gönderme yapmaktadır. Bourdieu’ye göre “beğeni sınıflandırır ve sınıflandırıcıyı sınıflandırır”. Tüketim ve yaşam 

tarzı tercihleri, meslek ve sınıf fraksiyonlarına denk düşerek ayrım yapan yargılar içermektedir. Bu ayrıştırma ile 

gelen farklılaşmanın tüketim kültürünün en önemli silahı olduğu unutulmamalıdır (Bourdieu, 1984; Featherstone, 

2005, 45). Bu farklılık işaretleri, bireyin ya da ailenin zevkinin, beğenisinin ve kimliğinin ifadesi olarak sıklıkla 

vurgulanan giyim ya da araba tercihlerinin yanı sıra incelenen reklamda olduğu gibi ev dekorasyonuyla da 

yansıtılmaktadır (Ayata, 2012, 54). Özellikle konut içi dekorasyonda tercih edilen tüm objelerin renk, doku, 

malzeme gibi nitelikleri ve bir arada kullanılmaları sonucunda ortaya çıkan dekorasyon tarzı bireylerin yaşam 

tarzlarıyla ilgili önemli ipuçları sunmaktadır.  

Bir dergi reklamı olması nedeniyle sayfanın yapısından (matlığından) kaynaklanan soğukluk hissi plastik 

göstergeler olan renk ve doku ile aşılmıştır. Mobilyalardaki eskitme meşe yüzey, koltuk ve sandalyelerin pamuksu 

kumaşı, koltuğun üzerindeki polar ve halının dokusu ve renkleri gibi plastik göstergeler ile doğallık ve yumuşaklık 

hissi uyandırarak dokunma hissi veren bir atmosfer yaratılmıştır. Sonuç olarak reklam metninde manzaradan, 

kullanılan aksesuarlara kadar her bir ayrıntı, şıklığı ve estetiği elden bırakmadan, bir yaşam tarzı olarak sunulan 

doğallığın göstergeleri olarak kodlanmıştır.  

5.2. Lineadecor Mutfak Reklamı Çözümlemesi 

Lineadecor mutfak reklamı metni, görsel metin, başlık, yazılı metin ve slogandan oluşmaktadır. Görsel metin, 

doğanın içerisinde eğlenceli ve enerjik bir atmosfere sahip modern tasarımlı bir mutfaktan oluşmaktadır. İki 

sayfadan oluşan reklam iletisinde dilsel iletide yer alan göstergeler ile görsel iletide yer alan göstergeler arasında 

bir bütünlük bulunmaktadır. Görsel metnin sol tarafında “Hiç mutfakta oyun oynadınız mı?” sloganı ve sağ 

tarafında ”Neo’nun enerjik renkleri, farklı formları ve yenilikçi detaylarıyla mutfağınızı baştan yaratın. 

Birbirinden lezzetli yemekler hazırlayın, yepyeni tarifler deneyin, arkadaşlarınızla sohbet edin, kısacası içinizdeki 

çocuğu dinleyin ve sizi mutlu eden ne varsa hepsine mutlaka kulak verin.” metni yer almaktadır.  
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    Resim 2: Lineadecor Mutfak Reklamı 

Reklamdaki dilsel ileti de başta slogandaki oyun kelimesi olmak üzere, enerjik, farklı, yenilikçi, lezzetli, 

yepyeni, sohbet, çocuk, mutlu kelimeleri ile olumlu çağrışımlar yaratmaktadır. Modele verilen ve Yunanca neos 

kelimesinden türeyerek yeni anlamına gelen neo sözcüğü de yazılı metinde farklı, yenilikçi, yepyeni kelimeleri ile 

desteklemektedir. Bu kez reklamda lüks ve modern yaşam tarzı tüketiciye yenilik ve eğlence vurgusu ile birlikte 

sunulmaktadır. 

Yaşam tarzının en önemli göstergelerinden biri olan ve aynı zamanda ekonomik ve kültürel sınıfsal ayrışmanın 

da en önemli unsuru olan mekânsal ayrışma bu reklamda da dikkat çekmektedir. Reklamı yapılan ürün, "sıradan" 

insanların yaşadıkları mekânlardan oldukça farklı bir mekanda sergilenmektedir. Evin yakınlarında başka bir 

binanın görünmüyor olması ve bahçesi müstakil bir ev görünümü vermektedir. Bu da mutfağı kullanan ailenin 

sahip olduğu yüksek gelir seviyesi ve statünün göstergelerinden biridir. Zira reklam metni, gerek kentten uzaktaki 

mekân algısı ve gerekse konutun içindeki göstergelerle zenginliğe ve üst sosyo-ekonomik duruma işaret 

etmektedir. Reklamda gösterilen konut da direkt bahçeye açılan, doğayla içe içe ve muhtemelen kentin 

karmaşasından uzakta, yalıtılmış bir ortamda yer almaktadır. 

Mutfaktaki modern görüntüyü enerji ve eğlence ile birlikte veren reklam metni ile tüketiciye eğlenceli ve 

enerjik bir yaşam tarzı sunulmaktadır. Reklamda baskın olarak göze çarpan renk sarıdır. Sarı reklamda eğlencenin 

ve enerjinin rengi olarak kodlanmıştır. Sıcak bir renk olan sarı mutlulukla eşdeğer tutulduğu için eğlence içerikli 

ve çocuklara yönelik ürünlerde sıklıkla kullanılmaktadır (Yücel, 2013, 118). Ayrıca uyarıcı ve iştah açıcı özelliği 

ile sarı ve  sarı gibi sıcak renkler olan kırmızı ile turuncu, reklamlarda mutfak tasarımı için tercih edilen renklerdir. 

Görselde, masada, mutfak tezgahında ve raflarda bulunan çiçekler sarı oluşunun verdiği enerji ile birlikte eve sıcak 

bir hava katılmaya çalışılmıştır. Özetle, reklam metninde mutfağın oyun ve eğlence ile özdeşleştirilmesi nedeniyle 

sarı renk  kullanımı tercih edilmiştir. 

Mutfak dolaplarındaki bir diğer renk olan, masa ve sandalyelerde de kullanılan beyaz, hijyene en ihtiyaç 

duyulan yerlerden biri olan mutfakta temizliğin göstergesi olarak kodlanmıştır. Mutfak tezgahı için tercih edilen 

modernliğin, şıklığın, soyluluğun, seçkinliğin ve zarafetin rengi olan siyah mutfaktaki şık tasarımı bütünleyen bir 
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göstergedir. Aynı zamanda siyah aşırı lüksü de simgelemektedir (Yengin, 1997, 201). Ayrıca aksesuarlarda 

kullanılan siyah, eğlencenin, enerjinin yanı sıra evde yaratılmak istenen modern ve seçkin havayı desteklemektir.  

Reklamda manzara ile görünen ve dikkat çekici renklerden biri de yeşildir. Göstergebilimin en temel ikili 

karşıtlığı olan doğa ve kültür karşıtlığının (Williamson, 2001, 128) sunulduğu reklamda, büyük pencerelerin yanı 

sıra, cam tavan ve salonda görünen cam duvarlar ile doğa evin içine sirayet etmiştir. Doğa ve yeşil, saflığı, 

temizliği, sağlığı,  bereketi, gençliği, neşeyi ve özgürlüğü simgelemektedir (Yengin, 1997, 202). Tıpkı sarı gibi 

tabiatın da rengi olan ve canlılığı simgeleyen yeşil ayrıca mutfaktaki oyuncaklar ve bitkilerde de görülmektedir. 

Havalandırmanın açık olması, ocakta bir tencere ile çaydanlığın olması, tepside bulunan ve içerisinde az 

miktarda su kalan sürahi mutfağın kullanılır durumda olduğunu gösteren göstergelerdir. Ancak reklamdaki 

göstergeler bir kişinin orada yaşadığının ipucu olsa da "fakat o orda bulunmayandır." Resmin perspektifi izleyici 

kişi ile reklamdaki mutfak arasında "ortak uzaysal bir ilişki kurmak" için böyle tasarlanmıştır (Williamson, 2001, 

80). Bu sayede izleyicinin boş olan alanı doldurması beklenmektedir. Böylece evin kullanım halinde olduğunu 

göstermek amacıyla kullanılan tüm göstergeler ile daha doğal ve gerçekçi bir görüntü yakalanmıştır. 

Mutfak dolaplarının raflarında görünen ve bir mutfak için alışılmışın dışında oldukça fazla olan kitaplar ile 

koltuğun üzerinde açık bırakılmış dergi, ev sahiplerinin entelektüel seviyelerine ilişkin ipucu vermektedir. Ayrıca 

oyuncak dolu kasa, mama sandalyesi ve raflardaki oyuncaklar, ailenin çocuk sahibi olduğunu göstermektedir. 

Böylece reklam aracılığıyla kapitalizmin temel tüketim birimi olarak gördüğü ailenin varlığı kutsanmaktadır. 

Özetle reklam metninde, reklamı yapılan ürüne sahip olanların ya da olabileceklerin üst sosyo-ekonomik 

sınıftan insanlar oldukları, kentin dışında ve kentin karmaşasından uzak evlerinde ve elbette reklamı yapılan ürün 

aracılığıyla mutfakta keyifli ve hatta oyun tadında ‘eğlenceli’ zaman geçirebilecekleri vaadi sunulmaktadır. 

Teorisyenler, günümüz toplumunu, “postmodern toplum”, “enformasyon toplumu”, “kapitalist ötesi toplum”, 

“tüketim toplumu”  gibi çeşitli şekillerde tanımlansa da eğlence toplumuna doğru evrildiğimiz de bir hakikat olarak 

karşımızda durmaktadır. Zillman (2000, 17) içinde bulunulan durumu, “Eğlence Çağı Huzurunuzda!” ifadesiyle 

özetlemektedir. Nitekim günümüzün postmodern tüketicisi için hayatın içinde oyun ve eğlence deneyimleri önem 

kazanmıştır (Odabaşı, 2006, 157). Böylece insanlar varolan gerçekliği/koşulları sorgulamaktan alıkonulmakta, 

geçmişi ya da geleceği düşünmek yerine şimdiye ve yaşadıkları ana odaklanmaktadırlar. 

 

5.3. Baqlar’s Yatak Odası Reklam Çözümlemesi 

Baqlar’s Yatak Odası reklam metni, görsel metinden oluşmaktadır. Görsel metinde, modern ve klasik bir 

görünüme sahip avangart bir yatak odası görülmektedir. İki sayfadan oluşan reklam iletisinde dilsel ileti adına yer 

alan marka adı görsel metnin sağ alt tarafındadır.  
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Resim 3: Baqlar’s Yatak Odası Reklamı 

Reklamdaki avangart yatak odası takımı, zeminden avizeye, yatak örtüsünden halıya kadar lüks bir yaşam 

tarzı sunmaktadır. Reklamda yatağın başlığının mavi oluşu tesadüf değildir. Gökyüzünü, huzuru, denizi, özgürlüğü 

çağrıştıran mavi sakinleştirici ve dinlendirici etkiye sahiptir. Aynı zamanda mavi renk Osmanlı tarzının 

günümüzde mobilyalara uyarlanmış tasarımlarında da sıkça kullanılmaktadır (Elden, vd., 2014, 827). Reklam 

metnindeki Osmanlı tarzını yansıtan yatak başında bu rengin kullanılması ile eski ve yeni arasında bir bağ 

kurulmaya çalışılmıştır.  

Reklamda bir diğer dikkat çekici unsur olan altın sarısı ve beyazdan oluşan kristal avize de zenginliğin 

göstergeleri olarak okunmaktadır. Paranın, varsıllığın, kraliyetin ve gücün göstergesi olan altın sarısı (Yücel, 2013, 

18-20) verilmek istenen lüks yaşam tarzı mesajını destekler niteliktedir. Bir diğer aydınlatma nesnesi olan ve 

yatağın her iki tarafındaki komodinlerin üzerinde yer alan abajurlar sade görünümlerine rağmen gümüş grisi 

renkleri ile yan anlamda varsıllığı simgelemektedir  (Yücel, 2013, 125).  

Bir saray odasını andıran yatak odası takımında oldukça gösterişli olan başlığın orta kısmındaki dikkat çekici 

ayrıntı, gümüş grisi rengiyle ihtişamlı bir görünüm sunmaktadır. Tüm mobilyaya hakim olan gösterişli işlemeler 

yatağın ucundaki bir saraydaki kapı tokmağını andıran işlemede olduğu gibi soyluluğun, gösterişin, zenginliğin, 

farklılığın göstergeleridir. Saten bir dokuya sahip olduğu anlaşılan şık desenli yatak örtüsü ve kendisiyle benzer 

desene sahip olan halı varsıllığın farklı göstergeleridir. Yatak örtüsünde pamuksu bir kumaş yerine parlak saten 

bir dokunun tercih edilmesi reklam metnindeki varsıllığın plastik göstergelerinden biridir.  

Reklamdaki bir diğer önemli ayrıntı da, zeminin neredeyse ayna etkisi yaratan oldukça parlak mermer 

yüzeyidir. Parlak mermer yüzey ile sunulan bu ihtişamlı görüntü lüksün başka bir göstergesidir. Her göstergenin 

tarihsel, kültürel ve ideolojik bir anlamı bulunmaktadır. Bu anlam toplumdan topluma değişebilmektedir. Osmanlı 

tarihinde yer alan saray hayatı ihtişamı, lüksü, varsıllığı hatırlatmaktadır. Reklamda bir saray odası görüntüsüyle 

sunulan bu yatak odası da tüketicinin kültürel birikiminden yararlanarak yan anlamda lüks bir yaşam tarzını 

sergilemektedir. 

Özetle reklamdaki mekan ve mekanın tasarımında kullanılan Osmanlı tarzını yansıtan mobilyalar ve diğer 

objeler, renkler ve dokular zenginliği ve lüksü çağrıştıran unsurlardır. Günümüz postmodern toplumunda sıkça 
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görüldüğü üzere reklamda da Osmanlı kültürel öğelerini yansıtan nesnelerin, zenginliği çağrıştıran kodlarla 

verilmesi ürünü kullanacak kişilerin "sultanlara yakışır" konforlu, rahat ve lüks bir yaşam süreceklerinin göstergesi 

olarak görülebilir. Böylece reklam aracılığıyla izleyicide ‘belirli bir yaşam tarzı hayali’ yaratılmaktadır. 

5.4. Orka Banyo Reklam Çözümlemesi 

Orka banyo reklam metni, görsel metin, başlık, yazılı metin ve slogandan oluşmaktadır. Görsel metinde, deniz 

manzaralı ve şık tasarımlı lüks bir banyo görülmektedir. Tek sayfadan oluşan reklam iletisinde dilsel iletide yer 

alan göstergeler ile görsel iletide yer alan göstergeler arasında bir bütünlük bulunmaktadır. Görsel metnin sağ 

üstünde “Banyoda mükemmeli arayanlar için…” sloganı, altında ise “Altın çerçeveli desenli aynası ve dekoratif 

altın çizgileri ile banyolarda country tarzının şık bir yansıması. ORKA IHLARA ile evler mütevazi bir saraya 

dönüşüyor. ORKA Banyo 2015 Koleksiyonu birbirinden şık ve fonksiyonel yüzlerce çeşit ve renk seçenekleri, geniş 

stok ve anında teslim avantajı ile satış noktalarımızda sizi bekliyor. ORKA Banyo ürünleri tüm Türkiye’de 300’den 

fazla satış noktasında, 1 milyondan fazla evde ve 44 ülkede tüketiciyle buluşuyor.” metni yer almaktadır.  

 

Resim 4: Orka Banyo Reklamı 

Slogandaki “mükemmellik” ifadesinde olduğu gibi dilsel iletide yer alan; altın, desen, dekoratif, şık, 

saray, fonksiyonel, çeşit, seçenek, geniş stok, avantaj, koleksiyon gibi olumlu çağrışımlar yaratan ifadeler ile 

reklam desteklenmektedir. Kullanılan kelimelerde dikkat çeken bir başka özellik ise mükemmellik, şıklık, saray 

gibi lüks yaşam tarzını çağrıştıran kelimelerin sıklıkla kullanımına karşın temel ihtiyaçlara ilişkin yalnızca 

fonksiyonel kelimesinin geçmesidir. Bu, günümüz tüketim ve reklamcılık anlayışının bir göstergesidir. Bu anlayış 

çerçevesinde reklamlarda sıklıkla "estetik deneyimlere" vurgu yapılırken ürününün işlevsel faydaları, sembolik 

niteliklerini destekleyecek şekilde yüzeysel olarak belirtilmektedir (Odabaşı, 2006, 165). Ayrıca reklamlarda 

"saray" metaforunun günümüz dekorasyonu ile harmanlanarak kullanıldığı da sıklıkla görülmektedir (Elden, vd. 
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2014). Böylece reklam metni ile günümüz mekanlarında saraya ilişkin detaylar kullanılarak bireylerde lüks algısı 

yaratılmak istenmektedir. 

Ağırlıklı olarak beyaz ve altın sarısı renginden oluşan banyo lüks bir yaşama ait göstergelerden 

oluşmaktadır. Reklamdaki, mobilyada, duvarlarda ve zeminde ağırlıklı olarak kullanılan renk beyazdır. Temizliğin 

göstergesi olarak kabul edilen beyaz, daha derine inildiğinde, sınıf ayrımlarını simgeleyen bir renktir. Reklamda 

dikkat çeken bir diğer renk ise altın sarısıdır. İşlevsellikten öte şıklığın önemsendiği tasarımda, banyo aynasının 

etrafı altın rengi süslemeler ile çevrilmiştir. Banyo musluğunun alt kısmında altın renkli işlemelerin olması 

abartılan gösterişi destekler niteliktedir. Musluğun yanında bulunan altın rengi mumlar da banyodaki lüksün farklı 

göstergeleridir. Yerde duran banyo paspası da banyodaki ihtişama uyumlu bir şekilde altın sarısı rengindedir. 

Vazonun içerisindeki yapraklar varsıllığın göstergelerine uyumlu olarak altın sarısı rengindedirler. Ayrıca burada 

beyaz renge eşlik eden altın sarısı  paranın varsıllığın, kraliyetin ve gücün göstergesidir (Yücel, 2013, 18-20). 

Düşük gelir grubundaki insanların banyolarında sahip olamayacakları bir deniz manzarası ve ancak bir evin 

odalarından birinde olabilecek Fransız penceresi, duvar kâğıdı ve kristal taşlı aplikler reklam metnindeki varsıllığın 

en güçlü diğer göstergeleridir. Böylesine bir banyoya sahip olan insanların yüksek gelir seviyelerine ve statülerine 

işaret edilerek hedef kitleye lüks bir yaşam standardı vaat edilmektedir. Tek başına dahi bir lüks göstergesi olan 

deniz manzarası, reklam metninde güneş ışıklarının etkisi ile parıltılı bir görüntü ile sunulmaktadır. 

Nitekim, tüm reklam metnine uygulanan göstergebilimsel analiz sonucunda mükemmellik sloganı ve reklam 

metninde aktarılan evleri saraya çevirme vaadiyle banyonun lüks bir yaşam tarzını çağrıştırdığı vurgulanmaktadır. 

İncelenen reklam metninde bu banyoya sahip olanların/olabileceklerin sosyo-ekonomik konumuna işaret eden 

göstergelerle, bir diğer deyişle zenginliğin sunumuna dair söylem ile izleyiciler zenginliğe ve lüks yaşama 

öykündürülmektedir.  

5.5.  Origami Oturma Odası Reklam Çözümlemesi 

Origami oturma odası reklam metni, görsel metinden oluşmaktadır. Görsel metinde, avangard tarzda döşenmiş bir 

oturma odası bulunmaktadır. İki sayfadan oluşan reklamda slogan ve reklam metni bulunmamaktadır. Reklam 

metninin sol üst köşesinde marka ismi yer almaktadır.  

 

 

Resim 5. Origami Oturma Odası Reklamı 
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 Reklam metnine klasik bir tarz hakimdir ancak dekorasyonda modern ve klasik unsurların bir arada 

kullandığı objeler dikkat çekmektedir.Örneğin, reklamda yer alan koltuk, konsol, masa ve üzerlerindeki 

aksesuarlar klasik tarzı yansıtan objelerken; sol alt köşede görülen sehpa, üzerindeki abajur ve cam duvar ise 

modern tarzdadır. Bunlara ek olarak, mekanda yer alan çok sayıda aydınlatmadan kristal taşlı avize, aplikler ve 

şamdanlar klasik bir tarzı simgelerken; abajurlar ve led ışıkların modern bir tasarımda olduğu görülmektedir. 

Reklamdaki bir diğer ikili karşıtlık ise eski ve yeninin bir arada kullanılmasıdır. Reklam metninde, eskiyi 

simgeleyen en belirgin görsellerden biri, orta sehpanın altındaki posttur. Geçmişi insanlık tarihi kadar eski olan 

halının ilk şekli olan post, reklamda özellikle tercih edilmiştir. Tüplü gaz lambası formundaki abajur ise eski olanın 

modernize edilmiş halini örneklemektedir.  

Reklam metninde göze çarpan bir diğer karşıtlık ise doğu ve batıya ait mimari unsurların bir arada 

kullanılmasıdır. Söz gelimi, konsolun üzerinde bulunan hilal şeklindeki aksesuar, masanın ve dresuarın üzerinde 

bulunan gümüş renkli aksesuarlar oryantalist akımı simgelerken; sağ köşedeki mermer büst batı sanatını 

örneklemektedir. Tüm bu ikilikler postmodernizm etkisindeki reklamların tüketicisine sunduğu teklik değil, 

çeşitlilik ile açıklanabilir (Özbek, 2005, 16).  

Görsel metindeki mekanın genişliği, yüksek tavan, cam duvar ve bahçe manzarası lüks bir konutun 

göstergeleridir. Yalnızca konutların değil; konutların dekorasyonlarının da birer yaşam tarzı göstergesi olmasından 

hareketle, reklamdaki konutun dekorasyonun da lüks objelerle bezeli olduğu görülmektedir. Söz gelimi, salondaki 

konsol ve dolabın gümüş renkli gösterişli işlemeleri, masanın ve sehpaların formu, deri berjer ve kadife koltuk, 

kristal taşlı avize ve aplikler, şamdanlar, gümüş renkli aksesuarlar ve büst lüks ve ihtişamı yansıtan şıklık 

göstergeleridir. Tüm bu göstergeler, konutun yüksek gelir grubuna sahip kişilere ait olduğunu vurgulamaktadır. 

Plastik göstergelere bakıldığında bir dergi reklamı olması nedeniyle sayfanın yapısından (matlığından) 

kaynaklanan soğukluk hissi, görselin sağ tarafında ön planda olan büstün mermer malzemesi  ve dokusu ile 

pekiştirilirken; görselin sol tarafındaki kadife koltuk ve üzerindeki peluş yastık ile bu his yumuşatılmaktadır.  

Reklam metninin genelinde mekanda ağırlıklı olarak mavi, altın sarısı ve gümüş renginin kullanıldığı 

görülmektedir. Mavi renk, koltuk, sehpalar ve aksesuarlarda kullanılmıştır. Soyluluğun, varsıllığın rengi olarak 

tanımlanan mavi (Yengin, 1997, 200),  özellikle kadife kumaşlı koltuk ve damask desenli kırlentler de dikkat 

çekmektedir. Damask deseni, oryantalist bir dekorasyon tarzını yansıtırken, kadife kumaş da, Osmanlı döneminde 

yüksek gelirli kesim tarafından sıklıkla kullanılan bir kumaş türüdür (Elden, 2014, 823).  Reklam metnindeki diğer 

baskın reknkler ise altın sarısı ve gümüş grisidir. Aksesuarlarda ve led ışıklarda ön plana çıkan altın sarısı ihtişamı 

ve zenginliği simgelemekteyken (Elden, 2014, 825), gümüş grisi de yan anlamda varsıllığı simgelemektedir 

(Yücel, 2013, 125). 

Sonuç olarak, gerçekleştirilen göstergebilimsel analizle ele alınan ve reklamdaki mekana ilişkin ipucu veren 

objeler, objelerin kullanım şekli, objelerin karşıtlık ilişkileri, renkleri, dokuları ile ilişkili tüm göstergeler 

gösterişçi, lüks bir yaşam tarzının birer yansımasıdır.  

6. Sonuç  

Zenginlik ve lüks yaşam tüm medya içeriklerinin ortak anlatılarından biridir ve neredeyse zenginlik göstergeleri 

olmaksızın üretilmiş bir medya içeriğine rastlamak mümkün değildir. Özellikle reklamlar ve reklamın tüketim 

kültüründe oynadığı rol düşünüldüğünde zenginliğe dair göstergelerin ve buna denk düşen yaşam tarzının 

reklamlarda ne denli yer aldığını tahmin etmek zor olmayacaktır.  
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Yaşam tarzlarının tüketiciler tarafından tüketimle biçimlendirildiği günümüz toplumunda bireyler yaşam 

tarzlarını yalnızca dış görünüşleri ile değil evleri, mobilyaları ve dekorasyonları ile tamamlamaktadır 

(Featherstone, 2005, 145). Bu bağlamda, çalışmada bireylerin yaşam tarzlarının en önemli göstergelerinden biri 

olan konut dekorasyonları ile ilgili reklamlar çözümlenmiştir. Reklamlar çözümlenirken öncelikle konutun yer 

aldığı konum, daha sonra konut içindeki dekorasyonda kullanılan objelerin renk, biçim ve tasarım özellikleri 

doğrultusunda bir değerlendirme yapılmıştır.  

Reklamlardaki konutların konumsal olarak ortak özelliği, kalabalık şehir ortamında olmamalarıdır. Reklamı 

yapılan konutlar, düşük ya da orta gelir grubuna dahil insanların yaşadıkları yerleşim bölgelerinden oldukça farklı 

konumlarda sergilenmektedir. Ekonomik ve kültürel ayrışmayı imleyen bu mekansal farklılık, 1980 sonrası 

uygulanan politikalarla özellikle hizmet sektörünün genişlemesi ile ortaya çıkan ve kendini beğeni ve üslup 

konusunda diğer sınıflardan farklılaştırmaya çalışan “yeni orta sınıf”la ilişkilidir. Zira tüm alanlarda farklılaşmayı 

önceleyen ve yaşam karşısında aşırı oburluk sergileyen bu sınıf için, konut da bir seçkinlik ve yaşam tarzı 

göstergesidir. Özellikle 1990’larda ortaya yeni orta sınıfın, alt sınıflardan ayrışarak tecrit edilmiş bir bölgeye kaçışı 

ve kargaşa içerisindeki tehditkar bir hayattan kendini soyutlama zihniyetinin bir uzantısı olarak ortaya çıkan uydu 

kentler (Ayata, 2012, 54), incelenen reklam metinlerinde göze çarpmaktadırlar. Tüm reklam metinlerin, konutların 

konumları ve konut tipleri ile göstergelerle zenginliğe ve üst sosyo-ekonomik statüye işaret edilmektedir.  

Keyder’in de (2013, 186) ifade ettiği gibi en cazip reklam, maddi olanaklar ile toplumun geri kalanından 

yalıtılmış mekânlarda yaşanabilecek bir hayat tarzıdır. Öyle ki bu mekanlar, şehrin tüm pisliğinden, kargaşasından, 

gürültüsünden uzak, güvenli duvarlarla korunmuş bir yaşam tarzı sunmaktalar. Bu çalışma kapsamında incelenen 

reklam metinlerinde olduğu gibi, ihtiyaçlar ve ihtiyaçların giderilme şekli toplumsal farklılaşmayı beraberinde 

getirmektedir. Sınıflar ve kültürler arasındaki farkların; sosyal ve mekansal sınırlar olarak yerleştiği kentlerde, 

gerilim, şüphe ve ayrımcılık farklı gruplar arasında daha fazla etki ederek (Caldeira, 1996; Ayata, 2012, 37) 

uzlaşması mümkün olmayan farklılıkları vurguladıkça, kentsel bütünleşme ümidi giderek azalacaktır. 

Reklamlarda dikkat çeken bir diğer ortak özellik ise izleyicide lüks bir yaşam tarzı hayali yaratılırken sıklıkla 

postmodern tüketim toplumun gösterge ve söylemlerinin kullanılmasıdır. Bunlardan en dikkat çekenleri, reklam 

metninde Osmanlı ve saray metaforlarının, eğlencenin, estetikleştirilmiş yaşamın, ikiliklerin (yeni-eski, doğu-batı, 

klasik-modern, doğal-yapay-sanatsal-teknolojik) lüks bir yaşam tarzını destekleyecek şekilde verilmesidir. Bu 

şekilde sıradan ve gündelik tüketim malları lüks, egzotizm, güzellik ve cazibeyle ilintilendirilerek ve malların 

işlevsel kullanım değerleri göz ardı edilerek sunulmaktadır (Featherstone, 2005, 144).  

Reklamlardaki son ortak özellik ise reklam metinlerinde kişi kullanılmamış olmasıdır. Tüm reklamlarda 

yalnızca dekorasyona ilişkin unsurlar görülmektedir. Bu yolla kişi kullanılmayan reklamlarda izleyicinin oraya 

gidip mekanı doldurması amaçlanmaktadır. Bir diğer ifade ile kişi kullanılmayan reklamlarda baş aktör orada 

bulunmayan izleyicilerdir.  Böylece izleyicilerin reklamdaki ürünleri adeta deneyimlemesiyle tüketim süreci 

başlayacaktır.  

Sonuç olarak postmodern, geç kapitalist ya da tüketici toplum olarak ifade edilen günümüzde, ürünlerin sembolik 

değerleri ile kimlik edinmeye çalışan tüketici bir kitle yaratılmış ve mevcut sistem tarafından yaratılan tüketim 

kültürü adeta bir baskı aracı haline dönüşmüştür. Bu kimliklerin ve kimliklerin uzantısı olan yaşam tarzlarının 

oluşumunda ise reklamlar başat aracılardır. Araştırma kapsamında ele alınan reklamlarda da görüldüğü üzere 

doğayla iç içe lüks konutlar ve bu lüks konutları tamamlayan dekorasyonların, postmodernizme ait nitelikler 

aracılığıyla sunumuyla  zenginlik ve lüks yaşam tarzları yeniden üretilmekte ve insanlar sunulan bu lüks yaşam 
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tarzlarına öykündürülmektedirler. Ayrıca insanların lüks yaşama öykündürüldüğünün bizatihi göstergelerinden 

biri de çalışmanın örneklemini de oluşturan dekorasyon dergileridir. Bundan sonra gerçekleştirilecek çalışmalarda, 

lüks yaşam tarzı çerçevesinde farklı dekorasyon dergilerindeki reklamların ya da farklı kategorilerdeki dergi 

reklamlarının karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi önerilebilir.  
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