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AMAÇ VE KAPSAM

JOBACS (Journal of Business and Communication Studies) bilimsel ve akademik çalışmaların 
kabul edildiği hakemli bir dergi olup, derginin amacı sosyal bilimlerin ilgili alanlarında, özgün 
makaleler yayımlamaktır. Disiplinler arası yöntemlerin bir arada kullanılması ile ortaya konan 
farkındalığı hedeflemektedir. JOBACS bilimsel farkındalığın artırıldığı somut veya teorik 
çalışmaları kabul etmektedir. Birincil veya ikincil verilerden oluşan, deneysel, gözlemsel ve 
teorik yöntemler ile bilginin elde edilmesini önemsemektedir.

 

JOBACS yılda 2 sayı yayımlanmaktadır.

1. Sayı: 30 Haziran

2. Sayı: 31 Aralık tarihlerinde yayımlanmaktadır.

 

Gönderilen çalışmalar editörler tarafından yayına uygun görülmediği takdirde yazara iade 
edilebilir. 

JOBACS Dergisi Türkçe ve İngilizce çalışmaları kabul etmektedir.



AIM AND SCOPE

JOBACS (Journal of Business and Communication Studies) is a peer-reviewed journal in 
which scientific and academic studies are accepted. The aim of the journal is to publish original 
articles in the related fields of social sciences.

JOBACS is published in 2 issues per year.

Issue 1: 30 June

Issue 2: 31 December

If the submitted works are not found suitable for publication by the editors, they can be returned 
to the author.

JOBACS accepts Turkish and English studies.



ETİK İLKELER VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Yayınlanma kriterleri dolayısıyla, dergiye gönderilen makaleler için etik kurul onayı alınmış olunmalıdır. 
Araştırma için alınan etik kurul onayı hem yayın içerisinde hem de ayrıca yayın gönderim sürecinde 
ispatlanmalı ve belgelendirilmelidir. Yayımlanmaya uygun görülen araştırmalar için (eğer gerekiyorsa) 
katkı oranı beyanı, teşekkür beyanı ve çatışma beyanı hazırlanarak gönderilmelidir.

JOBACS, yazarların araştırmalarının kabul ve yayın sürecine ilişkin koşulları ve kuralları Committee 
on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly 
Publishers Association (OASPA) ve Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) tarafından yayınlanan etik 
yayıncılık standartlarına göre belirlemiştir.

Yazarlar

Yayınlanması talebiyle dergiye gönderilen çalışmaların özgün olması gerekmektedir. Özgünlük 
değerlendirmesi intihal oranını kontrol eden yazılımlarca denetlenir. Eğer çalışmanın intihal oranı 
%15’in üzerinde ise inceleme sürecine kabul edilmeyecektir. Bu kural, dergiye çalışmalarını gönderen 
tüm yazarlar tarafından kabul edilmiş sayılmaktadır.

Birden fazla araştırmacının katılımının olduğu çalışmalarda, yazar olarak yorumlanabilecek, katkısı 
olan bir araştırmacının isminin çıkartılması ve tam tersi koşulda yazar olarak yer alabilecek bir emeği 
olmayan kişilerin araştırmada yer alması yayın kurallarına aykırıdır. Araştırmada emeği geçen yazarların 
isim sıralamaları etik kurallar çerçevesinde yer alması gerektiğinden, değerlendirmeye gönderilen 
çalışmalarda yazar(lar)ın bu konuda etik sorumluluklarını göz etmesi gerekmektedir. Değerlendirme 
sürecine başlanan bir araştırmada, isim sırasının değiştirilmesi talebi ancak tüm yazarların ortak onayı 
ile mümkün olabilecektir.

Yazarlar, araştırmanın ortaya konabilmesi için aldıkları destekleri (finansal ilişkiler) beyan etmelilerdir. 
Araştırmanın sonuçlarını etkileyebilecek ya da değerlendirmeyi etkileme ihtimali olan çatışma ve 
rekabet koşulları yazarlarca beyan edilmelidir.

Çalışmanın kabulüne esas olarak yazarlardan “Telif Hakkı Devir Formu” doldurmaları beklenmektedir. 
Araştırmadaki verilerin ve sonuçların JOBACS dışındaki herhangi bir yayında kullanılmadığı ve 
verilmediği, çalışmanın değişik dillerde yayınlanmadığı, bu araştırmadan elde edilen sonuçların 
yapay olarak bölünerek başka yayınlarda kullanılmadığı yazarlar tarafından teyit edilmelidir. Ayrıca, 
bu beyan ile herhangi bir şekilde elde edilen verilerin gerekli izinler alınarak çalışmada kullanıldığı 
da teyit edilmiş olmaktadır. Telif Hakkı Devir Formunun imzalanması ile yazarlar, çalışmaya ait telif 
hakkı kapsamındaki tüm hakların Journal of Business and Communication Studies (JOBACS) dergisine 
devredildiğini beyan etmiş olur.



Hakemler

Hakemler ile yazarlar ya da araştırmaya destek olanlar arasında çıkar çatışması olmamalıdır. Hakem 
değerlendirmeleri tarafsız ve nesnel olmalıdır. Uzmanlık alanları dışındaki çalışmalar üzerine 
hakemlik yapılmaması gerekmektedir. Yazarlara ve çalışmaya ait tüm bilgilerin gizliliği hakemlerin 
sorumluluğundadır. Yazarlar ve çalışmaya ait telif hakkı ihlali ya da intihal olması durumunda hakem 
tarafından bu durum editöre raporlanmalıdır. Hakemler, inceleme sürecinde kimliklerini yazarlara 
açık etmemelidirler. ;Çalışmalar, derginin belirlediği standart süreleri aşmayacak şekilde incelenerek 
raporlanmalıdır.

Editör ve Alan Editörleri

Editör ve alan editörleri derginin kabul ettiği organizasyonlarca belirlenen kurallara ve standartlara 
uymakla yükümlüdür. Gönderilen çalışmalardan hangisinin yayınlanacağına, ilgili çalışmanın önem 
geçerlilik ve faydasına editörler karar vermek zorundalardır. Aynı zamanda hakemlerden gelen yorumla 
ve yasal zorunluluklara göre çalışmanın yayınlanmasına karar vermekle yükümlüdürler. Editörler 
çalışmadaki intihal, belge eksikliği, dergi kapsamının dışına çıkılması gibi sebeplerle çalışmanın 
hakem incelemesine iletilmesini reddedebilirler. Kabul edilen çalışmalar alanında uzman iki hakeme 
gönderme inisiyatifine sahiptirler. Editörler, yazarların demografik ve/veya politik görüşlerine göre 
seçim yapmazlar. Çalışmalar hakkındaki düzeltme kararları sadece dergi kurulları tarafından alınan 
kararlar doğrultusunda gerçekleştirilir. Editörler, çalışma ve yazarlar hakkındaki bilgileri saklamakla 
yükümlüdür. İlgili bilgiler üçüncü taraflarca paylaşılamaz.

Yayın İlkeleri

Gönderilen çalışmalar daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ya da kabul edilmemiş olmalıdır. 
Çalışmalar gönderim tarihinden önce, kongre, sempozyum bildirisi, proje veya tez sonuçlarından 
oluşuyorsa belirtilmeli ve içeriği genişletilerek yayına dönüştürülmelidir. Gönderilen çalışmalar 
öncelikle editörler tarafından değerlendirilir. Derginin yayın ilkelerine uygunluğun test edilmesinden 
sonra alanında yetkin iki hakeme gönderilen yazının değerlendirilmesi beklenmektedir. Değerlendirme 
sürecinde hem hakemlerin hem de yazarların bilgileri gizlenmektedir. Derginin yazım dili Türkçe ve 
İngilizce olmasına karar verilmiştir. Gönderilen makalenin intihal raporu editöre gönderilmelidir. Aynı 
zamanda, dergide yer alması uygun görülen çalışmalar için yazarların “Telif Hakkı Devir Formu”nu 
imzalayarak editöre ulaştırması gerekmektedir. Dergi, yılda iki defa olacak şekilde Haziran ve Aralık 
aylarında yayımlanmaktadır.

Değerlendirme Süreci

Değerlendirme sürecimiz, her adımı şeffaf bir şekilde belirlenmiş ve bu aşamaların minimum ve 
maksimum aralıkları tahmini olarak aşağıdaki gibi planlanmıştır.

Editör değerlendirmesi: 1-3 gün

Alan editörü değerlendirmesi: 3-5 gün

Hakem değerlendirmesi: 10-15 gün

(Revizyon durumunda yukarıdaki sürelere ek olarak, yeniden hakem değerlendirme süreci başlatılacaktır)



ETHICAL PRINCIPLES AND EVALUATION PROCESS

Due to the publication criteria, ethics committee approval must be obtained for the articles submitted 
to the journal. Ethics committee approval for the research should be proven and documented both in 
the publication and also during the publication submission process. For studies deemed suitable for 
publication (if necessary), a statement of contribution rate, a statement of appreciation and a statement 
of conflict should be prepared and sent.

JOBACS, terms and rules regarding the acceptance and publication process of authors’ research: has been 
determined according to ethical publishing standards published by the Committee on Publication Ethics 
(COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association 
(OASPA) and Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK).

Authors

The studies submitted to the journal with the request for publication must be authentic. Authenticity 
assessment is checked by software that checks the plagiarism rate. If the plagiarism rate of the work is 
over 15%, it will not be accepted into the review process. This rule is deemed to have been accepted by 
all authors who submit their work to the journal.

In studies with the participation of more than one researcher, it is against the publication rules to remove 
the name of a contributing researcher who can be interpreted as an author, and vice versa. Since the 
names of the authors who contributed to the research should be included within the framework of ethical 
rules, the author(s) should consider their ethical responsibilities in the studies sent for evaluation. In 
a study in which the evaluation process has begun, the request to change the name order can only be 
possible with the joint approval of all authors.

Authors should declare their support (financial relations) for the research to be carried out. The conditions 
of conflict and competition that may affect the results of the research or that may affect the evaluation 
should be declared by the authors.

As a basis for the acceptance of the work, the authors are expected to fill in the “Copyright Transfer 
Form”. The authors should be in a listed form, confirm that the data and results of the research are 
not used and given in any publication other than JOBACS, that the study is not published in different 
languages, that the results obtained from this research are not artificially divided and used in other 
publications. In addition, this statement confirms that the data obtained in any way is used in the study 
by obtaining the necessary permissions. By signing the Copyright Transfer Form, the authors declare 
that all the rights under the copyright of the work have been transferred to the Journal of Business and 
Communication Studies (JOBACS).



Reviewers

There should be no conflict of interest between the reviewers and the authors or supporters of the 
research. Referee reviews should be impartial and objective. It is not necessary to be a referee on studies 
outside the areas of expertise. The confidentiality of all information about the authors and the study 
is the responsibility of the referees. In case of copyright infringement or plagiarism belonging to the 
authors and the work, this should be reported to the editor by the referee. Reviewers should not reveal 
their identities to authors during the review process. Studies should be reviewed and reported in a way 
that does not exceed the standard periods determined by the journal.

Editors and Field Editors

The editors and field editors are obliged to comply with the rules and standards determined by the 
institutions accepted by the journal. Editors must decide which of the submitted works will be published, 
the importance, validity and usefulness of the relevant work. At the same time, they are obliged to decide 
on the publication of the study according to the comments from the referees and legal obligations. Editors 
may refuse to submit the work for peer-review due to reasons such as plagiarism, lack of documentation, 
and exceeding the scope of the journal. Accepted studies have the initiative to send two referees who are 
experts in their field. Editors do not make selections based on the demographic and/or political views of 
the authors. Correction decisions regarding the studies are made only in line with the decisions taken by 
the journal boards. Editors are responsible for keeping information about the work and authors. Relevant 
information cannot be shared by third parties.

Publication Principles

Submitted works must not have been previously published or accepted anywhere. If the studies consist 
of congress, symposium paper, project or thesis results before the submission date, they should be 
specified and the content should be expanded and converted into publication. Submitted works are 
primarily evaluated by the editors. After testing the compliance with the publication principles of the 
journal, the manuscript sent to two referees who are competent in the field is expected to be evaluated. 
During the evaluation process, the information of both the referees and the authors is hidden. It has been 
decided that the writing languages   of the journal will be Turkish and English. The plagiarism report of 
the submitted article should be sent to the editor. At the same time, the authors must sign the “Copyright 
Transfer Form” and send it to the editor for the works deemed appropriate to be included in the journal. 
The journal is published twice a year in June and December.

Evaluation process

Each step of our evaluation process has been determined transparently and the minimum and maximum 
intervals of these stages have been estimated as follows.

Editorial evaluation: 1-3 days

Field editor evaluation: 3-5 days

Referee evaluation: 10-15 days

(In case of revision, in addition to the periods above, a re-evaluation process will be initiated)



 
 

ÖZET
Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişme aşamasında yer alan ülkelerde üretim, ulaşım, sanayi 
ve buna bağlı olarak yakıt tüketimi ana faaliyet alanları olarak gösterilebilir. Bu faaliyetler aynı 
zamanda hava kirliliğinin başlıca nedenleri arasındadır. Bu kapsamda hava kalitesinin takibi ve 
iyileştirilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çeşitli projeler yürütülmektedir. 
Bu projeler ve gelecekteki çalışmalar için bölgesel planlama ve uygulamaların hazırlanmasında 
fikir vermesi amacıyla Türkiye’deki iller hava kalitesi değişkenleri kullanılarak kümeleme analizi 
ile sınıflandırılmıştır. Çalışmada 2015-2020 yıllar arası toplam 6 yıllık PM10 (Partikül Madde) 
ve SO2 (Kükürtdioksit) değerleri kullanılmıştır. Silhouette indeksi ile ideal küme sayısı beş olarak 
belirlenmiş ve WEKA programı yardımıyla K-Ortalama yöntemi ile iller hava kalitelerine göre 
sınıflandırılmıştır. Kümele analizi sonucunda elde edilen kümelere bağlı olarak hava kalitesini 
arttıracak öneriler sunulmuştur.

ABSTRACT
Production, transportation, industry, and, consequently, fuel consumption may be identified as the 
primary spheres of activity in developing nations such as Türkiye. These activities are also among 
the main causes of air pollution. In this context, various projects are carried out by the Ministry of 
Environment and Urbanization in order to monitor and improve air quality. Provinces in Turkey 
have been classified by clustering method using air quality variables in order to give an idea in the 
preparation of regional planning and applications for these projects and future studies. A total of six 
years of PM10 (Particulate Matter) and SO2 (Sulfur dioxide) measurements from 2015 to 2020 were 
included in the study. The Silhouette index was used to determine the optimal number of clusters, and 
the provinces were categorised based on air quality using the K-Means approach with the aid of the 
WEKA software. Suggestions for improving air quality are offered based on the clusters identified as 
a result of the cluster analysis.
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1. GİRİŞ 
Hava kirliliği; atmosferde bulunan su buharı, gaz, toz, duman gibi kirletici maddelerin canlı ve cansız 
tüm varlıklar için zarar verici düzeyde artışı olarak tanımlanabilir (Aydınlar vd., 2009). Yeryüzünde 
yaşamın devam etmesi için gerekli olan oksijen ve atmosferdeki diğer bileşenlerin değerleri dönemsel 
olarak değişime uğramaktadır. Bunun ana kaynağı ise insanların tüketim ve buna bağlı olarak gelişen 
üretim faaliyetleri sonucu atmosfere salınan gazlardır. Özellikle sanayi devriminden sonra atmosferdeki 
zararlı bileşenlerin oranı giderek artmıştır. Dünya’da her 10 kişiden 9’u hava kirliliğinden etkilenmekte 
ve her yıl hava kirliliğine bağlı olarak 4,2 milyon kişi yaşamını yitirmektedir (Dünya Sağlık Örgütü, 
2021). Özellikle kronik hastalığı olanlar, çocuklar ve  yaşlılar ilk sırada yer almak üzere genel anlamda 
ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Hava kirletici maddeler, kaynakları ve sağlığa etkileri Tablo 
1’de gösterilmiştir.

Tablo 1
Kirletici parametreler ve sağlık etkileri

Kirletici Ana Kaynağı Sağlık Etkisi
Kükürtdioksit Fosil yakıt yanması Solunum yolu hastalıkları

Azotoksitler Taşıt emisyonları, Yüksek sıcaklıkta yakma 
prosesleri

Göz ve solunum yolu hastalıkları, asit 
yağmurları

Partikül Madde Sanayi, yakıt yanması, tarım ve ikincil kimyasal 
reaksiyonlar

Kanser, kalp problemleri, solunum yolu 
hastalıkları, bebek ölüm oranlarında 
artış

Karbonmonoksit Eksik yanma ürünü, taşıt emisyonları
Kandaki hemoglobin ile birleşerek 
oksijen taşınma kapasitesinde azalma, 
ölüm

Ozon
Trafikten kaynaklanan azot oksitler ve uçucu 
organik bileşiklerin (VOC) güneş ışığıyla 
değişimi

Solunum sistemi problemleri, göz 
ve burunda iritasyon, astım, vücut 
direncinde azalma

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hava Kalitesi İzleme Sistemi (2021).

Partikül maddeler, hava kirleticiler içerisinde önemli bir yere sahiptir. Partikül madde terimi, havada 
askıda halde bulunan katı ve sıvı maddeleri belirtmekte olup; bu kirleticilerin etkisi insanların yaş ve 
sağlık durumlarına göre değişebilmektedir (Demirarslan ve Kaya, 2017). SO2 gazı, yakıtların yanması 
sonucu açığa çıkan renksiz, yanıcı olmayan, keskin kokulu ve tatlı, boğucu, tıkayıcı ve tahriş edici 
bir gazdır. Bütün canlılar için zehirleyici bir özelliğe sahiptir. SO2 çıkaran yakıtların başında ise kötü 
kaliteli katı yakıtlar gelmektedir (Akan ve Morcalı, 2017). Türkiye’de hava kirliliği sanayileşme ile hızlı 
ve plansız kentleşmeye bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerden biri olan 
Türkiye’de hava kirliliği değerleri ciddi boyutlara ulaşmıştır (Özşahin vd., 2016). Ülkemizdeki hava 
kirliliğinin başlıca kaynakları evsel ısınma, endüstriyel kullanım, karayolu trafiği, termik santraller ve 
diğer kaynaklar şeklindedir (Özbey vd., 2017). Otoritelerin hava kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi 
konusunda sorumluluklarının yanı sıra, halk sağlığını doğrudan etki eden bir konu olması sebebiyle, 
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kamuoyuna iletişim araçları vasıtasıyla hava kirliliği güncel bilgilerini sunması da sorumlulukları 
arasındadır. Ancak farklı kirleticilere ait ölçümlerin anlaşılması bu konu hakkında çalışmaları olan bilim 
insanları için mümkün olsa bile genel olarak halk ve yerel otoriteler için fazlasıyla zordur. Bu nedenle, 
hava kirliliği ve kalitesinin durumu kamuoyuna açıklanırken halkın kolayca anlayabileceği sınıflandırma 
sistemi kullanılmaktadır. Tüm dünya genelinde yaygın şekilde kullanılan, Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) 
olarak adlandırılan bu sınıflama sistemi yardımıyla havadaki kirleticilerin yoğunluklarına göre hava 
kalitesini iyi, orta, kötü, tehlikeli vb. şeklinde derecelendirilmektedir. Ülkelerin indeks hesaplanması 
için kullandıkları yöntem ve sınırlar, kendi ülkelerinde belirlenen hava kalitesi standartlarına uyacak 
şekilde belirlenir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2021).

Hava kalitesi ile yapılan çalışmalar incelendiğinde; Zortuk ve Bozkurt (2014)  çalışmalarında 
Türkiye’deki illeri partiküler madde ile kişi başı milli gelir verilerini kullanarak kümeleme yöntemiyle 
sınıflandırılmıştır. Analiz sonucunda altı kümeli yapı bulunmuş ve illerdeki çevre kirliliğinin nedeni 
sanayi ve üretimin yoğunluğu olarak belirlenmiştir. Temel bileşenler ve bulanık kümeleme yöntemini 
kullanarak Doğruparmak, Keskin, Yaman ve Alkan (2014), çalışmalarında hava kalitesi izleme 
istasyonları sayısının azaltılma imkanının olup olmadığını incelemişlerdir.  Bu nedenle benzer hava 
kirliliği değerlerine sahip olan istasyonları gruplamaya çalışmışlardır. Temel bileşenler analizi 
sonucunda SO2 ve PM10 için sırasıyla 5 ve 3 sınıf belirlenmiştir ve bu sayılar üzerinden bulanık 
kümeleme analizi uygulanmıştır. Sonuçlar kirlilik yönünden incelendiğinde PM10’un tüm izleme 
istasyonlarında, SO2’nin ise 22 istasyondan sadece 3’ünde sınır değerleri aştığı görülmüştür. Kümeleme 
yöntemi ile yapılan diğer çalışmalarda; Tamas, Notton, Paoli, Nivet ve Voyant (2016), yapay sinir ağları 
(YSA) ile kümelemeyi birleştiren özgün bir yaklaşım sunmuştur. Saatlik veriler kullanılarak makine 
öğrenmesi yöntemleri ile hava kalitesi tahmin modelleri geliştirilmiştir. Veri kümesini alt bölümlere 
ayırmak için kümeleme yöntemleri kullanılmış ve ardından her biri  eğitime tabi tutulmuştur. Sonuçlar 
incelendiğinde, PM10 ve O3 için geliştirilen hibrit modeller olan kümeleme ve makine öğrenmesinin, 
klasik makine öğrenmesinden daha iyi performans gösterdiği belirlenmiştir. Zaree ve Honarvar (2018) 
çalışmasında, hava kalitesi değerlendirmesinde büyük veri madenciliği yöntemlerinden K-ortalama 
kümeleme algoritmasını kullanmıştır. Sonuçlarda ise,  sıcaklık, düşük hava basıncı, nemdeki nispi artış 
ve rüzgar hızının düşük hava kirliğinini etkilediği belirlenmiştir.

Bölgesel ve istatiksel olarak yapılan hava kalitesi değerlendirme çalışmaları incelendiğinde Dolar ve 
Saraç (2015),  Doğu Bölgesi illeri için 2014 yılı günlük PM10 verilerini kullanmışlardır. 23 istasyon 
üzerinden elde edilen verilerde PM10 yıllık ortalaması 56 μg/m3 ile 2014 sınır değerin (60 μg/m3) 
altındadır. İncelenen iller için PM10’un kış aylarında yüksek olması ısınma ihtiyacına, yaz aylarında ise 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde güneyden gelen toz taşınımına bağlanmıştır. Özbey, Geven, Güney, 
Bölükbaşı ve Günday (2017), çalışmalarında Adıyaman, Kilis, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa illeri için 
hava kalite izleme istasyonlarında bulunan PM10 ve SO2 değerlerini analiz etmiştir. Sonuçlarda, SO2 
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ve PM10 değerleri için görüş uzaklığında ve hava kalitesinde düşmeye neden olabilecek şekilde yüksek 
değerler tespit edilmiştir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü hava kalitesi sınırı (20 μg/m3) dikkate alındığında 
tüm illerde PM10 değerinin limitin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Demirarslan ve Akıncı (2018) 
çalışmalarında, Marmara Bölgesi için 2015-2016 yılları kış sezonu hava kalitesi SO2 ve PM10 değerleri 
kullanılarak incelemiştir. Veriler Hava Kalitesi İzleme İstasyonları’ndan temin edilmiştir. Veriler 
incelendiğinde SO2 için en yüksek değer Edirne iken PM10 için Bursa olarak belirlenmiştir. Doğan 
(2019), çalışmasında Adana, Mersin, Hatay ve Antalya illeri için hava kalitesi izleme istasyonlarından 
alınan 2008-2016 yılları arası PM10 ve SO2 verileri değerlendirmiştir. İnceleme sonucunda PM10 
değerinin Avrupa Birliği (AB) sınır değerinden yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca PM10 değerinin kış 
aylarında daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Dikmen (2019), çalışmasında gözlem istasyonu verilerini 
istatistiksel olarak incelemiştir. Araştırma sonucunda, PM10 için Türkiye genelinde ortalama değerlerde 
azalış varken, SO2 için Akdeniz’in doğusu, Doğu ve Orta Karadeniz ile Ege civarında dönemsel artışlara 
karşın genel anlamda düşüş olduğu görülmüştür. Eğilim analizi sonuçlarında ise eğilimlerin istasyonlar 
için farklılaştığı gözlemlenmiş ve olumsuz görünüme sahip yerlerin detaylı incelenmesi gerektiği 
belirlenmiştir. Kalıpçı ve Başer (2019), çalışmalarında Türkiye’de hava kirliliğin önlenmesi için 
mevcut durum incelenmiştir. Analiz sonucunda; Türkiye’de öncelikli çevre sorunlarında ikinci sırada 
hava kirliliğinin olduğu ve son beş yılda sorunların stabil olarak devam ettiği görülmüştür. İllerde hava 
kirliliğinin başlıca nedenleri; ısınma, sanayi faaliyetleri, trafik ve maden işletmeleri olduğu belirlenmiştir. 
Vural (2021), çalışmasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinde için 2007-2019 yılları arasında hava 
kalitesi verileri ile hava kirliliğini tespit etmiştir. Hava kirliliği için mekânsal değişimini tespitinde 
Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak IDW (Inverse Distance Weighting) analizi gerçekleştirmiştir. SO2 
değerinin en fazla olduğu iller; Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak ile PM10 değerinin fazla olduğu iller; Batman, 
Gaziantep, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak olarak belirlenmiştir. Hava kirliliğinin artışında; nüfus, sanayi ve 
araç sayısı olarak belirlenmiştir. 

Hava kirliliği neden olan hava kirletici maddeler için Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Fasıl 27 çerçevesinde 
Avrupa Birliği’nin Çevre ve İklim Değişikliği Politikası kapsamında 2008/50/AT sayılı Hava Kalitesi 
Çerçeve Direktifi ile sınırlar getirilmiştir (Dış İşleri Bakanlığı, 2021). Bu çalışmada Türkiye’de 
bulunan illerin 2015-2020 yılları arası toplam 6 yıl içerisindeki günlük ortalama PM10 ve SO2 verileri 
kullanılarak sınıflandırılması amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçların devam eden ve gelecek projeler 
kapsamında bölgesel planlamalar ve çalışmalar hazırlanabilmesi için karar vericilere yol gösterici 
olması beklenmektedir. Çalışmada kullanılan verilerin fazla olmasından dolayı büyük veri yığınlarının 
analizi ve anlamlı sonuçlar bulunmasında kullanılan veri madenciliği kümeleme yöntemi uygulanmıştır. 
Uygulamada her il için merkez ilçesinde bulunan istasyon verileri seçilmiştir. Elde edilen veriler için 
ideal küme sayısı öncelikle Silhoutte İndeksi ile belirlenmiş ve daha sonra K-ortalama kümeleme 
yöntemi kullanılarak illerin sınıflandırılması yapılmıştır. 

Sel, A. / Kirletici parametrelere göre Türkiye’deki illerin hava kalitesinin sınıflandırılması



17

2. YÖNTEM

Bu bölümde araştırmada kullanılan veri madenciliği yöntemleri için kümeleme analizi ve ideal küme 
sayısının nasıl belirlendiğinden bahsedilmiştir.

2.1. Veri Madenciliği Yöntemleri

Veri Madenciliği, büyük veriler kullanılarak anlamlı bilgi ve sonuçlar bulmak için, bilgisayar yardımıyla 
uygulanan bir bilgi çözümleme işlemidir. Analiz sonucunda elde edilen kümelenme, birliktelik, örüntü 
ve istisnalar veri tabanlarında bulunan bilgi kaynaklarıdır. Veri Madenciliği yöntem ve teknikleri bulunan 
bu kaynakları analiz ederek taşıdıkları bilgiyi keşfetmeye çalışırlar (Dinçer, 2006). Gelişen teknolojiye 
paralel olarak veri yoğunlukları ve saklanma kapasiteleri artmıştır. İşletmelerin, karışık ve yığın halinde 
bulunan bu bilgileri düzenleyerek anlamlı veriler elde etmesi yönünde ilgilerinin arttığı görülmektedir.  
Bu amaçla büyük veri kümelerinin işlendiği veri madenciliği yöntemleri günümüzde istatistik, yapay 
öğrenme ve yapay zeka alanlarında aktif olarak kullanılır hale gelmiştir. 

Klasik istatiksel yöntemlerin aksine veri madenciliği, veri tabanında sezilemeyen ilişkilerin bulunması 
açısından farklılaşmaktadır. Büyük hacimli ve yüksek boyutlu verilerin artmasından dolayı veri 
madenciliğinde klasik istatistiksel yöntem ve tekniklerin kullanımı sınırlanmıştır (Wang ve Wang, 2002). 
Özellikle büyük verilerin işlenmesinde kullanılan uygulama ve programların gelişmesi bu sınırlılığın 
aşılmasında etkili olmuştur. Birden fazla uygulama alanı bulunan veri madenciliği nedensellik, 
ilişkilendirme, kümeleme ve sınıflama şeklinde başlıca yöntemlerin uygulanmasında tercih edilmektedir 
(Sel, 2020).
Çalışmada kullanılan 81 ilin PM10 ve SO2 hava kirliliği göstergeleri 2015-2020 yılları için 6 yıllık 
toplam 355266 tane veriden oluşmaktadır. Uygulamada veri sayısının büyük olmasından dolayı veri 
madenciliği kümeleme yöntemleri tercih edilmiştir. Böylelikle veride geleneksel istatistiki yöntemler 
dışında belirlenebilecek gizli örüntü ve ilişkiler uygulamaya dahil edilebilmiştir. 

2.2. Kümeleme Yöntemleri

Küme analizi, verilerin özellikleri kullanılarak veriler arasında benzerlikler bulunması ve benzer veri 
yapılarının homojen ve ayrık biçimde gruplandırılması işlemidir. Veri madenciliğinde kümeleme analizi 
makine öğrenimi, pazar araştırması, görüntü işleme, biyoinformatik, veri sıkıştırma ve kalıp tanıma 
gibi birçok alanda kullanılmaktadır (Han vd., 2012). Çalışmada kümeleme yöntemleri arasında en fazla 
tercih edilen K- Ortalama tekniği kullanılmıştır. 
K- Ortalama Tekniği: K-ortalama tekniği veriler üzerinde uygulamasının kolay olmasından dolayı 
en fazla tercih edilen algoritmalardan biridir ve büyük veriler için de kullanışlıdır. Yöntemin isminde 
bulunan k küme sayısını göstermektedir. Yöntemde kümeler arası benzerlik düşük fakat küme içinde 
benzerliğin yüksek olması amaçlanır (Yıldız vd., 2010). Çalışmada ayrıca MATLAB programı ile 
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hesaplanan ideal küme indeksi için K-Ortalama yöntemi kullanılmaktadır. Veri kümesi {x1, x2,,,,xN} 
için K; küme sayısını göstersin. K için karesel hatayı en düşüğe çeken K küme sayısı olmak üzere 
S={s1, s2,,,,sK} şeklinde parçalanır. Buna göre K-ortalama tekniği Eşitlik-1’de tanımlanmıştır.

            (1)

2.3. İdeal Küme Sayısı

Kümeleme yöntemlerinde küme sayısı uygulamanın başında bilinmemektedir. Kümeleme analizi 
yapılmadan önce ideal küme sayısının elde edilmesi çalışmanın hedefine uygun sonuçların elde edilmesini 
sağlamaktadır. Uygulamada ideal küme sayısı hesaplanırken Silhouette İndeksi kullanılmıştır.

Silhouette İndeksi: Bir uygulamada değişkenlerin ne kadar iyi kümelendiğini belirlemek için kümeler 
arası ortalama mesafeyi kullanarak tahmin eder. Optimum küme sayısı belirlenirken Silhouette İndeksi 
değerinin en fazla olduğu küme sayısı tercih edilir (Rousseeuw, 1987). Silhouette indeksi için a(i), 
i. verinin kendi kümesindeki tüm verilere olan uzaklıklarının ortalamasını, b(i) ise i. verinin diğer 
kümelerdeki tüm verilere olan uzaklıklarının ortalamalarının minimum değeridir.

           (2)

3. UYGULAMA

Bu bölümde verilerin elde edilişi ve hazırlanması, ideal küme sayısının belirlenmesi ve kümeleme 
analizi sonuçları gösterilmiştir. 

3.1. Verilerin Elde Edilmesi

Uygulamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde bulunan Hava Kalitesi İzleme merkezi tarafından 
kurulan istasyonlardan elde edilen PM10 ve SO2 değerleri kullanılmıştır. İzleme istayonlarında yedi 
farklı değişkenin kaydı yapılmasına rağmen ortak olarak PM10 ve SO2 değerlerinin bulunduğu 
belirlenmiştir.  Tüm iller için merkez ilçelerde yer alan istasyon verileri dikkate alınmıştır. Araştırmada 
kullanılan veriler 2015-2020 tarihleri için toplam altı yılın günlük ortalama verilerini içermektedir. 
Kullanılan göstergerlerin tanımlayıcı istatistikleri Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2 
Göstergelerin Tanımlayıcı İstatistikleri [µg/m³]

 Partikül Madde (PM10) Kükürtdioksit (SO2)
Sayı 177634 177634
Ortalama 50.73 12.51
Standart Sap-ma 38.73 22.87
Minumum 0.65 0.03
Maksimum 1671 1127

Elde edilen verilerin öncelikle analize hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Veriler incelendiğinde eksik 
verilerin eksikliklerin giderilmesi için SPPS programında yer alan  doğrusal enterpolasyon yöntemi 
kullanılmıştır. Değişkenlerin aldığı değerler birbirine benzer ve uç noktalar içermediğinden dolayı 
orijinal veriler ile çalışma yürütülmüştür.

3.2. İdeal Küme Sayısının Belirlenmesi
Kümeleme analizi yapılmadan önce ideal küme sayısı Silhouette indeksi kullanılarak belirlenmiştir. 

Matlab programı kullanılarak K-ortalama kümeleme yöntemi temel alınarak  Silhouette İndeksi üst 

küme sayısı 15 olarak belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar için grafik çıktısı Şekil-1’de gösterilmiştir. 

Şekil 1
Silhouette İndeksi İdeal Küme Sayısı Sonuçları

Şekil-1 incelendiğinde Silhouette İndeks değeri için ideal küme sayısı en büyük değeri veren beş olarak 

belirlenmiştir. İdeal küme sayısı dikkate alınarak kümeleme analizi uygulanmıştır.
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3.3. Kümeleme Analizi Sonuçları
İdeal küme sayısına beş olarak karar verildikten sonra K-ortalamlar yöntemi ile WEKA programında 
illerin sınıflandırılması incelenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen kümeleme sonuçlarına göre illerin 
dağılımı Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3 
K-Ortalama Kümeleme Sonuçları (PM10 ve SO2)

1.Küme 2. Küme 3. Küme 4. Küme 5. Küme
Adıyaman 
(51, 10.11)

Aksaray
(51.18, 9.57)

İzmir
(27.52, 11.64)

Amasya
(31.78, 9.42)

Adana
(60, 9.77)

Ağrı
(52.68, 12.31)

Batman
(64.47, 6.27)

Ankara
(47.5, 6.56)

Kastamonu
(45.61, 6.68)

Artvin
(24.42, 7.79)

Afyon
(63, 17.27)

Antalya
(47.22, 4.61)

Diyarbakır
(47.47, 7.44)

Ardahan
(28.22, 19.85)

Kilis
(49, 8.61)

Bilecik
(40.29, 6.36)

Bursa
(89.12, 6.03)

Balıkesir
(44.69, 9.02)

Erzincan
(73.64, 9.86)

Aydın
(48.64, 10.39)

Kütahya
(30.66, 14.88)

Bitlis
(24.59, 27.62)

Denizli
(57.38, 11.35)

Burdur
(57.24, 10.39)

Iğdır
(115.12, 10.21)

Bartın
(50.57, 10.35)

Mardin
(54.34, 12.83)

Çanakkale
(32.77, 8.84)

Düzce
(76.06, 6.76)

Çorum
(52.08, 13.6)

Malatya
(53.25, 9.58)

Bayburt
(41.14, 6.3)

Nevşehir
(40.31, 12.31)

Edirne
(51.18, 17.01)

Isparta
(57.83, 12.13)

Hakkari
(50.26, 67.71)

Kahramanmaraş 
(60.55, 20.86)

Bingöl
(35.43, 7.18)

Ordu
(45.31, 12.24)

Eskişehir
(30.83, 7.11)

Karaman
(56.71, 11.55)

İstanbul
(29.24, 5.1)

İçel
(67.73, 6.39)

Bolu
(40.07, 13.06)

Rize
(29.17, 4.1)

Giresun
(47.66, 7.37)

Kırklareli
(53.31, 14.87)

Kayseri
(75.92, 8.61)

Muş
(105.8, 17)

Çankırı
(39.19, 14.42)

Sinop
(43.34, 10.79)

Karabük
(40.05, 16.97)

Kocaeli
(55, 5.87)

Kırıkkale
(38.9, 15.57)

Osmaniye
(64.7, 12.66)

Elazığ
(51.4, 7.12)

Tokat
(39, 8)

Kars
(48.06, 17.18)

Manisa
(73.47, 13.75)

Konya
(49.74, 13.04)

Siirt
(65.8, 16.36)

Erzurum
(42.56, 10.46)

Tunceli
(26.65, 11.87)

Kırşehir
(28.1, 10.05)

Muğla
(68.81, 21.72)

Sakarya
(58.35, 11.68)

Şırnak
(57.15, 35.14)

Gaziantep
(54.86, 8.77)

Zonguldak
(51.95, 13.7)

Tekirdağ
(48.16, 20.23)

Samsun
(55.84, 9.52)

Sivas
(47.1, 13.27)

Şanlıurfa
(49.8, 23.96)

Gümüşhane
(48.06, 6.56)  Van

(40.28, 16.15)
Uşak
(69.2, 5.05)

Trabzon
(48.45, 12.49)

Niğde
(66.44, 7.32)

Hatay
(28.73, 16.27)  Yozgat

(39.71, 25.83
Yalova
(48.62, 4.95  

Tablo 3 incelendiğinde iller için yer aldığı kümeler ve parantez içerisinde sırasıyla PM10 ve SO2 
değerleri belirtilmiştir.

4. BULGULAR
Elde edilen kümeleme analizi sonuçlarında PM10 ve SO2 değerleri için belirlenen günlük sınır 
değerlerine uygun Hava Kalitesi İndeksi Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Sel, A. / Kirletici parametrelere göre Türkiye’deki illerin hava kalitesinin sınıflandırılması



21

Tablo 4 
Ulusal Hava Kalitesi İndeksi Kesme Noktaları

İndeks Hava Kalitesi İndeksi SO2 [µg/m³] PM10 [µg/m³]
İyi 0 - 50 0-100 0-50
Orta 51 - 100 101-250 51-100
Hassas 101 – 150 251-500 101-260
Sağlıksız 151 – 200 501-850 261-400
Kötü 201 – 300 851-1100 401-520
Tehlikeli 301 – 500 >1101 >521

Kaynak: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hava Kalitesi İzleme Sistemi (2021).

Tablo 4 incelendiğinde elde edilen kümeler için gerekli olan indeks açıklamaları “İyi” ve “Orta” olmak 
üzere şu şekildedir:

İyi: Hava kalitesinin memnun edici düzeyde olduğunu ve hava kirliliğinin az risk teşkil ettiğini veya hiç 
risk teşkil etmediğini ifade eder.

Orta: Hava kalitesinin uygun olmasına  rağmen hava kirliliğine karşı hassas yapıda olanlar için bazı 
kirleticiler bakımından orta düzeyde sağlık endişesi oluşturabilir.

İlgili tanımlamalar çerçevesinde elde edilen kümeler için Hava Kalitesi İndeksi değerleri yeniden 
tanımlanmıştır. 

Tablo 5
Kümeleme Sonuçları Hava Kalitesi İndeksi

Değişkenler 1. Küme 2. Küme 3. Küme 4. Küme 5. Küme
PM10 67.42 (orta) 42.17 (iyi) 38.06 (iyi) 63.88 (orta) 50.14 (orta)
SO2 14.29 (iyi) 10.56 (iyi) 14.14 (iyi) 11.93 (iyi) 18.40 (iyi)

Hava kirliliğini oluşturan önemli kirleticiler arasında bulunan partikül maddenin toplum sağlığına 
etkileri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yapılan çalışmalarla çok iyi tanımlanmıştır. Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) verilerine göre dış ortam hava kirliliği her yıl dünyada 4.2 milyon erken ölüm nedenidir. 
Başta damar yolu ve solunum yolu hastalıklarına neden olan ve 2013 yılında Uluslararası Kanser 
Ajansı (UKA) tarafından “Grup 1 Karsinojen” listesine alınan “dış ortam hava kirliliği” akciğer kanseri 
açısından kesin olarak kanserojen olarak sınıflandırmış, ek olarak mesane kanseri açısından da riski 
arttırdığı bildirilmiştir. Ayrıca dış ortam hava kirliliğinin ana bileşeni partikül maddeyi (PM) ayrı olarak 
değerlendirilmiş ve PM’yi de “Grup 1 Karsinojen” olarak sınıflandırmıştır. Dış ortam hava kirliliğini bir 
bütün olarak, PM kirliliği de özel olarak kesin karsinojen olarak sınıflandırmıştır. 
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Bu açıdan, partikül madde kirliliğini takip etmek, halk sağlığı açısından özel bir önem taşımaktadır. 
Partikül maddenin ayrıca solunum sistemi, kardiyovasküler sistem ve nörolojik sistem etkileri başta 
olmak üzere sağlık etkileri çok geniştir (Temiz Hava Platformu, 2021). Tablo 4’te yer alan ulusal hava 
kalite indeksi dikkate alındığında ilk satırda yer alan PM10 değer aralığı SO2 değer aralığının yarısı 
kadardır. Bundan dolayı hava kalitesi değerleri sınıflandırmada PM10’un ağırlığı 2 olarak seçilerek  
toplam hava kalitesi değeri (2*PM10+SO2) hesaplanmıştır. Hava Kalitesi İndeksi yeni isimlendirmesi 
sonucunda kümelerin “iyi-iyi” ve “orta-iyi” ana küme göstergeleri olmak üzere en iyiden en kötüye 
doğru sıralanışı Tablo 6’da gösterilmiştir.

Tablo 6 
Kümeleme Sonucu Hava Kalitesi İndeksi Sıralaması

Kümeler Hava Kalitesi İndeksi Hava Kalitesi Değerleri
3. küme Çok “iyi-iyi” 90.26
2. küme Az “iyi-iyi” 94.9
5. küme Çok “orta-iyi” 118.68
4. küme Orta “orta-iyi” 139.69
1. küme Az “orta-iyi” 149.13

Kümeleme sonuçları ve yeni Hava Kalitesi İndeksi değerlerine göre Türkiye haritası üzerinde illerin 
dağılımı Şekil-2’de gösterilmiştir.

Şekil 2
Kümeleme Sonucu Türkiye Hava Kalitesi İndeksi Dağılımı

Şekil-2 ile kümeleme sonucu Hava Kalitesi İndeksi sıralaması sonuçlarına göre:

3. Küme (Çok “iyi-iyi”): Hava kalitesinin en iyi olduğu illerdir.  Büyükşehirler arasında Eskişehir, 
Tekirdağ ve Van bu kümede yer almaktadır.
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2. Küme (Az “iyi-iyi”): Hava kalitesinin düzeyi partikül madde seviyesi biraz fazla olmasına rağmen 
iyi olarak belirtebileceği illerdir. Büyükşehirler arasında İzmir, Aydın, Ankara, Ordu, Erzurum, Mardin, 
Gaziantep ve Hatay bu kümede yer almaktadır. 

5. küme (Çok “orta-iyi”): Hava kalitesi düzeyi “orta iyi” grup altında en iyi olarak değerlendirilebilir. 
Büyükşehirler arasında İstanbul, Antalya, Konya, Balıkesir, Sakarya, Kayseri ve Trabzon bu kümede 
yer almaktadır. 

4. küme (Orta “orta-iyi”): Hava kalitesi düzeyi “orta iyi” grup altında iyi olarak değerlendirilebilir. 
Büyükşehirler arasında Manisa, Bursa, Kocaeli, Samsun, Adana, Denizli ve Muğla bu kümede yer 
almaktadır. 

1. küme (Az “orta-iyi”): Hava kalitesi düzeyi “orta iyi” grup altında az iyi olarak değerlendirilebilir. 
Büyükşehirler arasında Mersin, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır bu kümede yer 
almaktadır.

5. SONUÇ

Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişme aşamasında yer alan ülkelerde üretim, ulaşım, sanayi ve 
buna bağlı olarak yakıt tüketimi ana faaliyet alanları olarak gösterilebilir ve hava kirliliğinin de başlıca 
nedenleri arasındadır. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Fasıl 27 çerçevesinde Çevre ve İklim 
Değişikliği Politikası kapmasında 2008/50/AT sayılı Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi ile hava kirletici 
maddeler için sınırlar getirilmiştir (Dış İşleri Bakanlığı, 2021). Bu kapsamda hava kalitesinin takibi ve 
iyileştirilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çeşitli projeler yürütülmektedir. Bu 
projeler ve geleceketeki çalışmalar için bölgesel planlama ve uygulamaların hazırlanabilmesi amacıyla 
Türkiye’deki iller hava kalitesi değişkenleri kullanılarak kümeleme yöntemi ile sınıflandırılmıştır. 
Çalışmada 2015-2020 tarihleri için toplam 6 yıllık PM10 ve SO2 değerleri kullanılmıştır. Silhouette 
İndeksi ile ideal küme sayısı beş olarak belirlenmiş ve WEKA programı yardımıyla K-Ortalama yöntemi 
ile iller sınıflandırılmıştır. 

Kümele analizi sonucunda elde edilen sonuçlar için; 3. küme (Çok “iyi-iyi”) ve 2. küme (Az “iyi-iyi”) 
PM10 ve SO2 değerlerinin düşük, hava kalitesinin iyi olduğu illerdir.  Mevcut iller kapsamında hava 
kalitesinin kalıcılığı için yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları yapılabilir. Ayrıca 2. küme için partikül 
madde miktarı fazla olduğundan dolayı İzmir ve Aydın için ulaşım ve sanayi alanında, Erzurum ve 
çevresinde yer alan iller için PM10 düzeyini düşürecek ısınma alanında önlemler alınabilir. 
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5. küme (Çok “orta-iyi”), 4. küme (Orta “orta-iyi”) ve 1. küme (Az “orta-iyi”) PM10 değerinin “orta”, 
SO2 değerinin ise “iyi” olarak yer almaktadır. Bu kümeler PM10 düzeylerine göre “çok”, “orta” ve 
“az” olacak şekilde isimlendirilmiştir. 5. kümede yer alan İstanbul ve Sakarya bölgesi için sanayi, 
yakıt yanması ve ikincil kimyasal reaksiyonlar ile ulaşım alanında iyileştirme çalışmaları yapılabilir. 
Özellikle yoğun nüfusun yer aldığı bu illerde ulaşımda toplu taşıma, ısınma ve sanayide doğalgaz 
yaygınlaştırılabilir. Antalya, Konya ve  Burdur bölgesi için toplu taşıma ve sanayi ve tarım üretiminin 
takibi öncelikli düzenlenmesi gereken alanlar olarak söylenebilir. 4. kümede yer alan İç Ege Bölgesi için 
ısınma ve fosil yakıt tüketimi öncelikli sorun olarak görülebilir. Bursa, Kocaeli ve Düzce bölgesi için 
sanayi, yakıt yanması ile ulaşım alanında iyileştirme çalışmaları yapılabilir.  Hava kalitesi düzeyinin 
en az olduğu 1. küme için illerin doğu bölgelerinde yoğunlaştığı görülmektedir.  Bu kümede yer 
alan büyükşehirler arasında Mersin, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır için ulaşım, 
sanayi ve tarım alanında iyileştirmeler yapılabilir. Bu bölgenin güneyinden özellikle yaz aylarında toz 
taşımının fazla olması dikkate alınırsa, partiküllerin tutulması açısından ağaçlandırma çalışmalarına 
önem verilmelidir. 

Yapılan uygulama sonucunda belirtilen önlemler ve daha fazlası belirlenen kümeler çerçesinde illere 
uygulanabilir. Özellikle hava kalitesinin arttırılmasında bölgesel çalışmalar yürütülerek uygulamaların 
etkinliği arttırılabilir. Ayrıca yapılan proje ve çalışmaların etkisi küme bazında bölgesel olarak 
incelenebilir ve buna göre aksiyon alınabilir. 
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ÖZET
Hedefi kent markalaşması olan yerlerin, sürdürülebilir stratejik planlar yapması ve aynı zamanda 
kent halkının desteğini yanına alarak katılımcı bir yaklaşım yolu izlemesi gerekmektedir. Bununla 
birlikte kentin tercihinde fayda sağlayacağı düşünülen çekiciliklerin ve öne çıkan başat değerin 
doğru bilgi kaynakları ile birlikte sunulması, sürdürülebilirlik ilkesine sadık kalarak devamının 
sağlanması, kent markalaşması sürecinin öne çıkan diğer adımları olarak değerlendirilebilir. 
Birçok araştırmacı tarafından karmaşık bir süreç olarak görülen ve ancak tüm paydaşların 
faaliyetlere tam katılım sağlaması halinde hayata geçirilebileceğinin altı çizilen kent markalaşması 
kavramının, destinasyonlar üzerinde oluşturabileceği etkilerin neler olduğunun bilinmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu yaklaşımdan yola çıkarak araştırmanın amacını, Samsun’ u ziyarete gelen yerli 
turistler aracılığıyla kentin memnuniyet, marka olma ve tekrar ziyaret algılarının belirlenmesi 
ile şehre marka kent olma yolunda yardımcı olacağı düşünülen kent nitelendirmelerinin neler 
olduğunun tespiti oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında yer alan katılımcılar kolayda örnekleme 
yöntemi kullanılarak seçilmiş olup anket uygulaması 387 yerli turiste uygulanmış ve elde edilen 
veriler frekans analizi, t-test ve anova testi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları, kentin 
gerekli markalaşma çalışmalarının uzağında olduğunu gösterirken, Atatürk Kenti nitelendirmesinin 
katılımcılar tarafından öne çıkarıldığı görülmüştür. Bu durumun bölge halkı, araştırmacılar, 
destinasyon pazarlayıcıları ve şehir yöneticileri tarafından dikkate değer bulunacağı ayrıca farklı 
kentler için uygulanacak benzer çalışmalar için de katkı sağlayacağı düşünülmektedir

ABSTRACT
Locations with targeted city branding should make sustainable strategic plans and at the same 
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1. GİRİŞ 

Dünya turizm pazarından yüksek kazanç elde eden ülkelerin, sınırlarında bulunan sayısız noktayı 
pazarlama stratejilerini doğru belirleyerek birer turistik destinasyona dönüştürmesi ve akabinde bu 
tip destinasyonların önemli sayıda ziyaretçiyle buluşmasına dair örneklerin varlığı bilinmektedir. 
Fakat bu kurallı sürecin tam aksi yönde yürütülen ülke genelindeki etkisiz turizm politikaları, tanıtım 
eksiklikleri, yetersiz imaj çalışmaları, uygulanamayan destinasyon yönetim stratejileri sonucu birçok 
doğal güzelliğe, önemli tarihi varlığa ve zengin gastronomi kültürüne rağmen hak ettiği değeri elde 
edemeyen destinasyonların bulunduğu da gözden kaçmamaktadır.

Araştırmacılar tarafından karmaşık ve zor bir süreç olduğu sıklıkla vurgulanan kent markalaşması 
sürecinin yerel halk, ziyaretçiler, sivil toplum kuruluşları, hükümetler, yerel yönetimler, seyahat 
acentaları, rehberler, turizm işletmeleri ve üniversiteler gibi turizm aktörlerinin desteği ile yürütüleceği, 
bu sayede bölgedeki turizm sürekliliğine katkı sağlanarak kentin turizm açısından genel fotoğrafının 
oluşturulacağı değerlendirilmektedir. 

Marka, kent ve insan ilişkisinin turizm kaynaklarında sıkça yer alması, turizm aktörleri olarak adlandırılan 
karmanın içinde yer alan ziyaretçi fikirlerinin, kent markalaşması üzerindeki etkilerini değerli kılmıştır. 
Bu görüşten hareketle araştırmanın uygulama alanı daha önce tam olarak bu kapsamda bir çalışmanın 
yapılmadığı Samsun bölgesi olarak seçilmiştir. Katılımcılar kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 
belirlenmiş, anket uygulaması 387 yerli turiste gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın literatüre katkı 
sağlayacağı düşünülürken aynı zamanda elde edilen verilerin bölge halkı, araştırmacılar, destinasyon 
pazarlayıcıları ve şehir yöneticileri tarafından dikkate değer bulunacağı düşünülmektedir. 

Araştırmada öncelikle marka, kent markalaşması, Samsun ili tarihi ve turizm potansiyiline değinilmiş, 
sonrasında konuyla ilgili çalışmalar özetlenmiştir. Çalışmanın devamında elde edilen bulgular sunularak 
sonuçlar değerlendirilmiştir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Marka Kavramı

Marka kavramının evrensel kabul gören bir tanımının olmamasına rağmen, Amerikan Pazarlama Birliği 
tarafından (1960) “Bir satıcı veya satıcı grubunun mal ve hizmetlerini tanımlamak ve bunları ayırt etmek 
amacıyla kulanıldığı bir isim, terim, işaret, sembol, tasarım ya da bunların bir birleşimidir” şeklinde 
yapılan tanımının, akademik literatür ve ders kitaplarında sıkça kullanıldığı görülmektedir (Riley vd., 
2016: 4). Fakat Aaker (2015:9) markayı, bir ad ve logonun çok daha ilerisinde, kuruluşların müşteriye 
karşı sadece işlevsel olmayan ayrıca duygusal ve toplumsal olarak da simgelediği şeyi verme sözünü 
yerine getiren bir yolculuk olarak görmekte, müşterinin edindiği deneyim ve algıların markayla kurduğu 
bağlantılar sonucunda geliştiği bir ilişkiden söz etmektedir. Batu (2010: 54) ise tüketici bakış açısı ile ele 
aldığı markayı, ürünün işlevsel ve duygusal özelliklerini özetleyen, zihindeki bilgilerin çağrışım yoluyla 
anımsanması sonucu satın alma kararına yardımcı olan bir araç olarak tanımlanmaktadır. 
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Markalaşmanın ve markanın yüzyıllar öncesine dayanan bir sürece M.Ö. 5000’lere kadar uzandığı 
bilinmekte olsa da 1931’de P&G reklamcısı Neil McElroy, P&G’ın “her ürünün bir marka ekibine 
sahip olması gerekmektedir” açıklaması modern marka yönetimi bakış açısının ön plana çıkmasına 
sebep olmuştur (Keohane, 2014: 7-9). 1960’lara gelindiğinde ise kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışı, 
markanın sofistike yapısının ve öneminin artmasına sebep olurken günümüzde kullanılan ucuz telefon 
iletişimi, büyük veri, sosyal medya ve küresel bağlantı ile oluşan yirminci yüzyılın dijital devrimi, 
bu süreci daha da hızlandırarak markaların günümüzün her piyasasında bulunmasını sağlamıştır 
(Steenkamp, 2017: 3-4).

Gelinen noktada marka, satın alma sürecinin önemli bir parçası olarak görülmektedir, çünkü tüketicilerin 
bir ürünün kendine özgü özelliklerini ve üreticinin kalitesini hızlı bir şekilde öğrenmelerini sağlayan 
somut ve somut olmayan unsurların toplamını oluştururken (Jin vd., 2017: 3) müşterilerle benzersiz 
olarak paylaşılan değerin ve potansiyel olarak en değerli varlığının bir yansıması olarak kabul 
edilmektedir (Kompella, 2014: 42).  

Küresel rekabet koşullarında turist ve yatırım çekmeye çalışan kentler, ticari dünyada giderek daha 
fazla benimsenen marka stratejisi kavramının ve devamında uygulanan kentsel gelişim, yenilenme ve 
yaşam kalitesi gibi konuların uygulama alanıdır (Dinnie, 2010: 3). Başarılı markaların yaratılmasında, 
tüketicinin ne istediğinin bilinmesi ve buna göre ürün ve hizmet geliştirilmesi gerekmekte olsa da (Çabuk 
ve Orel, 2008: 103) markanın bir ürün ya da hizmetten öte bir kimliğinin ve bir hayatının bulunduğu 
bilinmektedir (Özdemir, 2014: 143).

2.2. Kent Markalaşması

Kent markalaşması ve kent pazarlaması ile ilgili bilimsel literatürün 1990’ lı yıllardan sonra gelişmeye 
başladığı görülmektedir (Ermann ve Hermanik, 2017: 56). Devam eden yıllarda literatürde sıkça 
kullanılan “şehir pazarlama” kavramının, pazarlama disiplininin de etkisi ile “şehir markalaşması” 
kavramına dönüşmeye başladığı, ayrıca “mekan tanıtma” (place selling), “mekan pazarlama” (place 
marketing) kelimelerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı, bu duruma ek olarak “mekan” (place) kelimesinin 
sadece mekan ifadesi olarak değil şehir ve bölge ölçeğinde de kullanıldığı görülmektedir (İnce ve Dinçer, 
2017: 637). Konuya ilişkin Lucarelli ve Berg’in (2011: 19-20) 1988-2010 yılları arasını kapsayan 
çalışmalarında pazarlama kavramı ile ilişkilenen mekan, kent ve destinasyon gibi kavramların 2000’ 
li yıllar ile markalama yaklaşımı ile bağlantı kurduğu görülmektedir. Araştırmaya ilişkin kullanılan 
etiketler Şekil 1’de gösterilmiştir.
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Şekil 1

Marka Kent Araştırmalarında Kullanılan Etiketler.

Kaynak: Lucarelli ve Berg, 2011:20

Yerlerin markalaşması üzerine yapılan araştırmada Kavaratzis vd., (2015: 14) işletme ve pazarlama 
disiplinleri arasında oluşan sinerjinin daha bütünsel bir bakış sağladığı görüşünde bulunmakta, Dinnie 
(2010: 3) ise kent disiplinler arası yollardan ziyade birbirini paralel olarak takip etme eğiliminde olan 
pazarlama ve şehircilik alanlarının etkin olduğu görüşünü desteklemektedir. Akturan ve Oğuztimur 
(2016: 119) ise kent markalaşmasını; kent pazarlamacıları, coğrafyacıları, plancıları, mimarları ve 
turizmcileri içine alan ve her birinin kendi paradigmaları çerçevesinde konuya yaklaşmasını sağlayan 
çok disiplinli bir yapı olarak tarif etmişlerdir.

Kent markalaşması kavramına yönelik yapılan tanımlar incelendiğinde,  Ermann ve Hermanik (2017: 
53) kavramı; esasen zengin turistler, zengin sakinler, küresel etkinlikler, vb. dahil olmak üzere akışları 
çekme hayali ve bu hayalin gerçekleşmesi için duygusal unsurları yönetme, üretme, destekleme ve 
şekillendirme olarak tanımlarken, Cop ve Akpınar ise (2014: 71) “marka stratejisi ve iletişiminde 
elde edilen bilgilerin, mekanların ve şehirlerin geliştirilmesi için kullanılan şehrin güçlü yanlarının, 
karakterinin hedef kitleye ulaşmasını sağlayan, bütünsel ve kapsamlı bir süreç” olarak tanımlamaktadır. 
Diğer bir tanımıyla kent markalaşması, bir şehrin sahip olduğu kültürel, tarihsel, doğal ve toplumsal 
özelliklerin bütünleştirilmesi ile beraber diğer şehirlerden ayırt etmek amacıyla kendine özgü bir işaretle 
desteklenerek yaşama geçirilen bir gelişim-tanınma-imaj projesi olarak belirtilmektedir (Avcılar ve 
Kara, 2015: 81).

Şehir markalaşma yaklaşımlarının çoğunun temelinde, küresel senaryoda artan şehirlerarası rekabet fikri 
yatarken (Ermann ve Hermanik, 2017: 57) ekonomiyi canlandırmak, kent cazibesini arttırarak ziyaretçi 
akışını hızlandırmak, işletme yatırımlarını canlı tutmak, halkın yaşamını sürdüğü kentte olmasını 
sağlayarak sosyal dışlanmayı engellemek için herkes tarafından kabullenilen yerel bir kimlik yaratmak 
ve bu topluluğu kalkındırmak marka olmanın amaçları arasında yer almaktadır (Kaypak,  2013: 347). 
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Kentler günümüzde sadece belediyelere, yerel yönetim ve yerel ölçeğe indirgenemeyecek kadar çok 
boyutlu ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu durum firmalar veya markaların farklılık oluşturabilme 
çabalarına benzer, kentlerinde rekabet edebilmeleri, “farkındalık” ortaya koyabilmelerine bağlıdır 
(Kaypak, 2013: 345). Kavaratzis ve Ashworth’a göre (2005: 510) eğer bir yer, müşterileri tarafından, 
rakiplerinden daha üstün niteliklere sahip olduğu düşünülen ve hedefleriyle orantılı bir şekilde talep 
gören bir yer olarak algılanıyorsa ilk olarak benzersiz bir marka kimliği ile ayrılması gerekir. Fakat 
kimlik, farklılaşma ve kişilik rekabetçi alanlarda konumlandırmanın etkileri tam olarak anlaşıldığı 
sürece aktarılabilir kavramlardır. Görüldüğü üzere bir yer markalama sürecinin bileşenleri, yönetsel 
karar verme sürecinin doğrusal bir süreci olmadığı gibi aynı zamanda birbiriyle etkin ilişkisel ve içeriğe 
bağlı ve herkes için bir proje yerine sürekli bir süreç olmalıdır. Diğer yandan yeni bakış açılarına ve 
fikirlere izin veren ve her bir faaliyetin yansımasının reformlara yol açabileceği değişikliklere açık 
olmalıdır (Fredholm ve Olsson, 2017: 143).

Kurumsal markalar gibi şehir markaları da çok disiplinli kökenlere sahiptir, her ikisi de çok sayıda 
paydaş gruba hitap etmektedir (Kavaratzis, 2004: 65-66). Yapılan araştırmalarda, kentlerin markalaşma 
özelliğine sahip olmasında gerekli birçok ölçüt dikkate alınmıştır. Sosyo-ekonomik yapı, coğrafi konum, 
nüfus, kentteki eğitim, yükseköğretim, kongre merkezleri, müze, ulaşım ve telekomünikasyon ağları, 
sosyal ve fiziki donatıların yeterliliği, şarkılar ve kitaplar, sosyal ve kültürel etkinlikler, kentle ilgili 
yayınlar, inovasyon faaliyetleri, çevre kirliliğinin oranı, düşük suç oranı gibi bir birçok etmenin varlığı, 
azlığı veya çokluğu, küresel, ulusal ya da bölgesel platformda marka kent olabilmeyi belirleyebilmektedir 
(Görkemli, 2012: 154). Altınbaş (2007: 161) bir şehrin markalaşma sürecine girebilmesi için pazarlama 
stratejisi aşamalarından marka kimliği, konumlandırma ve imaj yönetimi aşamalarına bilinçli destek 
verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu görüşe benzer bir yaklaşım da Seisdedos ve Vaggione (2005: 
1-2), tarafından belirtilmekte olup bir şehir markasının tasarlanmasında, bölgenin niteliklerinin hem 
yönetimsel hem de pazarlama teknikleriyle, sosyo-ekonomik ve mekânsal planlama dahil, kentsel 
gelişim stratejileri bakış açısıyla düşünülmesinin gerektiğini aynı zamanda bir marka avantajı geliştirme 
sürecinin hükümet ve yarı devlet kuruluşları, iç yatırım ajansları, iş sektörü, turizm ve konferans 
tanıtım ajansları, eğitim, kültür ve miras kurumları, genel halk ve sivil toplum kuruluşlarının katılımcı 
düzeyde katkısıyla oluşabileceğini savunmuşlardır. Bu katkılardan sonra şehir markalaşma süreci üç 
aşamada incelenmiştir. Bu aşamalardan ilki kentsel bir kimliği ifade etmekle ilgilidir, ikinci aşamada 
kimliğin bir imaj haline getirilmesi amaçlanır, üçüncü ve son aşama uygulama safhasıdır. Bu üç aşamalı 
oluşum birbirine bağlı ve birbirini bütünleyen, etkileşimli bir süreçtir. Kentsel kimlik, kentin mekânsal 
yapılandırmasının ve sosyo-kültürel değerlerinin karışımıdır. Burada vurgulanan coğrafi yapı; iklim, 
maddi kaynaklar, demografi, din ve yönetişim sistemleri gibi mekânsal ve sosyal boyutlar arasındaki 
etkileşimlerdir ve bu unsurlar bir şehrin karakterini belirler. İkinci aşamada imajı belirten değerler, 
gerçek anlamda tanımlayıcı kimliğin önemini ortaya çıkaran ilk aşamanın sonucuna dayanmaktadır. 
Kurumsal rekabet taktikleri ve tüketici ürünlerini geliştirmek için kullanılan tekniklerden esinlenilerek 
şehir ortamına uyarlanır. Uygulama aşamasında ise ilk olarak değerler ve imaj, bir ikon, slogan, tema, 
sembol, logoya dönüştürülür ve bu işaretler daha sonra dergileri, uzman yayınları, TV ve radyo, sinema, 
etkinlik sponsorluğu ve diğer pazarlama mekanizmalarını içerebilecek bir medya planı aracılığıyla hedef 
kitleye yayınlanmaktadır. Yaygınlaştırma programlarının kentin kimliği ve fiziksel görünümü ile ilgili 
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olması çok önemlidir. Kent markalaşmasının oluşum sürecine ilişkin diğer bir çalışmada Cevher, (2012: 
108) markalaşma çalışmalarının ilk aşamasını, kente özgü marka stratejik analizinin oluşturduğunu ve 
bu analizin, kentin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkardığını belirtmektedir. İkinci safhayı ise marka 
kimliğinin oluşturulması olarak tanımlar. Kimliği oluşturan elemanların bazılarını ise, marka kişiliği, 
isim, sembol, slogan ve ülke kökeni olarak belirtir. Üçüncü aşamayı marka değeri oluşturmak, farkındalığı 
sağlamak olarak son aşamayı ise markanın konumlandırılması olarak belirlerken konumlandırmada 
temel olanın, markayı tüketicilerin zihnine yerleştirme olarak özetler. 

2.3. Samsun İlinin Tarihi ve Turizm Çeşitleri

Yapılan araştırmalar sonucu Samsun Bölgesi’ndeki ilk insan izlerinin Tekkeköy’de ortaya çıktığı tespit 
edilmiştir. Buradaki kaya sığınaklarında, mağaralar ve düz yerleşmelerde yapılan kazı ve araştırma 
sonucunda Paleolitik Çağ (İnsanlığın ilk ortaya çıkışından, M.Ö. yaklaşık 10.000 yıl öncesine kadar 
süren arkeolojik çağ), Mezolitik Çağ (M.Ö. 10.000-8000), Tunç Çağı ve Hitit Çağı’na ait eserler ele 
geçirilmiştir (Samsun İl Özel İdaresi, 2012). Hititlilerin isteyip de erişemedikleri bu topraklara verdikleri 
ilk isim ise “Yukarı El” olarak bilinmektedir (Samsun Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü, 2019: 4).

Samsun, Türkiye Cumhuriyeti’nin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurtuluş ve kuruluşunun ilk 
adımının atıldığı şehirdir. Karadeniz Bölgesinin, Orta Karadeniz Bölümü’nde yer almakta, batısında 
Sinop, güneybatıda Çorum, güneyde Amasya ve Tokat, doğuda ise Ordu iline komşu bulunmaktadır. 
9364 km² lik yüzölçümü ile orta büyüklükte iller arasındadır (Zeybek, 2006: 503-504). Türkiye’nin en 
büyük akarsuları Yeşilırmak ve Kızılırmak arasında yer alan ve verimli topraklar üzerinde kurulmuş bir 
şehir olan Samsun gerek tarihi ve kültürel zenginlikleri gerekse yeşil alanları ve elverişli tabiat örtüsü 
ile turizm açısından önemli bir potansiyele sahiptir (STSO, 2009). Tarih ve kültür turizmi yanında kıyı 
turizmi, doğa turizmi, dağ-yayla turizmi ve termal turizm için çok sayıda çekim noktası bulunmakta 
ve bu durum kentin turizm açısından gelişmesinde önemli bir potansiyel yaratmaktadır (Yılmaz ve 
Şahin, 2009: 346). Samsun ilinde doğal kaynaklara dayalı turizm çekiciliklerinin dağılımı Şekil 2’de 
gösterilmektedir. 
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Şekil 2 

Samsun İlinde Doğal Kaynaklara Dayalı Turizm Çekiciliklerinin Dağılımı.

Kaynak: Şahin ve Yılmaz, 2009: 222

Kentin sahip olduğu bu çekicilikler; kıyı boyu doğal plajları ve denizi, Kızılırmak ve Yeşilırmak delta 
ovaları üzerindeki lagün gölleri, sulak alanları, dağlık alanlar üzerindeki ormanları, yüksek platolar 
üzerindeki yaylaları, manzara güzellikleri, sıcak su kaynakları (kaplıcaları) olarak gösterilmektedir 
(Şahin ve Yılmaz, 2009: 221). Ayrıca, yeni yatırımlar ile tesislerin kurulması, kentin bir sağlık kenti 
olmasına imkân sağlamaktadır. Bunun yanı sıra kent, konumu itibariyle kongre kenti, taşıdığı tabiat 
özellikleri ile doğa turizm kenti ve çeşitli yöresel yemekleriyle de bir gastronomi kenti olma yolunda 
ilerlemektedir (Canbolat vd., 2016: 53).

3. LİTERATÜR TARAMASI

Literatür taraması sonuçlarında kent markalaşmasına dair birçok çalışmanın yapıldığı görülse de, Samsun 
ili kapsamında yapılan bu araştırmaya yakın özellik taşıyan bir başka çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan 
çalışmaya benzerlik gösterebileceği düşünülen araştırmaların bazıları aşağıda özetlenmiştir.

Yavuz (2007), Adana ilinde kentlerin markalaşma sürecinde kimliklerinin ortaya çıkarılmasına yönelik 
yaptığı çalışmasında, delfi yöntemi kullanmıştır. İlk etapta kendi alanlarında uzman 62 öğretim elemanı 
ile yüz yüze görüşmeler yapılmış ve Adana’ya yönelik sorular sorulmuştur. Anketler iş adamları, 
akademisyenler, sanatçılar, politikacılar, sporcular, gazeteciler vb. gibi çeşitli iş kollarından 179 kişiye 
uygulanmıştır. Çalışmanın temel bir analiz modeli olması ve Türkiye’deki diğer destinasyonların başarılı 
birer marka haline gelmesine katkı sunulması planlanmıştır.
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Belber (2010) araştırmasında, Nevşehir’e gelen ziyaretçilerin gözünde kentin ne şekilde 
değerlendirildiğini tespit etmeye yönelmiş ve bu doğrultuda destinasyonun özelliklerine uygun 
imaj yaklaşımlarının neler olması gerektiğine dair bir öneri ortaya koymaya çalışmıştır. Çalışmanın 
uygulama kısmı için Nevşehir destinasyonunda toplam 143 turiste anket uygulanmıştır. Turistlerin 
Nevşehir ile ilgili zihinlerindeki imajı oluşturan en belirgin destinasyon özelliğinin “peri bacası” 
olduğu tespit edilmiş ikinci sırada ise “doğal manzara” özelliğinin yer aldığı görülmüştür.

Eroğlu (2018) destinasyon markalaşmasını incelemek amacıyla yerli turistlerin ve Niğde’yi bir 
destinasyon markası olarak algılama düzeylerini tespit etmeye çalıştığı araştırmasında, Niğde’yi ziyaret 
eden, 350 yerli turiste anket uygulaması yapmıştır. Rastlantısal olarak seçilen ziyaretçiler aracılığı ile 
Niğde hakkındaki görüşler tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonrasında elde edilen bulgulara 
göre Niğde’yi ziyaret edenlerin çoğunluğunu kadınların, bekârların, genç yaş grubunun, orta gelir 
düzeyindeki öğrencilerin ve memurların oluşturduğu görülmüştür. Niğdeye gelenlerin ziyaretlerinden 
memnun oldukları ve çevresindekilere tavsiye etmek istedikleri tespit edilmiştir. Niğde’nin havası 
temiz, geleneklerine bağlı, konuksever bir il olmasının yanı sıra trafiği yoğun, alt ve üst yapısı, tanıtımı 
yetersiz bir il olduğu görülmüştür. Ziyaretçilerin tekrar gelme ve tavsiye etme niyetleriyle Niğde’nin 
marka değeri algıları arasında anlamlı farklılıklar olduğu sonucu elde edilmiştir.

Özsezgin ve Ünlüönen (2018), çalışmalarında Bodrum’un destinasyon marka imajı algısının, 
destinasyon markalaşmasına etkisini ortaya koymayı amaçlamış ve 403 yabancı turist üzerinde anket 
tekniği uygulamışlardır. Destinasyon marka imajı yeterlilik unsurlarının destinasyon marka değeri 
algısına etkisini incelemek için korelasyon analizi yapılmış, elde edilen bulgulara göre destinasyon 
marka imajı yeterlilik unsurları ile destinasyon marka değeri algısı boyutları arasında orta düzey pozitif 
yönlü ilişkiler olduğu görülmüştür.

4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

4.1. Araştırmanın Amacı 

Kentlerin markalaşması; belirli bir sürece yayılan, karmaşık olduğu gibi pek çok değişkenin yer aldığı, 
belirli hedefler doğrultusundaki paydaşlar ve karar vericilerin bulunduğu bir oluşum süreci olarak 
tanımlanabilir. Bu süreç dahilinde marka kent özelliği taşıyan veya yaratılması planlanan kentlerin, 
şehir planlayıcıları tarafından kente dair elde edilecek tüm bilgi ve önerileri dikkate alması gerektiği 
düşünülmektedir. 

Bu kapsamda araştırmanın amacını, Samsun’un yerli turist gözünde marka kent olup olmadığının 
belirlenmesi ve bu duruma ek olarak kent markası olma yolunda yardımcı olacağı düşünülen kent 
nitelendirmelerinin neler olduğunun tespiti oluşturmaktadır.

Bulut, Y. & Tankuş, E. / Samsun’a gelen yerli turistin marka kent ve kent nitelendirme algıları



35

4.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları

Araştırmanın coğrafi bölge olarak kapsamını Samsun ili oluştururken, örneklem grubunu Samsun ilini 
ziyaret eden yerli turistler oluşturmaktadır. Araştırmanın maliyet, zaman ve kontrol zorlukları, evren 
içerisindeki tüm bireylere ulaşmayı zorlaştırdığı için örneklem grubu oluşturulmuştur. Fakat oluşturulan 
örneklem grubundaki birçok ziyaretçi tatilleri esnasında zamanlarının olmadığını belirtilerek anketi 
doldurmaktan kaçınmışlardır. Ayrıca bazı tur şirketleri ve oteller ziyaretçilerin rahatsız olacağı 
düşüncesiyle anket uygulamalarına müsaade etmemiştir. Bu kısıtlar dâhilinde örnekleme dahil edilecek 
katılımcılar tesadüfi olamayan örnekleme tekniklerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 
seçilmiş ve anket uygulaması 387 yerli turistle yapılabilmiştir.

4.3. Araştırmanın Yöntemi

Araştırmada bir defada birden çok verinin toplanabilmesi, daha geniş kitlelere ulaşabilmesi, ekonomik 
olması ve kolay çözümlenebilmesi bakımından nicel yöntem kullanılmıştır. Araştırma kapsamında yer 
alan sorular Koç’un 2018 yılında gerçekleştirmiş olduğu çalışmasından faydalanarak oluşturulmuştur. 

Çalışmada Samsun kent markalaşmasına ilişkin ikili kategorik değişken kapsamında yer alan evet 
ve hayır sorularını ölçmede nominal ölçekten faydalanılmış olup nominal ölçek, farklı sınıflara veya 
kategorilere ait özellikleri nedeniyle değişkenlerin niteliklerini ölçmede kullanılmaktadır (Gürbüz ve 
Şahin, 2015: 146).

4.4. Evren ve Örneklem

Araştırmanın yapılacağı bölge olarak Samsun ili seçilmiştir. Araştırma alanı seçiminde Samsun ili, 
doğal güzellikleri, önemli tarihi ve kültürel varlıkları ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin tercih sebebi olan 
turistik bir destinasyon olarak değerlendirilmiştir. Araştırma evrenini Samsun’a gelen yerli ve yabancı 
ziyaretçiler oluşturmaktadır. 2018 Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün verilerine göre; 79.261’i 
yabancı, 507.294’ü yerli olmak üzere toplam ziyaretçi sayısı 586.555’dir. 

Araştırma sürecinde tesadüfi olmayan örnekleme tekniklerinden kolayda örnekleme türü belirlenmiştir. 
Bu teknikte ankete dâhil olan herkesin örnekleme kapsamına alınması esas olmaktadır  (Coşkun vd., 
2015: 142). 

Veri toplama sürecinin maliyet, zaman ve kontrol zorluklarından dolayı araştırmanın örneklem grubu 
Samsun’a gelen yerli turistler arasından oluşturulmuştur. Evrenin temsil edilebilmesi için evren 
büyüklüğü 100.000 ile 10.000.000 arasındaki kişi için gerekli örnek büyüklüğü 384 olarak belirtilmekte 
olup 30’dan büyük 500’den küçük örnek büyüklükleri birçok araştırma için yeterli görülmektedir 
(Coşkun vd., 2015:137). Bu kapsamda, Samsun ilini ziyaret eden 387 yerli turist araştırmanın örneklemini 
oluşturmaktadır. 
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4.5. Verilerin Toplanması

Araştırmada önce konuya ilişkin literatür araştırması yapılmış daha sonra anket uygulaması 
gerçekleştirilmiştir. Anket en genel tanımıyla “cevaplandırıcının daha önce belirlenmiş bir sıralamada ve 
yapıda oluşturulan sorulara karşılık vermesiyle veri elde etme yöntemi” olarak tanımlanabilir (Coşkun 
vd., 2015: 80).  Anketin uygulanmasında cevaplayıcılar ile yüz yüze anket tekniği kullanılmıştır.

Çalışmada veri toplama yöntemi olarak anket uygulaması seçilmiştir. Anket uygulamaları daha fazla 
katılımcıya ulaşılmak maksadı ile Samsun ilinde bulunan otellerde (Sheraton, Serra, North Point, 
Anemon ve Kadırga Otelleri) ve tur rotaları üzerinde bulunan önemli uğrak noktalarında (Samsun 
Cumhuriyet Meydanı, Onur Anıtı ve Tütün İskelesi) yapılmıştır.

Anketin uygulaması 2019 yılında gerçekleştirilmiştir. 400 katılımcıya anket uygulanmış fakat 13 anket 
çok fazla sayıda eksik veri taşıdığından analize dâhil edilmemiştir. Araştırmada, katılımcılar tarafından 
anketlere verilen cevapların tamamı yer almıştır. Anket uygulaması sonucunda 387 yerli turiste ait anket 
formu çalışma kapsamında değerlendirilmiştir.

4.6. Verilerin Analizi

Araştırma kapsamında toplanan verilerin analizi SPSS paket çözümleme programı ile yapılmıştır. 
Katılımcıların demografik özellikleri, kentin markalaşmasına yönelik tercihleri, memnuniyet oranları, 
tekrar ziyaret tercihleri, kent nitelendirmesinin belirlenmesi ve öne çıkan ifadelere ilişkin frekans 
analizleri, t-test ve anova testi uygulanmıştır. 

5. BULGULAR

5.1. Demografik Bulgular ve Tanımlayıcı İstatistikler

Araştırmanın bu bölümünde ankete katılan yerli turistlerden elde edilen bilgiler sonucunda oluşan 
demografik verilere (cinsiyet, yaş, eğitim, gelir durumu ve mesleki bilgiler), memnuniyet oranları, 
tekrar ziyaret tercihleri, kent markalaşmasının belirlenmesi ve kent nitelendirmelerine yönelik soru ve 
ifadelere ilişkin bulgulara yer verilmektedir. 

Çalışmada katılımcılara ait demografik bulguların yer aldığı kısım Tablo 1’de yer almaktadır. 
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Tablo 1

Katılımcıların Sosyo- Demografik Özellikleri

Frekans Yüzde (%)

Cinsiyet
Kadın 179 46,3
Erkek 208 53,7
Toplam 387 100,0

Yaş

18-29 arası 209 54,0
30-39 arası 98 25,3
40-49 arası 46 11,9
50-59 arası 19 4,9
60 ve üzeri 15 3,9
Toplam 387 100,0

Eğitim

İlköğretim 21 5,4
Lise 133 34,4
Üniversite 194 50,1
Yüksek Lisans 28 7,2
Doktora 8 2,1
Diğer 3 0,8
Toplam 387 100,0

Gelir

2020 TL veya altı 112 29,6
2021-2999 TL arası 88 23,2
3000-3999 TL arası 115 30,3
4000-4999 TL arası 29 7,7
5000 TL ve üzeri 35 9,2
Toplam 379 100,0

Meslek

Kamuda Memur 40 10,3
Kamuda İşçi 8 2,1
Özelde İşveren 15 3,9
Özelde Çalışan 67 17,3
Özelde İşçi 26 6,7
Serbest Meslek 38 9,8
Emekli 27 7,0
Esnaf - Tüccar 15 3,9
Çiftçi 6 1,6
Ev Hanımı 12 3,1
İşsiz 26 6,7
Diğer 107 27,6
Toplam 387 100,0

Çalışma kapsamında yer alan kişilerin demografik özellikleri incelendiğinde, 387 kişiden %46,3’ünün 
kadın %53,7’sinin ise erkek olduğu görülmektedir. Buna göre cinsiyet dağılımında erkek katılımcıların 
kadınlara oranla daha fazla katılım gösterdiği gözlemlense de aradaki farkın yüksek olmadığı 
görülmektedir. Araştırmaya katılım gösteren turistlerin yaş aralıkları incelendiğinde ise %54,0 ile 18-29 
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yaş aralığı katılımcıların yoğunluğu görülmektedir. Ardından %25,3 ile 30-39 yaş arasındaki katılımcılar 
yer almaktadır. Katılımcılara ait eğitim seviyelerine bakıldığında %50,1 ile üniversite mezunlarının en 
fazla katılımı sağladıkları, ardından %34,4 ile lise mezunlarının geldiği görülmektedir. Gelir durumu 
oranlarında ise 3000-3999 TL arası 115 kişinin %30,3’lük bir değerle birinci sırada olduğu 2020 TL 
veya altı gelir seviyesinde 112 kişinin %29,6’lık oranla ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. Mesleki 
duruma ilişkin verilerin dağılımının %27,6’lık oranla diğer, %17,3 ile özelde çalışanlardan oluştuğu 
tespit edilmiştir.

Katılımcılardan, kenti ziyaretleri neticesinde oluşan memnuniyetlerini derecelendirmeleri ve kenti 
tekrar ziyaret edip etmemeye yönelik tercihlerinin ne olduğuna dair bilgilere ulaşılmak istenilmiştir. 
Katılımcıların vermiş oldukları cevaplara dair bilgiler Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2

Katılımcıların Kent Memnuniyet Derecelendirmeleri ve Kenti Tekrar Ziyaret Edip Etmemeye Yönelik 
Kararları

Memnuniyet Frekans Yüzde (%)
 1 2 ,5
 2 4 1,0
 3 9 2,4
 4 12 3,1
 5 36 9,4
 6 26 6,8
 7 64 16,8
 8 86 22,6
 9 67 17,6
 10 75 19,7
Toplam 381 100,0
Tekrar Ziyaret Tercihi
Evet
Hayır
Toplam

321
50
371

86,5
13,5
100,0

Memnuniyet seviyelerine yönelik puanlama sistemi en düşük 1, en yüksek 10 olmak üzere sıralanmıştır. 
Buna göre 8 memnuniyet puanı veren 86 kişi ortalamanın % 22,6 sı ile en yüksek yüzdeyi oluşturmaktadır. 
Ardından gelen en yüksek yüzde oranları ise şu şekilde sıralanmıştır. 10 puan veren 75 kişi   % 19,7; 9 puan 
veren 67 kişi 17,6; 7 puan veren 64 kişi %16,8’dir. Memnuniyet puanlarına göre 7 ve üstü memnuniyet 
puanı veren katılımcı sayısı 381 kişi arasından 292 kişiyi kapsamakta, bu da genel ortalamanın 
%76,7’sini oluşturmaktadır. Katılımcıların kenti tekrar ziyaret etmeyi isteyip istemediklerine yönelik 
soruya ilişkin verilen cevaplar incelendiğinde ise 321 katılımcının (%86,5) evet tekrar ziyaret etmek 
isterim, 50 katılımcının (%13,5) ise hayır ziyaret etmek istemiyorum tercihini işaretlediği görülmüştür.
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Devam eden bölümde katılımcılara ilk etapta, Samsun kentinin mevcut durumda marka kent olup 
olmadığı sorulmuş, ikinci etapta ise hayır cevabı veren katılımcılardan Samsun’ un gelecekte marka 
kent olmasını isteyip istemediklerinin cevabı aranmıştır. Samsun’un marka kent olup olmadığına dair 
bulgular Tablo 3’de sunulmuştur.

Tablo 3

Samsun’un Marka Kent Olup Olmadığına Dair Bulgular

Samsun Marka Kent mi? Hayır, ise Gelecekte Marka Kent Olmasını İster 
misiniz?

f % f %

Evet 110 29,0 258 95,9
Hayır 269 71,0 11 4,1

Toplam 379 100 269 100

Sorunun ilk kısmını oluşturan Samsun’un marka kent özelliği taşıyıp taşımadığına dair verilen yanıtlar 
incelendiğinde 269 kişinin %71,0 ile hayır dediği, 110 kişinin %29,0 ile evet dediği görülmektedir. Hayır 
diyen 269 katılımcının sorunun ikinci kısmında yer alan Samsun’un gelecekte marka kent olmasını 
isteyip istemedikleri ise 258 kişi tarafından evet isterim, 11 kişi tarafından hayır istemiyorum olarak 
cevaplandırılmıştır. Bu kapsamda Samsun kenti mevcut katılımcıların %71,0’ı tarafından marka kent 
olarak tanımlanmazken, aynı katılımcıların Samsun’u gelecekte marka kent görme istekleri %95,9 ile 
olumlu görünmektedir. 

Akabinde katılımcılardan Samsun kent nitelendirmeleri ve marka kent algıları üzerine bilgiler alınmak 
istenmiştir. Bu kapsamda katılımcılardan ilk olarak Samsun denildiğinde akıllarına gelen üç kelimeyi 
yazmaları istenmiştir. Katılımcılardan alınan bilgiler doğrultusunda oluşan ifadeler Tablo 4’de 
gösterilmiştir.

Tablo 4

Samsun Denildiğinde Akla Gelen Üç İfadeye Ait Bulgular

Akla 
Gelen 
Kelimeler

1 2 3 Toplam

f % f % f % f %

Atatürk 72 39,6 26 31 42 57,5 140 41

Deniz/Sahil 53 29,1 36 40,5 20 27,4 109 32

Pide 57 31,3 24 28,5 11 15,1 92 27

Toplam 182 100 86 100 73 100 341 100

Yazılan cevaplar içinde öne çıkan üç kelime dikkate alınmış, yazılan diğer kelimelerin sayısal değerleri 
yetersiz kaldığından tabloda yer verilmemiştir. Katılımcılardan 72 kişinin Atatürk kelimesini 1. sırada, 
26 kişinin 2. sırada ve 42 kişinin de 3. sırada yazdıkları tespit edilmiştir. Bu kapsamda Atatürk kelimesi, 
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katılımcılar tarafından 140 kere yazılarak, diğer öne çıkan Deniz/ Sahil ve Pide kelimelerinden 
daha fazla yazılmıştır. Bu soruya ilişkin verilen diğer yüksek oranları Deniz/Sahil ve Pide ifadeleri 
oluşturmaktadır. Anketin kent nitelendirmelerine dair bilgilerin tespitine yönelik bir diğer kısmında 
katılımcılar aracılığıyla Samsun’un hangi kent nitelendirmelerine ne derece uygun olacağı beşli likert 
tipi ölçek kullanılarak tespit edilmiştir.  Buna göre katılımcılardan her bir ifadeye katılma derecelerini 
(1) “Kesinlikle Katılmıyorum”, (2) “Katılmıyorum”, (3) “Ne katılıyorum ne katılmıyorum”, (4) 
“Katılıyorum”, (5) “Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde işaretlemeleri istenmiştir.

Anketin bu kısmında 38 ifade yer almaktadır. Ankete spesifik değişken olarak Samsun kenti ile bağdaşacağı 
düşünülen Atatürk Kenti ifadesi eklenmiştir. Örnek alınan anket formunda bu ifade yer almamaktadır. 
Katılımcıların ifadelere ilişkin tercihte bulunduğu nitelendirmeler Tablo 5’de gösterilmiştir. 

Tablo 5 

Samsun’a Dair Kent Nitelendirmeleri

Kent Nitelendirmeleri Kesinlikle
Katılıyorum Katılıyorum

Ne 
katılıyorum ne 
katılmıyorum

Katılmıyorum Kesinlikle
Katılmıyorum

f % f % f % f % f %
Anadolu Kenti 95 25,4 154 41,2 99 26,5 21 5,6 5 1,3
Avrupa Kenti 60 16,2 129 34,8 124 33,4 42 11,3 16 4,3
Dünya Kenti 67 18,4 88 24,2 131 36,0 47 12,9 31 8,5
Türk Dünyası Kültür 
Başkenti 68 18,5 115 31,3 126 34,3 40 10,9 18 4,9

Eğitim Kenti 95 25,4 167 44,7 86 23,0 18 4,8 8 2,1
Kültür ve Turizm Kenti 93 24,7 162 43,1 86 22,9 25 6,6 10 2,7
Müzeler Kenti 87 23,3 129 34,6 116 31,1 32 8,6 9 2,4
Termal Kent 62 16,7 120 32,3 139 37,4 35 9,4 16 4,3
Ticaret Kenti 80 21,4 137 36,6 113 30,2 29 7,8 15 4,0
Tarih Kenti 80 21,4 128 34,2 122 32,6 36 9,6 8 2,1
Sanayi Kenti 65 17,4 121 32,4 138 36,9 37 9,9 13 3,5
Havacılık Kenti 61 16,4 91 24,5 156 41,9 41 11,0 23 6,2
Sağlık Kenti 70 18,8 124 33,3 130 34,9 34 9,1 14 3,8
Yeşil Kent 101 26,9 132 35,2 101 26,9 31 8,3 10 2,7
Parklar Kenti 97 25,8 136 36,2 104 27,7 27 7,2 12 3,2
Hoşgörü Kenti 88 23,9 135 37,0 108 29,3 19 5,2 17 4,6
Tarım Kenti 91 24,5 121 32,5 125 33,6 25 6,7 10 2,7
Yaya Kenti 83 22,6 103 28,0 134 36,0 37 10,1 11 3,0
Bisiklet Kenti 78 21,0 115 30,9 134 36,0 35 9,4 10 2,7
Tramvay Kenti 84 22,6 125 33,7 127 34,2 27 7,3 8 2,2
Demiryolu Kenti 76 20,4 115 30,9 131 35,2 37 9,9 13 3,5
Sosyal Kent 79 21,2 154 41,4 112 30,1 21 5,6 6 1,6
Yaşanabilir Kent 91 24,5 147 39,6 107 28,8 18 4,9 8 2,2
Modern Kent 84 22,6 134 36,1 120 32,3 26 7,0 7 1,9
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Lider Kent 70 19,0 112 30,4 129 35,1 44 12,0 13 3,5
Demokrat Kent 73 19,6 108 29,0 139 37,4 36 9,7 16 4,3
Aşk-Sevgi Kenti 78 21,2 119 32,3 125 34,0 36 9,8 10 2,7
Merak Edilen Kent 83 22,4 135 36,5 115 31,1 25 6,8 12 3,2
Özgür Kent 83 22,6 115 31,3 121 33,0 40 10,9 8 2,2
Genç Kent 85 23,0 143 38,6 112 30,3 21 5,7 9 2,4
Canlı Kent 93 25,3 129 35,1 108 29,3 29 7,9 9 2,4
Gece-Gündüz Yaşayan 
Kent 84 22,8 137 37,1 115 31,2 24 6,5 9 2,4

Eğlence Kenti 87 23,5 112 30,3 143 38,6 18 4,9 10 2,7
Festival Kenti 84 22,7 113 30,5 134 36,2 31 8,4 8 2,2
Yenilikçi Kent 84 22,8 108 29,3 140 37,9 27 7,3 10 2,7
İlkler Kenti 86 23,4 121 32,9 129 35,1 23 6,3 9 2,4
Örnek Kent 81 22,1 131 35,7 120 32,7 28 7,6 7 1,9
Atatürk Kenti 214 57,2 97 25,9 52 13,9 8 2,1 3 0,8

Bulgular değerlendirildiğinde katılımcıların 214 kez %57,2 oran ile Atatürk Kenti ifadesini, kesinlikle 
katılıyorum olarak tercih ettikleri, 97 kez 25,9 oranla katılıyorum olarak işaretledikleri görülmektedir. 
Anketin, kent nitelendirmelerinin tespitine yönelik oluşturulan bu kısmı incelendiğinde, Atatürk Kenti 
nitelendirmesinin katılımcılar tarafından güçlü bir ifade olarak görüldüğü ortaya çıkmaktadır. 

Anketin son kısmında ise katılımcılardan, Samsun’a ait oluşturulan kent nitelendirmelerinden ilk üç 
nitelendirmeyi yazmaları istenmiştir. Katılımcılardan alınan veriler doğrultusunda yazılma sıklıkları ve 
ifade toplamları göz önünde bulundurularak 12 ifadenin yer aldığı bilgiler Tablo 6’ da sunulmuştur. 

Tablo 6

Samsun Kent Nitelendirmeleri Arasında Öne Çıkan İfadeler

Kent Nitelendirmeleri 1 2 3 Toplam

f % f % f % f %
Atatürk Kenti 76 51,0 18 18,0 14 13,0 108 30,3
Yeşil Kent 7 4,7 7 7,0 18 16,7 32 9,0
Anadolu Kenti 16 10,7 7 7,0 6 5,6 29 8,1
Kültür ve Turizm Kenti 6 4,0 11 11,0 10 9,3 27 7,6
Eğlence Kenti 7 4,7 10 10,0 8 7,4 25 7,0
Canlı Kent 3 2,0 8 8,0 14 13,0 25 7,0
Yaşanabilir Kent 7 4,7 8 8,0 9 8,3 24 6,7
Eğitim Kenti 7 4,7 10 10,0 5 4,6 22 6,2
Sosyal Kent 2 1,3 6 6,0 11 10,2 19 5,3
Parklar Kenti 5 3,4 9 9,0 4 3,7 18 5,0
Genç Kent 6 4,0 3 3,0 8 7,4 17 4,8
Festival Kenti 7 4,7 3 3,0 1 ,9 11 3,1
Toplam 149 100 100 100 108 100 357 100
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Buna göre katılımcılar Atatürk Kenti ifadesini 76 kez 1. sırada, 18 kez ikinci sırada, 14 kez de 3. 
sırada toplamda 108 kez (%30,3) yazarak anketin bu kısmında ifadenin en yüksek oranla yer almasını 
sağlamışlardır.

Araştırmada ayrıca Samsun kent nitelendirmeleri arasında öne çıkan ilk üç ifadenin cinsiyete 
göre farklılıklarının değerlendirilmesi için T-testi uygulanmıştır. Elde edilen bilgiler Tablo 7’de 
gösterilmektedir.

Tablo 7 

Samsun Kent Nitelendirmeleri Arasında Öne Çıkan İlk Üç İfadenin Cinsiyete Göre Farklılıkları

Boyutlar Cinsiyet N Ortalama Standart Sapma t p

Atatürk 
Kenti

Kadın 172 4,4477 ,78184
1,717 0,087

Erkek 202 4,2970 ,91472

Yeşil Kent
Kadın 173 3,8439 ,99647

1,563 0,119
Erkek 202 3,6782 1,04640

Anadolu 
Kenti 

Kadın 171 3,9415 ,90559
2,036 0,043

Erkek 203 3,7488 ,91788

Test sonucunda, Anadolu Kenti ifadesinin cinsiyete göre farklılık gösterdiği görülürken Atatürk Kenti ve 
Yeşil Kent ifadelerinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Üç nitelendirmeye bakıldığında 
kadınların bu ifadelere erkeklere göre daha yüksek oranda pozitif katılım sağladıkları görülmektedir.

Araştırmada yapılan ANOVA testi sonucunda Samsun kent nitelendirmeleri arasında öne çıkan ilk üç 
ifadenin yaşlara göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin bilgiler Tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 8. Samsun Kent Nitelendirmeleri Arasında Öne Çıkan İlk Üç İfadenin Yaşlara Göre Farklılıkları

Boyutlar Yaş N Ortalama Standart Sapma p

Atatürk Kenti

18-29 arası 205 4,3951 ,84886

,857
30-39 arası 93 4,3441 ,89071
40-49 arası 45 4,2444 ,95716
50-59 arası 16 4,4375 ,62915
60 ve üzeri 15 4,4000 ,73679

Yeşil Kent

18-29 arası 203 3,7340 1,07085

,217
30-39 arası 95 3,7053 ,98795
40-49 arası 45 4,0667 ,83666
50-59 arası 17 3,4706 1,12459
60 ve üzeri 15 3,7333 ,96115

Anadolu Kenti

18-29 arası 202 3,8762 ,90302

,347
30-39 arası 94 3,7447 ,98304
40-49 arası 45 3,6889 ,87444
50-59 arası 18 4,0556 ,93760
60 ve üzeri 15 4,0667 ,70373
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Teste göre öne çıkan ilk üç ifadenin yaşlara göre farklılık gösterip göstermediği incelendiğinde ifadelerin 
yaşlara göre farklılık göstermediği görülmektedir. 

Araştırmada son olarak Samsun kent nitelendirmeleri arasında öne çıkan ilk üç ifade ile Samsun’un 
marka kent olup olmadığına dair farklılıkların değerlendirilmesi için T–test uygulanmıştır. Elde edilen 
bilgiler Tablo 9’da gösterilmektedir.

Tablo 9

Samsun Kent Nitelendirmeleri Arasında Öne Çıkan İlk Üç İfade İle Samsun’un Marka Kent Olup 
Olmadığına Dair Farklılıklar

Boyutlar Marka Kent N Ortalama Standart Sapma t p

Atatürk Kenti
Evet 105 4,5429 ,74716

2,508 ,013
Hayır 264 4,3144 ,88697

Yeşil Kent
Evet 108 3,8426 ,96830

1,066 ,304
Hayır 262 3,7214 1,05529

Anadolu Kenti 
Evet 108 4,0833 ,79866

3,511 ,001
Hayır 262 3,7443 ,94659

Teste göre Samsun kent nitelendirmeleri arasında öne çıkan ilk üç ifade ile Samsun’un marka kent 
olup olmadığına dair farklılıklar incelendiğinde Atatürk ve Anadolu Kenti ile Samsun’ un marka kent 
olup olmadığı arasında anlamlı bir farklılık görülürken Yeşil Kent ifadesi arasında anlamlı bir farklılık 
görülmemiştir.

6. TARTIŞMA VE SONUÇ

Bir bölge veya yerin turistik bir destinasyon olabilmesi için kendine has özellikleri barındırmasının 
yanında bölgeye uygun bir turizm konseptinin belirlenerek gelişim göstermesinin sağlanması 
gerekmektedir. Bu sürecin oluşumu, destinasyonların taşıdığı özelliklerin neler olduğununun, öne çıkan 
yanlarının ve tanınırlığını engelleyebilecek olumsuz yönlerinin tespiti ile desteklenebilir. Bu kapsamda 
destinasyonların mevcut turizm potansiyellerini yansıtan ve akabinde gelişimlerine katkı sağlayacağı 
düşünülen güncel araştırmalara büyük ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır.  Sıralanan bu gerekçelerin aynı 
zamanda marka kent hedefi olan yerlerin oluşmasının altında yatan süreci kapsadığı bilinmektedir. Fakat 
çok ölçütlü ve karmaşık yapıya sahip olan kent markalaşmasının kentin sahip olduğu kültürel, tarihsel, 
doğal ve toplumsal özelliklerle beraber taşıdığı bir işaretle desteklenmesi sonucu bir gelişim, tanınma 
ve imaj projesi ile şekillendiği görülmektedir. 

Kent markalaşması kavramı kapsamında kendine yer bulduğu görülen kent nitelendirmesi kentin ön 
plana çıkan işareti, kente dair zihinde beliren çağrışımdır. Örneğin Paris romantizm, Milan tarz, New 
York enerji, Washington güç, Tokyo modernlik, Lagos yolsuzluk, Barselona kültür, Rio eğlencedir. Bu 
ölçütler şehirlerin markalarıdır ve tüm bu yerlerin tarihlerine ve kaderlerine ayrılmaz bir şekilde bağlıdır 
(Anholt, 2006: 18).
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Bu noktadan hareketle, Samsun’un marka kent olma yolunda kente gelen yerli turist gözünde nerede 
yer aldığı ve marka kent olma yolunda yardımcı olacağı düşünülen kente dair nitelendirmelerin neler 
olduğunun tespiti, araştırma kapsamında ele alınmıştır.

Araştırma kapsamında öncelikli olarak araştırmaya katılan turistlerin demografik özelliklerine ilişkin 
bulgular elde edilmiştir. Bulgulara göre cinsiyet dağılımında erkek katılımcıların kadınlara oranla daha 
fazla katılım gösterdiği gözlemlense de aradaki farkın yüksek olmadığı görülmektedir. Bu sonuca göre 
Samsun kenti hem erkek hem de kadın ziyaretçiler için bir uğrak noktası olarak değerlendirilebileceği 
gibi, kent hüviyetinde cinsiyetçi bir yaklaşım bulunmadığı da ifade edilebilir.

Araştırmaya katılım gösteren turistlerin yaş aralıkları incelendiğinde ise kentin özellikle genç nüfus 
ve yüksek eğitim seviyesine sahip katılımcılar tarafından ziyaret edildiği belirlenmiştir. Samsun genç 
nüfusun ziyaret ettiği bir kent profili çizmekte, bu durum eğitim seviyesinde yüksek bir kitleye hitap 
ettiğini göstermektedir.

Gelir durumu oranlarında ise 3000-3999 TL gelire sahip katılımcı oranının birinci sırada olduğu 
2020 TL veya altı gelir seviyesinin ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. Alt ve orta gelir durumdaki 
ziyaretçilerin kenti ziyaret sıklıkları diğer gelir aralığındaki ziyaretçilere oranlara daha sık görüldüğünden, 
katılımcıların fiyat algısına yönelik zihinlerinde olumlu bir ifade oluştuğu düşünülmektedir. 

Kenti ziyaretleri neticesinde oluşan memnuniyet oranlarını derecelendirmelerinde 7 ve üstü memnuniyet 
puanı veren katılımcıların genel katılım oranın %76’sını oluşturması ve kenti tekrar ziyaret etmeyi 
%86,5’lik oranla evet tercihi ile onaylamaları, kentin katılımcı beklentilerini önemli oranda karşılandığını 
ve genel destinasyon imajının pozitif yönlü bir seyir içinde olduğu algısını doğurmaktadır.

Samsun kentinin mevcut durumda marka kent olup olmadığı araştırılmak istenmiş, devamında ise hayır 
cevabı veren katılımcılara yönelik Samsun’un gelecekte marka kent olmasını isteyip istemediklerini 
belirtmeleri talep edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Samsun kentinin gerekli marka çalışmalarının uzağında 
olduğunu göstermektedir. Fakat hayır diyen katılımcılardan 258’inin ziyaretleri sırasında edindikleri 
izlenimler neticesinde ileride Samsun’u bir marka kent olarak görmek istemesi, kentin geleceği için 
olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir. Ayrıca kentin marka kent olma yolunda beklenti yarattığı 
çıkarılan başka bir sonuçtur.

Marka kent olma yolunda öne çıkan işaretin belirlenmesine yönelik yardımcı olacağı düşünülen kent 
nitelendirmesinin tespitini kapsayan bölümde, katılımcılardan Samsun denildiğinde akıllarına gelen üç 
kelimeyi yazmaları istenmiştir. Yazılan cevaplar içinde öne çıkan üç kelime dikkate alınmış, yazılan diğer 
kelimelerin sayısal değerleri yetersiz kaldığından araştırma kapsamında yer almamıştır. Katılımcılardan 
72’sinin Atatürk kelimesini 1. sırada, 26’sının 2. sırada ve 42 kişinin de 3. sırada yazdıkları tespit 
edilmiştir. Bu kapsamda Atatürk kelimesi, katılımcılar tarafından 140 kere yazılarak, diğer öne çıkan 
“deniz/ sahil” ve “pide” kelimelerinden daha fazla yazılmıştır. Katılımcıların 140’ının zihninde beliren 
ilk üç kelimeden birinin Atatürk ifadesi olması, kentin Atatürk ile ilgili çağrışımları desteklediğini 
göstermektedir.
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38 ifadeyi Likert tipi ölçek yardımıyla değerlendirmelerinin istenildiği anketin son kısmında 
katılımcıların önceki bölümde olduğu gibi Atatürk Kenti ifadesini öne çıkarttıkları, ifadenin 214 kez 
%57,2 oran ile kesinlikle katılıyorum, 97 kez 25,9 oranla katılıyorum olarak işaretledikleri görülmektedir. 
Atatürk Kenti nitelendirmesi katılımcılar tarafından güçlü bir ifade olarak görülmüştür. Devam eden 
aşamada, katılımcılardan gelen cevapların etkisini belirlemeye yönelik ilk üç nitelendirmeyi yazmaları 
istenmiştir. Katılımcıların bir kez daha Atatürk Kenti ifadesini, 76 kez 1. sırada, 18 kez ikinci sırada, 14 
kez de 3.sırada toplamda 108 kez diğer ifadeler arasında ilk sırada (%30,3) yazdıkları tespit edilmiştir. 
Atatürk Kenti ifadesinin, 38 ifadenin yer aldığı tabloda bir kez daha ilk sırada yer alması, ifadenin 
katılımcılar üzerinde yarattığı belirgin etkinin tekrarlandığını göstermiştir. Elde edilen bulgulardan 
hareketle Samsun’un turizm gelirlerinden daha fazla pay alması ve marka kent olabilmesi için;

• Kent politikalarının odak noktasına yerli ve yabancı turist memnuiyetinin koyulması 
gereklidir. Bu bağlamda herhangi bir turistin kente ilk geldiği andan itibaren karşı 
karşıya kaldığı meslek grupları (taksiciler, minibüs şoförleri, zabıtalar vb) bu bağlamda 
yetiştirilmelidir. Benzer şekilde esnafın da bu bilinçte olması gerekir. Turistin mevsimsel 
gelir getiren bir meta olmadığı, onların sürekli gelir getiren bireyler oldukları gerçeğinin 
algılanması gereklidir. Bu doğrultuda paydaşların turist memnuniyeti gibi konularda eğitim 
almaları elzemdir.

• Atatürk, Samsun kenti için üzerinde durulması gereken önemli bir olgudur. Bu manada 
Kurtuluş Yolu gibi ürünler daha fazla ön plana çıkarılmalı; Atatürk vurgusu ile aktiviteler 
düzenlenmeli, Kurtuluş Savaşı’nın simülasyonları değişik şekillerde vücut bulmalı ve tüm 
bunlar birçok dilde mobil uygulamalar ile desteklenerek hedef kitle ile buluşturulmalıdır.

• Yapılan çalışmada kentin deniz ve plajlarının ziyaretçiler tarafından benimsendiği 
görülmektedir. Bu bağlamda plajların etkin ve temiz kullanılması sağlanmalıdır. 

• Turizm sektörü ile üiversitenin daha sık bir araya gelmesi sağlanmalı ve bu doğrultuda 
sektörün sorunlarına çözüm üretebilen projelerin ve yayınların ortaya çıkması teşvik 
edilmelidir. 

• Dünyadaki marka kentler incelendiğinde her birinin mutlaka bilinen festivalleri olduğu 
görülmektedir. Yerel anlamda ilçe belediyeleri kendilerine ait festival yapıyor veya organize 
ediyor olsa da kenti ön plana çıkaracak veya festivalin ismi söylendiğinde Samsun’un akla 
geleceği bir festivali yoktur. Dolayısıyla kent ile anılan bir festivalin düzenlenmesi ve 
yapılması Samsun’a daha fazla turistin gelmesine neden olacak ve bu sayede ilin turizm 
gelirleri de artmış olacaktır.

• Bafra ve Terme pideleri coğrafi işaret alan ürünlerdir, bundan dolayı bölgenin bünyesinde 
yer alan ve gastronomi turizmine katkı sağlayacağı düşünülen daha birçok ürünün 
tanıtılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.  Bu yönde yapılan çalışmaların turizm 
hareketliliğinde popüler olan gastronomi seyahatlerini canlandıracağı ve kente gelen turist 
sayısını arttırabileceği düşünülmektedir.
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Yapılan çalışmanın Samsun için öncü bir çalışma özelliği taşıdığı görülmektedir, ancak araştırmaya 
dahil edilen örneklem sayısının arttırılmasının yanında yerel halk ve yabancı turistlerin de katılımının 
sağlanması ile desteklenen çalışmaların kente dair elde edilmesi planlanan imaj ve marka konularına 
ilişkin olumlu ve sürdürülebilir bir katkı sağlayacağı fikrini güçlendirmektedir. 
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ÖZET
Küreselleşen dünya koşullarında artan dış ticaret hacmi, ülke ekonomilerinin gelişmesinde büyük 
rol oynamaktadır. İhracata yönelik sanayileşme hedefi doğrultusunda ülkeler ekonomilerini 
güçlendirmeyi amaçlamakta ve bu süreçte farklı ülke performansları dikkat çekmektedir. Enflasyon 
ise özellikle gelişmekte olan ülkelerin uzun süre ve yüksek oranda maruz kaldığı ekonomik bir 
sorundur. Ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesi çalışmaları ekonomilerde enflasyonist eğilimlerin 
ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bazı görüşlere göre enflasyon büyümenin maliyeti kabul 
edilmektedir. Türkiye’de 1980’den sonra kabul edilen dışa açık büyüme modeliyle 1990’lı yıllarda 
yaşanan yoğun enflasyonist ortamın makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiye dikkatleri 
çekmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de dış ticaret hacmi, enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki 
ilişki ARDL yöntemiyle araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, büyüme ve enflasyon arasında anlamlı 
ilişkiyi göstermektedir. 

ABSTRACT
Increasing foreign trade volume in the globalizing world conditions plays a major role in the 
development of national economies. In line with the export-oriented industrialization target, 
countries aim to strengthen their economies and different country performances draw attention 
in this process. Inflation, on the other hand, is an economic problem that especially developing 
countries are exposed to for a long time and at a high rate. Efforts to realize economic growth cause 
inflationary tendencies in economies. According to some views, inflation is accepted as the cost of 
growth. It draws attention to the relationship between the open growth model adopted after 1980 in 
Türkiye and the macroeconomic variables of the intense inflationary environment experienced in the 
1990s. In this study, the relationship between foreign trade volume, inflation and economic growth 
in Türkiye was investigated by ARDL method. The results obtained show a significant relationship 
between growth and inflation. 
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1. GİRİŞ 

Kısaca ülkenin belirli bir dönemde ürettiği nihai mal ve hizmetlerdeki artış oranı olan ekonomik büyüme, 
ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri üretmek için toplumun üretim kabiliyetinin artması (Peterson,1994:480) 
şeklinde tanımlanmaktadır. İktisadi hayatın temel göstergelerinden olan kişi başına gelirin bir yıldan diğer 
yıla daha yükselerek reel gelirde artış sağlamasıdır (Ülgener,1991:409). Ekonomik büyüme kavramı ilk 
olarak Klasik iktisatçılar tarafından ortaya atılmıştır (Ünsal, 2016:39). Ekonomik büyüme ekonomideki 
tüm aktörleri yakından ilgilendiren bir unsurdur. En basit biçimiyle üretimdeki artış olarak tanımlansa 
da aslında bu artışın nasıl ortaya çıktığını açıklamada çok geniş ve karmaşık durumlar söz konusudur. 
Karmaşıklığın sebebi bu büyüklüğü ölçmedeki zorluktur. Değişen ve gelişen dünya şartlarında toplumu 
ve ekonomiyi oluşturan her unsurun hayatta kalmasını devam ettirecek kaynaklara olan ihtiyaçları ve 
bunlara ulaşmak için harcamış oldukları gayretler, yaşamlarını sürdürdükleri ülkenin sosyoekonomik 
şartlarına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Ekonomisi büyüme eğiliminde olan ülkeler uluslararası 
piyasada avantajını kullanarak gelişimini ve geleceğini daha rahat hazırlayabilmektedir. 

Her ekonominin nihai hedefi ekonomik büyümeyi sağlamak ve bunu sürdürülebilir yapmaktır. Ekonomik 
istikrarı sağlayacak bu hedefe ulaşabilmek için para ve maliye politikalarına başvurulmaktadır. Büyümenin 
gerçekleşmesi iki durumun uygulanır hale gelmesi ve olumlu sonuç vermesi ile mümkündür. Bunlardan 
birincisi tam istihdam altında kullanılan kaynakların verimliliğinin sağlanması ve artırılması, ikincisi 
de potansiyel olarak faaliyet gösteren bir ekonomiye yeni kaynakların aktarılmasının sağlanmasıdır 
(Paksoy ve Bakan,2010:152)

Ekonomik büyüme hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için aynı önemi ve hassasiyeti 
taşımaktadır. Gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelere göre daha önde ve avantajlı oldukları için 
kalkınma sürecini büyük ölçüde tamamlayarak büyüme konusunda faaliyetlerini devam ettirmektedirler. 
Büyüme kavramı zaman ve ülke fark etmeksizin nerede ve ne zaman olursa olsun önemini koruyan bir 
olgudur. Değişen ve gelişen dünya düzeni içerisinde ekonomilerin uyguladıkları politikalar ve yaptığı 
faaliyetler bunu çok net bir şekilde ifade etmektedir. 

Ekonomik büyümenin gerçekleşmesi için ihracatın desteklenmesi dışa açık büyüme modelinin 
temelidir. İhracattaki artış üretimin, istihdamın ve döviz miktarının artmasını sağlar. Ancak dış ticaret 
miktarındaki artış tek başına büyümeyi her durumda sağlayamaz. Çünkü ihracat birim değer endeksinin 
ithalat birim değer endeksine oranı olan dış ticaret haddinin de büyümeyi destekleyecek yapıda 
olması gerekmektedir. Büyüme gerçekleşirken ekonomik istikrarın bozulmasına sebep olabilmektedir. 
Bunlardan biri de enflasyonun ortaya çıkmasıdır. Enflasyon para piyasasında istikrarın bozulmasıdır. Bu 
sebeple büyüme, dış ticaret ve enflasyon arasındaki ilişkiler ve etkileşimler çok yönlüdür. Dış ticaret ve 
enflasyonun büyüme üzerindeki etkileri ve bu etkilerin yönleri çok sayıda bilimsel araştırmanın konusu 
olmuştur. Dönemlerin ve ülkelerin özelliklerine göre dış ticaretin ve enflasyonun büyüme üzerindeki 
etkileri değişiklik göstermektedir.

Bu çalışmada dış ticaret, enflasyon ve büyüme arasındaki ilişki ARDL yöntemi ile analiz edilmiştir. 
ARDL sınır testi, değişkenler arasında uzun dönem ilişkisi olduğunu göstermektedir. Uzun dönemde 
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enflasyon ve büyüme arasında aynı yönlü ve anlamlı ilişkinin varlığı kabul edilmiştir. Dış ticaret hacmi 
ve ekonomik büyüme arasında ise anlamlı ilişki bulunamamıştır. Bu sonuçlar, Türkiye ekonomisinin 
istikrarlı gelişiminde ygulanacak politika önerisi için fikir verebilecek özellik taşımaktadır. Çalışmanın 
ilk iki kısmında dış ticaret ve enflasyonun ekonomik büyüme ile ilişkisi ele alınmıştır. Üçüncü kısımda 
Türkiye’nin dış ticaret, enflasyon ve büyüme oranları değerlendirilmiştir. Dördüncü kısımda ise 
ekonometrik analiz sonuçlarına yer verilmiştir.

2. DIŞ TİCARET VE BÜYÜME 

Ülkeler arası alışverişi ifade eden dış ticaret küreselleşmenin de etkisiyle her geçen gün önemini 
arttırmakta, ülkelerin gelişmişlik, büyüme ve kalkınma düzeylerini etkilemekte hatta bunu ölçen bir 
faktör olarak kabul edilmektedir (Şerefli,2016:137). Dış ticaret ülkelerin birbirleriyle sadece ekonomik 
değil siyasi, kültürel, toplumsal açıdan da ilişki kurmasını sağlar. Zamanla ortaya çıkan ticaretin 
küreselleşmesi ve çok uluslu şirketler uluslararası ticarete yeni boyutlar kazandırmış ve önemini 
artırmıştır. Uluslararası piyasada ülkelerin rekabet gücü gelişmişlikleriyle doğru orantılı olarak artmıştır. 

Ülkelerin uluslararası ticaretlerini serbestleştirmelerinde ve artırmak istemelerindeki genel amaç, artan 
ticaretle birlikte milli geliri ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi artırmaktır. Ülkelerin dış ticaretten 
kazançlı çıkabilmeleri ise makroekonomik istikrarı sağlamalarına bağlıdır (Sandalcılar, Noyan Yalman, 
2012:50). Dış ticaret verimlilik artışının yanı sıra teknoloji ithalatı vasıtasıyla yeni teknolojilerin elde 
edilmesini ve yayılmasını sağlayarak ekonomik büyüme oranını da artırmaktadır (Grosman, 1991; 
Rivera-Batiz and Romer, 1991; Young, 1991).

Dış ticareti oluşturan gereksinimler her ülkede farklılık göstermektedir. Ülkenin ihtiyaçları, üretim 
potansiyeli, dış pazarlara olan yakınlık, ülkenin değişen sektörlerdeki arz ve talebi dış ticaretin 
biçimlenmesinde, ihracatın ya da ithalatın yönlendirilmesinde etkin rol oynamaktadır (Yücel,2006:49). 

Dış ticaretin ülke ekonomisine etkileri çok geniş olmakla birlikte aşağıdaki gibi özetlenebilir (Gürak, 
2006: 287). 

• Ülkede rekabetin ve verimliliğin dolayısıyla büyümenin artması, 

• Ölçek ekonomisinden yararlanma, maliyetlerin azalması,

• İstihdamın artması ve işsizliğin azalması, 

• İhracat yoluyla döviz geliri elde edilmesi, 

• Teknoloji ithali, seri ve kaliteli üretimin sağlanması,

• Olmayan ürünlerin tedariki talep fazlası ürünlerin satışı,

• Küresel iş bolumu ve verimliliğin artması. 

Noyan Yalman, İ. & Kolak, H. / Dış ticaret, enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin 
Türkiye için analizi: ARDL yöntemi
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İhracatın artması toplam hasılanın bir tamamlayıcısı olarak, ürün artışında bir destek mekanizması görevi 
yapmaktadır. Ülkedeki yerli ihraç edilebilir ürünlerin dış talebindeki bir artış, ihraç edilebilir sektörde 
istihdam ve gelirde bir artışla üretimde bir bütün olarak artışa sebep olabilir (Awokuse, 2008: 162). 
Bununla birlikte ihracattaki artış, bir ülkenin yurtiçi üretimine olan talebi artırarak, toplam hasılanın, 
istihdamın ve tüketimin artmasını sağlayarak ekonomide canlanmayı sağlar (Jung ve Marshall, 1985:3). 
Ayrıca ihracat, dış ticaret yapılan ülkelerin mallarına yönelik talebe uygun yeni teknolojilerin üretimini 
kolaylaştırmakta, faktör rekabeti yaratarak üretim olanaklarını genişletmektedir (Liang, 1992: 450; 
Alam, 1991: 840-1). Yani dış ticaret hem nicelik hem de nitelik olarak büyümeye destek olan bir 
mekanizmadır. Awokuse (2008) dış ticaret-büyüme ilişkilerinin analizinde, sadece ihracatı dikkate alan 
ve ithalatı ihmal eden analizlerin yanlış sonuçlar verebileceğini de belirtmiştir. Dış ticaretin büyüme 
üzerindeki etkisi incelenirken ihracatın ve ithalatın birlikte değerlendirilmesi önemlidir.

Dış ticaretin yaratmış olduğu bu etki ve avantajlar değerlendirildiğinde dış ticarete kapalı bir ülkenin 
büyüme açısından dezavantajlara sahip olacağı sonucu elde edilebilir. Dış ticarette ülkenin gelişmişlik 
düzeyi yapılan ticaretin yönünü ihracata ve ithalata dayalı olarak değiştirmekte ve yönlendirmektedir. 
Dış ticaretin yaratmış olduğu etkiler gün geçtikçe gelişen dünya şartlarını yakalamak belli bir 
gelişmişlik düzeyinde olmayı hedefleyen ülkeler için önemli politika unsurlarıdır. Lewer (2002) 
ticari açıklığın artmasıyla, ucuz iş gücünün de yardımıyla gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkeler 
seviyesine yaklaşabilmesi için önemli bir fırsat olarak belirtmektedir. Lewer sermaye birikimi yoluyla 
ticaretin uzun vadede kazanç getirdiğini ileri sürmektedir (Lewer, 2002: 313). Asya’nın hızlı büyüyen 
ekonomilerine bakıldığında, başlangıçta ithal ikameci yani korumacı politikalar izlerken, daha sonra 
ihracata yönelmişlerdir. Hızlı büyüyen ihracat sayesinde artan ulusal gelir, ülkelerin kredibilitesini 
yükseltmiş, sermaye/hasıla oranları hızla düşen ülkeler, aynı tasarruf oranıyla yüksek büyüme hızlarını 
yakalamışlardır. Bu sayede Asya’da ihracata dayalı politika ülkelerin büyümede başarılı olmalarını 
sağlamıştır (Krueger 1990: 109). 

Dış ticaretin ekonomik büyüme üzerine etkileri birçok bilimsel çalışmanın konusu olmuştur. Konuyla 
ilgili literatür çalışmalarından birisi Ades ve Glaeser (1999)'a aittir. Ades ve Glaeser (1999), ekonomik 
büyümenin piyasa genişliğiyle yakından ilgili olduğunu ifade ederek, ticari serbestleşmenin hem yeni 
ürünlerin oluşturulmasını hem de pazar payının arttırılmasını sağlayan bir olgu olarak yorumlamışlardır.

Lee (1993), ülkelerin üretimde kullandıkları girdilerin hem yerel hem de ithal olabileceğini ifade ederek 
ticari serbestliğin önündeki gümrük tarifelerinin, uzun dönemde ülkenin ekonomik büyümesini ve kişi 
başına düşen gelirini olumsuz anlamda etkileyebileceğini savunmaktadır. Dolayısıyla dışa açık bir 
ekonomi kapalı bir ekonomiye göre ekonomik büyümeyi daha kolay sağlayabilir. Rodrigues ve Rodrik 
(2000), ticaret politikalarının ticaret hacmini etkilemesinin güçlü nedenleri olduğunu, ancak ihracatın 
ekonomik büyümeyi etkilemesi için güçlü bir neden bulunmadığını belirtmektedir.Dollar (1992)’a 
göre ekonominin serbestleşmesiyle ihracatta ortaya çıkan artış dışa açılan ekonomilerin daha hızlı 
büyümesini sağlamaktadır. Bunun yanında ihracat artışı döviz getirisi sayesinde ithal edilen girdi ve 
makinelerin kolay elde edilebilmesini sağlayarak gelişmekte olan ekonomilerde teknolojik ilerlemenin 
hız kazanmasına da yardım edecektir.
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Akbar ve Naqvi (2000) çalışmalarında, 1972-1998 dönemi için Pakistan büyüme ve ihracat arasındaki 
ilişkilere bakmış, ihracattan büyümeye olumlu, büyümeden ihracata olumsuz ilişki bulmuştur. İhracata 
dayalı büyümeye olumlu bakmamışlardır.

Rodrik (2000) ticarette serbestleşmenin tek başına yeterli olmadığını, serbestleşme stratejisini 
tamamlayacak unsurlar olmadan dışa açılmanın fazla sonuç vermeyeceğini belirtmiştir. Başarılı sonuç 
almak için makroekonomik istikrarı sağlamak ve dünya şartlarındaki hızlı değişimlere uyum sağlayacak 
kurumların geliştirilmesi gereklidir.

Ramos (2001), ithalat-ihracat-büyüme arasındaki ilişkiyi 1865-1998 yılları arasında Portekiz ekonomisi 
için incelemiştir. Granger nedensellik analizlerinin kullanıldığı çalışmada, değişkenler arasında 
nedensellik ilişkisi teyit edilememiştir. İhracatın üretim artışıyla ve ithalatın büyümeyle bir ilişkisi 
görülmemiştir.

Şimşek (2003) Türkiye’de 1960-2002 dönemine ait ihracat ve büyüme verileriyle yaptığı analizde 
ihracatla büyüme arasında bir ilişki olmadığını ortaya koymuştur.

Ağayev (2011), ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi panel eşbütünleşme ve panel nedensellik 
testlerini kullanarak on iki eski Sovyetler Birliği üyesi geçiş ekonomisi üzerinde uygulamıştır. Yapılan 
analizler sonucunda ise ihracat artışının ekonomik büyümeye neden olmadığı fakat ekonomik büyümeden 
ihracat artışına doğru nedensellik ilişkisi olduğunu tespit etmiştir.

Gül ve Kamacı (2012) çalışmalarında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için 1980-2010;1993-2010 
dönemleri dış ticaret ve büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiş dış ticaretin büyüme üzerindeki etkisini 
panel veri analizi yaparak test etmiş sonucunda ise büyümeden ihracat ve ithalat doğru bir nedensellik 
ilişkisi bulunamamış. Ancak ithalat ve ihracattan büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi olduğu 
yönünde sonuç alınmıştır.

Şerefli (2016) çalışmasında 1975-2014 yılları arasında Türkiye’nin dış ticaretinin ekonomik büyüme 
üzerindeki etkisi analiz edilmiş ve dış ticaret ve büyüme arasında bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır.

Aksu (2014) 1960-2009 yılları arasında Türkiye ekonomisinde dış ticaret ve ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkiye dair çalışmasında, ihracattan büyümeye doğru pozitif ve tek yönlü bir nedensellik 
ilişkisi olduğu yönünde sonuç elde etmiştir. Bununla birlikte ithalat ile büyüme arasındaki yapılan 
analizlere bakıldığında ise aynı kısa ve uzun dönem içeresinde çift yönlü ve pozitif bir ilişki olduğuna 
ulaşılmıştır.

Çütçü ve Yaşar (2019) çalışmalarında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret politikaları 
üzerine avantaj ve dezavantajları değerlendirmiş, elde edilen sonuçlara göre de sadece milli gelirden 
ithalata doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Uçan ve Koçak (2014) çalışmalarında dış 
ticaret ve büyüme ilişkisini 1990-2011 yılları arasında üçer aylık verilerle Türkiye açısından ele almış ve 
bu dönemlerde dış ticaret ile büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir.
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3. ENFLASYON VE BÜYÜME  

Enflasyon üzerinde çok fazla yorum yapılan ekonominin en önemli makroekonomik göstergelerinin 
başında gelmektedir. İktisadi anlamda Monetaristlerin özellikle üzerinde durmuş olduğu bir konudur. 
Monetaristlere göre ekonomide ortaya çıkan istikrarsızlıkların büyük bir kısmı parasal kaynaklıdır 
ve Monetaristlere göre enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur. Enflasyon fiyatlar genel 
seviyesindeki sürekli artışı ifade etmektedir. Enflasyonun en önemli etkisi piyasadaki para arzındaki 
artış karşısında satın alma gücünün azalmasıdır (Birinci,1989:19-20).

Enflasyonun etkileri uzun ve kısa dönemlerde farklılık göstermektedir. Enflasyonun büyümeyi kısa 
dönemde pozitif etkilediğini savunanların yanı sıra, bu ilişkinin hem kısa hem de uzun dönemde negatif 
yönlü olduğunu savunanlar da bulunmaktadır. Özellikle, 1970’li yıllara kadar enflasyonun ciddi bir 
problem olmadığı ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin pozitif olduğuna dair görüşler yaygın 
görülmektedir. Bu görüşe göre, enflasyonun sermaye birikimini artıracağı ve sermaye birikiminin 
artmasıyla da ekonomik büyümenin hızlanacağı ileri sürülmüştür. Fakat toplam talebi artırıcı 
Keynesyen politikaların uygulanması enflasyon artarken ekonomik büyümenin olumsuz etkilenmesine 
ve enflasyonun ekonomik büyümeyi pozitif etkilediğine dair görüşlerin zamanla azalmasına neden 
olmuştur. 1980’li yıllarla birlikte, enflasyonun büyüme ve yatırımları negatif etkilediği, bu nedenle 
enflasyon ile istikrarlı bir ekonomik büyümenin mümkün olamayacağını düşünen görüşler ortaya 
atılmıştır (Karaçor vd., 2011).

Enflasyonun büyüme üzerindeki olumsuz etkileri özellikle son dönemlerde birçok makroekonomik 
gösterge üzerinde izlenebilmektedir. Enflasyonun yükselme eğiliminde bulunduğu ülkelerde gelecekle 
ilgili beklentilerin etkisiyle paradan bir kaçış söz konusu olmaktadır. Parayı en kısa sürede emtiaya 
çevirme çabası artmakta bu da tüketimi artırmaktadır. Tasarruf oranındaki azalmaya bağlı olarak 
mevduat ve yatırım oranlarında da düşme izlenmektedir. Hane halkının satın alma gücünün zayıflaması 
borçlu alacaklı ilişkilerini etkilemektedir. Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde tasarruflardaki 
azalma yatırımların azalmasına dolayısıyla üretimin azalmasına neden olmaktadır. Enflasyon ile 
beraber gelecekle ilgili belirsizlikler artmakta ve buna bağlı olarak da alınacak olan risklerin fiyatı 
da yükselmektedir. Gelecekle ilgili beklentiler ve ekonomik istikrarın bozulması yatırımcılar için bir 
tehdit oluşturmaktadır. Enflasyon ortamı yatırımların sonraki dönemde sağlayacağı getirilerin belirsizlik 
göstermesine ve bu durumda yapılabilecek uzun dönemli yatırımların yapılmamasına yol açmaktadır 
(Altıntaş ve Koçbulut,2019:630). Özetle, enflasyon kaynak dağılımını ve gelir dağılımını bozmakta, 
milli paranın değerinin düşmesine ve yatırımların olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. 

Enflasyonla ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler konusunda karşılıklı olumlu ve olumsuz biçimde 
iki farklı durumda da görüşler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları literatür özeti olarak aşağıda yer 
almaktadır:

Kormendi ve Meguire (1985), enflasyon-ekonomik büyüme ilişkisini 1950-1977 dönemi için, yatay-
kesit verilerden yararlanarak 47 ülke örneği için test etmiştir. Çalışmanın sonucuna göre, enflasyonun 
ekonomik büyümeyi negatif etkilediğini bunun da yatırımlardaki düşüşten kaynaklandığını belirtmişlerdir. 
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Fischer (1993) bütçe açıkları, ticaret hadleri ve enflasyonun standart sapması gibi makroekonomik 
faktörlerin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Fischer’e göre, yüksek enflasyon 
ve bütçe açıkları yönetimin etkin bir makroekonomik politika sürdüremediği için ortaya çıkmakta 
ve ekonomide etkinliğin kaybolmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple, enflasyon ve bütçe açıkları ile 
ekonomik büyüme arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. Enflasyon, yatırımları ve verimlilik artış 
oranını azaltarak büyümeyi negatif yönde etkilemektedir

Barro’nun (1995) 1960-1990 dönemi için 100 ülkeyi kapsayan enflasyon-ekonomik büyüme ilişkisini test 
eden çalışmanın sonuçlarına göre, ortalama enflasyon oranındaki %10’luk bir artış ekonomik büyümeyi 
%0,2-0,3 oranında azaltmaktadır. Enflasyonun ekonomik performans üzerindeki etkisini araştırdığı 
çalışmasında, enflasyon ile büyüme ve yatırım arasında önemli bir negatif ilişkinin bulunduğunu 
hesaplamıştır

 Kormendi ve Meguire (1985), Fischer (1993) ve Barro (1995) enflasyon ile ekonomik büyüme arasında 
uzun dönemde negatif yönlü bir ilişkinin olduğunu ileri sürerken, Bruno ve Easterly (1998) enflasyon 
ve ekonomik büyüme arasında güçlü negatif yönlü ilişkinin sadece yüksek enflasyonla sonuçlanan kriz 
dönemlerinde söz konusu olduğunu ileri sürmektedir. 

Grimes (1991) enflasyon-büyüme ilişkisini, ekonomik büyümenin arz ve talep yönlü belirleyicilerini 
modelleyerek 1961-1987 döneminde 21 gelişmiş ülke ekonomisi için test etmiştir. Çalışmanın 
sonuçlarına göre, enflasyon oranı ekonomik büyümeyi kısa dönemde olumlu, uzun dönemde ise olumsuz 
yönde etkilemektedir. Uzun dönemde enflasyon oranındaki %10’luk bir artış ekonomik büyümeyi %1,1 
oranında azaltmaktadır. 

Levine ve Renelt (1992), Levine ve Zervos (1993), yaptıkları regresyon analizinin sonuçlarına göre; 
yüksek enflasyon oranlarında enflasyon ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir ilişki yokken, ılımlı 
enflasyon oranı ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir. 

Andres ve Hernando da (1997) OECD seviyesinde yaptıkları çalışmada, uzun dönemde enflasyon ve 
büyüme arasında önemli bir negatif ilişkinin olduğunu hesaplamışlardır. Enflasyon yalnızca yatırım 
seviyesini değil fakat aynı zamanda kullanılan üretim faktörlerinin verimliliğini de azaltarak büyümeyi 
olumsuz etkilemektedir

Motley (1998), 1960-1990 dönemini kapsayan çalışmasında, gerek 30 yıllık yatay-kesit gerekse on 
yıllık ortalamalardan hareketle yaptığı panel analiz enflasyonun ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin 
negatif olduğuna işaret etmektedir. Her iki analizin sonucuna göre; enflasyon oranındaki %5’lik bir 
azalma ekonomik büyümeyi %0,1-0,5 oranında arttıracaktır. Yüksek enflasyon gayrisafi yurtiçi hasıla 
(GSYH) içerisindeki fiziki ve beşeri sermaye miktarının azalmasına sebebiyet vererek tasarruf ve yatırım 
kararlarını olumsuz bir şekilde etkileyebilmektedir

Mallik ve Chowdhury (2001) elde ettikleri bulgulara göre; a) enflasyon ekonomik büyümeyi pozitif 
yönde etkilemektedir ve hızlı büyümek için enflasyon kaçınılmazdır. b) enflasyonun büyümeyi etkileme 
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derecesi, büyümenin enflasyonu etkileme derecesinden daha büyüktür. Hızlı bir büyüme, ekonominin 
canlanmasına ve kaçınılmaz olarak enflasyona yol açmaktadır. Ancak yine de Monetaristler enflasyonun 
ekonomik gelişim için zararlı olduğunu savunmuşlardır. 

Black, Dowd ve Keith (2001) enflasyon-ekonomik büyüme ilişkisini ılımlı bir enflasyona sahip olan 
US ekonomisi için eyaletler bazında test etmişler ve ılımlı enflasyona sahip olan US ekonomisi için 
yaptıkları analizin sonucuna göre, enflasyon oranlarındaki trendin aşağı doğru olduğu dönemlerde 
enflasyon ile ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit etmişlerdir. 

Chowdhury (2002) enflasyon-ekonomik büyüme ilişkisini Endonezya ekonomisi için, 1950- 1997 
dönemini kapsayan onar yıllık ortalamalar ve serpilme diyagramlarından hareketle çeşitli enflasyon 
oranları için test etmiştir. Yapılan test sonucuna göre; tüm örneklemde enflasyonla ekonomik büyüme 
arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. 

Pata (2018) tarafından Türkiye de 1983-2015 yılları arasında yıllık veriler ile enflasyon, tasarruf ve 
ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz edilmiş sonuçta, enflasyon oranı %1 arttığında ekonomik 
büyümenin kısa dönemde %0,07, uzun dönemde ise %0,23 oranında azalacağı tespit edilmiştir. 

Sekmen ve Topuz (2019) çalışmalarında enflasyonun ekonomik büyümeye olan etkilerini OECD ülkeleri 
açısından incelemiş 1996-2016 verilerini kullanarak elde ettikleri sonuçlara göre enflasyon ve ekonomik 
büyüme arasındaki ilişkinin doğrusal olmadığını belirtmişlerdir. Enflasyon eşik değeri OECD ülkeleri 
için %3,6207 olarak tespit edilmiş, enflasyon oranı bu değerin altında iken enflasyonun ekonomik 
büyüme üzerindeki etkisi pozitif fakat anlamsız iken enflasyon oranı bu değerin üzerine çıktığında 
büyüme üzerinde bozucu etkiler yaratmış olduğu saptanmıştır

Emek ve diğerleri (2021) Türkiye’de 2005-2020 yılları arası çeyrek dönemli veriler kullanılarak 
enflasyon ve büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre enflasyon ile ekonomik 
büyüme arasında herhangi bir ilişki bulunmazken ekonomik büyümenin uzun dönemde enflasyonu 
etkilediği, ekonomik büyümede %1’lik bir artışın aynı zamanda enflasyonu da %0,09 oranında artırdığı 
görülmüştür. 

Artan (2006) 63 ülkede enflasyon ve büyüme ilişkisini incelemiş, enflasyonun kısa ve uzun dönemde 
büyüme üzerindeki etkilerini test etmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon büyümeyi 
uzun dönemde negatif yönde etkilemektedir. Ancak enflasyonun büyüme üzerindeki olumsuz etkisi, 
gelişmiş ülkelere kıyasla gelişmekte olan ülkelerde daha fazladır.

4. TÜRKİYE DIŞ TİCARET, ENFLASYON VE BÜYÜME İLİŞKİSİ 

Türkiye 1980’li yıllarla birlikte dışa açık ekonomik büyüme stratejisini benimseyen gelişmekte 
olan bir ülkedir. 1980 sonrası ihracata yönelmiş ve birçok ülkeyle dış ticarette büyük ölçüde artışlar 
gerçekleşmiştir (Subaşı, Ertekin ve Kutlu, 2000:224). Türkiye uzun yıllar dış açık vermiş ve bu açık 
zamanla artarak ülkede yapısal bir sorun haline gelmiştir. Türkiye’nin ithalatı 1994 yılında alınan 5 
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Nisan Kararları ve Kasım 2000 ile Şubat 2001 Krizleri dönemlerinde gösterdiği dalgalanmalar haricinde 
sürekli bir artış trendi göstermiştir. İhracat ise sürekli artmıştır. Dış ticaret hacmi gerek ithalat gerekse 
ihracattaki artışlara bağlı olarak sürekli artsa da, ihracatın ithalatı karşılama oranı yani dış ticaret dengesi 
sürekli açık vermiştir. Türkiye’nin özellikle ihracatı bakımından karşı karşıya kaldığı en önemli sorun, 
değişik sektörlerini ihracata tam olarak yönlendirememiş olmasıdır (Saatçioğlu ve Kutlu, 2004:143).

Türkiye’de dış açık sorununun yanı sıra uzun yıllar yüksek enflasyon sorunuyla da karşı karşıya kalmıştır. 
Ama her iki sorun karşısında da dalgalı bir seyirle (özellikle kriz dönemlerinde) ekonomik büyümeyi 
sağlamıştır. Ekonomik istikrarın bozulduğu çoğu dönemlerde Türkiye ekonomisinde enflasyonlu 
büyüme gerçekleşmiş ve son zamanlarda da bu süreç gerçekleşmeye devam etmektedir (Eğilmez, 2015).

Enflasyonun Türkiye’de hissedilmeye başladığı dönemler 1930’lu yılların sonlarıdır. Türkiye ekonomisi 
1950’den itibaren gelişme hızını arttırmış bununla beraber merkez bankasının uygulamış olduğu para 
politikaları toplam talebi artmıştır. Fakat bunu karşılayabilecek yurtiçi üretim talep ile dengeli bir artış 
izleyemediğinden ekonomide istikrar sorunlarını artırmıştır. Enflasyon ve dış dengesizlikler bu sorunlar 
arasında çözümlenmesi en zor kısımlar haline gelmiştir (Çetintaş, 2003:145). 1970’li yıllarda dünyadaki 
petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak Türkiye’de de enflasyon oranında ciddi artışlar başlamıştır 
(Aydoğan, 2004:91). 1970 yılında Büyük Petrol Krizi karşısında devalüasyon kararı alan Türkiye, 
enflasyonun artmasını engellemek için birçok önlem almıştır. 1970-1980 yılları arasında enflasyon hızla 
artmaya devam etmiş hatta 1980 yılında artık üç haneli enflasyon oranı ile karşı karıya kalınmıştır. 
Bu kötü gidişatın durdurulması için 24 Ocak 1980 de istikrar kararları çerçevesinde enflasyon düşüş 
eğilimine girmiş ve bu düşüş 7 yıl devam etmiştir. Daha sonra 1987 yılında Aralık ayında ortaya çıkan 
döviz piyasalarındaki dengesizlikler, yapılan kamu kesimi ücret artışları sebebi ile enflasyon tekrar 
yükselmeye başlamıştır (Yenilmez ve Girginer, 2005:103).

1990 yılında yükselmeye devam eden enflasyon oranı 1994 krizi ile birlikte 1995’te en yüksek 
seviyesine çıkmıştır. Daha sonra aynı yıl içerisinde ani bir düşüş ve ardından bir yükseliş olmuştur. 
2000-2001 yıllarında enflasyon ikinci kez zirve yapmıştır. Kriz ortamından kurtulmak, enflasyonla 
kararlı bir biçimde mücadele edebilmek, sürdürülebilir bir büyüme ortamını sağlamak ve gelir dağılımını 
iyileştirmek amacıyla 2001 yılında Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı oluşturulmuştur. Program ile 
ülke ekonomisine dair büyük yapısal reformlar hedeflenmiş ve bu şekilde uygulamalar başlatılmıştır. 
Bu programın hedeflenen seviyede etkili olamamasının sebeplerinden biri daha önce sabit kur rejimi 
uygulamasının yerini dalgalı kur rejiminin almış olmasıdır. Bu kur sistemi ile birlikte ekonomi inişli 
çıkışlı olarak ilerlemeye başlamıştır (Kol ve Karaçor, 2012: 392).

2002-2007 döneminde yüksek büyüme oranları gerçekleşmiş, ihracatta ve üretimde yüksek oranlı 
artışlar sağlanmış, enflasyon oranları düşmüş, mali disiplin göreceli de olsa sağlanmıştır. Yapısal olarak 
büyüme dönemlerinde cari açığı da artan Türkiye ekonomisinde, kriz öncesi dönemde küresel likidite 
bolluğu sayesinde finansman sorunu yaşanmamıştır (Acar, 2013: 17). 2008 ve 2009 krizlerinin ardından 
küresel büyümedeki yavaşlama meydana gelmiştir. Özellikle gelişmiş ülkelerdeki büyüme, dengesiz bir 
görünüm sergilemiştir. Tüketimdeki ılımlı yükselişe rağmen yatırımlar aynı hızla artmamıştır. ABD’de 



59

seçim sonrası yeni yönetimin büyüme odaklı politikalara öncelik vereceği beklentisi ve FED’in faiz 
artırımı kararı sonrasında dolar önemli ölçüde değer kazanmıştır (TOBB, 2016: 1-2). 2016 yılında da 
küresel ekonomideki durgunluk süreci tam olarak aşılamamış, büyüme oranları düşük seyrini korumuştur. 
Türkiye ekonomisinde de dünya ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak durgunluk devam etmiş, 
ekonomi büyük ölçüde iç talep kaynaklı olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılının ilk çeyreğinde %4,5, 
ikinci çeyreğinde %5,3 ile görece de olsa iyi bir büyüme sağlanmıştır. Bu büyümede başta iç talep artışı 
olmak üzere, kamu harcamaları etkili olmuştur. Yılın üçüncü çeyreğinde darbe girişiminin de olumsuz 
etkisiyle geleceğe yönelik belirsizliklerin artması ve hane halklarının harcamalarını ertelemesi iç talebi 
daraltmıştır. Bu dönem GSYH, iç talepteki düşüşün yanında, ithalat ve ihracatta daralmanın da etkisiyle 
%1,3 küçülmüştür. GSYH’ye en büyük katkıyı devletin nihai tüketim harcamaları yapmıştır. Türkiye 
ekonomisi son çeyrekte ise yurtiçi belirsizliklerin azalması ve ekonomik aktiviteyi artırmaya yönelik 
hükümetin aldığı tedbirlerin etkisiyle toparlanmış ve %3,5 büyüme kaydetmiştir. Yıllık bazda büyüme 
ise %2,9 seviyesinde gerçekleşmiştir (TOBB, 2016: 23).

Aşağıdaki grafiklerde Türkiye’nin 2005-2020 dönemlerine ait büyüme, enflasyon ve dış ticaret 
göstergeleri yer almaktadır. 

Şekil 1’de görülen Türkiye’nin büyüme, oranları kriz dönemlerindeki ani düşüşleri ve kırılganlıkları 
göstermektedir. Krizler hariç Türkiye ekonomisinde ekonomik büyümenin devam ettiği de izlenmektedir.

Şekil 1 
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Kaynak:TÜİK

Şekil-2’de Türkiye’de dış ticaret göstergeleri yer almaktadır. İthalatın sürekli ihracattan yüksek olması 
cari açığın varlığını göstermektedir. Cari açıkların sürmesine karşılık bir önceki grafikte görüldüğü gibi 
ekonomik büyüme devam etmiştir.
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Şekil 2

2005-2020 Dönemi İthalat ve İhracat Verileri

Kaynak: TÜİK

Şekil-3’de ise Türkiye’de TÜFE’ye göre enflasyon oranları yer almaktadır. 2016’ya kadar durgun 
seyreden enflasyonun sonrasında artışa geçtiği görülmektedir. Büyüme oranlarındaki artış dikkate 
alındığında enflasyonla büyümenin birlikte gerçekleştiği ortadadır.

Şekil 3

2004-2021 Dönemi Enflasyon Oranları

Kaynak: TÜİK
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5. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE BULGULAR

Bu çalışmada Türkiye’de dış ticaret, enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki, 2013:01-2022:03 
aylık verileri ile araştırılmıştır. Analizde bağımlı değişken olarak ekonomik büyümeyi temsilen sanayi 
üretim endeksi (SAUt) kullanılmıştır. Bağımsız değişken olarak fiyat istikrarını temsil etmek üzere 
tüketici fiyat endeksi (TFEt) ve dış ticaret büyüklüğünü temsilen dış ticaret hacmi (XMt) kullanılmıştır. 
Veriler TÜİK’den elde edilmiştir ve mevsimsellik etkisinden arındırılmıştır. Analizde araştırılan model 
denklem 1’de verilmiştir.

Tablo 1

Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi

Sabitli Model Sabitli ve Trendli Model
t-İstatistiği Olasılık Değeri t-İstatistiği Olasılık Değeri

SAU -4.4909** 0.044 -7.6627*** <0.01
TFE 0.6810 >0.99 0.5723 >0.99
XM -4.1761 0.104 -4.9583* 0.073
ΔSAU -23.7084*** <0.01 -23.9742*** <0.01
ΔTFE -11.6508*** <0.01 -23.6477*** <0.01
ΔXM -16.9958*** <0.01 -16.9149*** <0.01

Not: ***, **, * işaretleri sırasıyla %1, %5, %10 önem seviyesinde durağanlığı göstermektedir.

Yapısal kırılmalı birim kök testi sonuçlarına göre, sanayi üretim endeksi düzeyde durağan I(0), tüfe 
ve dış ticaret hacmi birinci dereceden durağandır I(1). İkinci dereceden durağan olmamak koşuluyla, 
değişkenler farklı düzeyde durağan olduğunda Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL 
yöntemine başvurulmaktadır. ARDL yönteminde değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığı 
sınır testi ile araştırılmaktadır. ARDL sınır testi sonuçları tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2 

Sınır Testi Sonuçları

k F İstatistiği

%1 anlamlılık düzeyindeki kritik değerler
Alt Sınır I (0) 4.13

Üst Sınır I (1) 5

%2.5 anlamlılık düzeyindeki kritik değerler
Alt Sınır I (0) 3.55

Üst Sınır I (1) 4.38

2 4.3247

%5 anlamlılık düzeyindeki kritik değerler
Alt Sınır I (0) 3.1

Üst Sınır I (1) 3.87

%10 anlamlılık düzeyindeki kritik değerler
Alt Sınır I (0) 2.63

Üst Sınır I (1) 3.35
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Sınır testi sonuçlarına göre, F istatistiği %5 önem düzeyinde değişkenler arasında uzun dönemli 
ilişki olduğunu göstermektedir. Sınır testiyle değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığı 
belirlendikten sonra ARDL yöntemiyle kısa ve uzun dönemli katsayılar elde edilmektedir. Analizde 
tahmin edilen ARDL (2, 0, 3) test sonuçları tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3

ARDL (2, 0, 3) Modeli Kısa ve Uzun Dönem Katsayıları

Değişken Katsayı Standart Hata t-İstatistiği Olasılık Değeri
C 31.0581*** 10.619 2.9245 0.004
SAU (-1) -0.4131*** 0.1076 -3.8378 0.000
TFE 0.0463*** 0.0123 3.7468 0.000
XM (-1) -0.0264 0.1148 -0.2301 0.818
D(SAU (-1)) -0.3860*** 0.0911 -4.2337 0.000
D(XM) 0.3401** 0.1471 2.3106 0.022
D(XM (-1)) 0.2080 0.1771 1.1744 0.243
D(XM (-2)) 0.3075** 0.1539 1.9974 0.048
ECM (-1) -0.4131*** 0.0978 -4.2211 0.000

ECM = SAU - (0.1122*TFE -0.0640*XM + 75.1804)
TFE 0.1122*** 0.0183 6.1318 0.000
XM -0.0639 0.2792 -0.2291 0.819
C 75.1804*** 17.514 4.2924 0.000

Not: ***, ** işaretleri sırasıyla %1, %5 önem seviyesinde katsayının anlamlı olduğunu 
göstermektedir.

Tablo 3’te verilen ARDL test sonuçları, kısa ve uzun dönem katsayılarının istatistiksel olarak anlamlı 
olduğunu göstermektedir. ARDL modeli hata düzeltme terimi olan (ECM) katsayısı sıfır ve eksi bir 
arasında bir değer almış ve anlamlı çıkmıştır. ECM katsayısı, değişkenler arasındaki uzun dönem 
ilişkisinden kısa dönemde oluşacak sapmaların kaç dönem sonra kapanarak uzun dönem dengesine 
dönüleceğini göstermektedir. Analiz sonucunda elde edilen ECM katsayısına göre, kısa dönemde 
oluşacak sapmalar 2.4 dönem sonra uzun dönem dengesine dönecektir. ARDL modelinin uzun dönem 
katsayılarına göre, enflasyon ekonomik büyümeyi aynı yönde etkilemektedir. Dış ticaret hacmi ve 
ekonomik büyüme arasında negatif ilişki bulunmuştur ancak bu istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
değildir. Bu sonuçlar doğrultusunda enflasyonla birlikte büyümenin arttığı sonucuna ulaşılabilir. 
Uygulanan genişlemeci politikaların etkisi bulunmaktadır.
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Tablo 4 

ARDL Tanılayıcı Test Sonuçları

Test İstatistiği Olasılık Değeri
Breusch-Godfrey LM Testi 0.1657 0.8475
Breusch-Pagan-Godfrey Testi 2.0371 0.5760
Ramsey RESET Testi 0.3311 0.5663
Jarque-Bera Normalite Testi 0.2070 0.3872

Tahmin edilen ARDL modeline ilişkin tanımlayıcı testler tablo 4’te verilmiştir. Uygulanan modelin 
otokorelasyon (LM), değişen varyans (BPG), normallik (JB) ve model kurma hatasının olmadığı 
görülmektedir.

5. SONUÇ 

Ekonominin en önemli makroekonomik göstergeleri büyüme, enflasyon ve dış ticaret arasında karşılıklı 
etkileşim ülke ekonomileri politikalarında belirleyicileri olmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte artan dış 
ticaret hacmi ve arz ve talepteki ani değişmelere tepki olarak çıkan enflasyon bir ülkede ekonomik 
büyümeyi etkileyen başlıca unsurlardır. Hedefi büyümeyi sağlamak ve sürdürülebilir kılmak için 
ekonomide istikrarın sağlanmasının gerekliliği tartışılmazdır. 

Yapılan analizde değişkenler arasında uzun dönemli ilişki olduğu görülmüştür. Enflasyon ekonomik 
büyümeyi aynı yönde etkilemektedir. Enflasyonist dönemlerde fiyatlardaki artış ve devletin genişletici 
para politikası büyümenin de sebebi olmaktadır. Dış ticaret hacmi ve ekonomik büyüme arasında negatif 
ilişki bulunmuştur ancak bu istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki değildir. Burada dış ticaret hacminin 
yanı sıra dış ticaret haddini de göz önünde bulundurulması ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da 
önemlidir. Sonuçlar doğrultusunda enflasyonla birlikte büyümenin arttığı sonucuna ulaşılabilir. 

Büyümeyi öncelikli hedef kabul eden ekonomilerde bunun sonucu olarak enflasyon ve cari açık sorunları 
ortaya çıkmaktadır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken ne kadar büyüme için ne kadar enflasyon 
ve cari açık seviyesi kabul edilebilir olduğunun belirlenmesidir. Aksi takdirde büyüme hedeflerine 
ulaşmak adına ekonomide istikrarın bozulması, büyümenin sürdürülebilirliğini tehlikeye sokmakta ve 
ileriki dönemlerde daha ciddi ekonomik sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Uygulanacak 
politikaların kısa vadeli değil uzun vadeli etkilerinin mutlaka değerlendirilmesi gerekir. 
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ÖZET
Sosyal medyanın yaygınlaşması ve bireylerin her anlarında sosyal medya platformlarında 
bulunmasıyla beraber satın alma davranışları da birtakım değişimlere uğramaktadır. Özellikle 
farklı bireylerin paylaşımları sonucunda bireylerin yaşadıkları gelişmeleri kaçırma korkusu 
pazarlama alanında ilgi çekici bir konu haline gelmiştir. Sosyal medya kullanan bireylerin 
yaşadığı gelişmeleri kaçırma korkusunun (FoMO), termal otel tercihleri üzerinde etkilerinin 
araştırıldığı bu çalışma için 610 katılımcıdan elde edilen sonuçlar kullanılmıştır. Faktör analizi 
neticesinde zamana dayalı FoMO ve aktiviteye dayalı FoMO boyutlarının elde edildiği gelişmeleri 
kaçırma korkusu ve satın alma niyeti ölçeklerinin kullanıldığı bu çalışmada, regresyon analizi 
yapılarak hipotezler test edilmiştir. Analizler neticesinde, yoğun bir şekilde sosyal medya kullanan 
bireylerde, gelişmeleri kaçırma korkusu sebebiyle, termal tatil satın alma niyetinin daha yüksek 
olabileceği anlaşılmaktadır.

ABSTRACT
With the spread of social media and the presence of individuals on social media platforms at every 
moment, their purchasing behaviors are also undergoing some changes. The fear of missing out 
on the developments experienced by individuals, especially as a result of the sharing of different 
individuals, has become an interesting issue in the field of marketing. The results obtained from 610 
participants were used for this study, in which the effects of the fear of missing out (FoMO) on the 
preferences of thermal hotels by individuals using social media were investigated. In this study, in 
which fear of missing out and purchase intention scales, in which time-based FoMO and activity-
based FoMO dimensions were obtained as a result of factor analysis, hypotheses were tested by 
regression analysis. As a result of the analyzes, it is understood that the intention to buy a thermal 
holiday may be higher in individuals who use social media intensively due to the fear of missing 
out on developments.
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Have you purchased a thermal holiday to make a mission?
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1. GİRİŞ 

Günümüz dünyasında yoğun bir koşturma içerisinde yaşayan bireylerin, yaşam kalitelerini artırmak, iyilik 
durumlarını korumak ve rahatlamak amacıyla termal otelleri tercih ettikleri bilinmektedir. Ülkemizin 
termal kaynaklar açısından zengin olması ve tüketicilerin giderek bilinçlenmesi ve söz konusu iyilik 
durumlarına ulaşma taleplerinin her geçen gün artması sonucunda termal otel tesislerinin sayıları da 
giderek artmaktadır. Ancak günümüz tüketicileri, sadece sağlık durumlarının iyileştirmenin yanı sıra 
farklı sebeplerle de bu hizmetleri satın alma eğilimi göstermektedirler. Genel tüketici davranış teorisine 
göre tüketici zihninin “kara kutu” olarak adlandırılması, bu sebeplerin karmaşıklığı, tüketicilerin 
rasyonel ve hedonik anlamda farklı etkenler ile güdülendiği anlamına gelmektedir.

Termal turizm, sıcak ve mineralli su banyosu, inhalasyon, çamur banyosu gibi çeşitli türdeki yöntemlerin 
kullanılarak fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz gibi destek tedavilerinin birleştirilmesi ile yapılan 
kürlerin yanı sıra termal suların eğlence ve rekreasyon amacıyla kullanması sonucu ortaya çıkan turizm 
türüdür. Sağlık turistlerinin bu hizmetleri aldığı termal tesisler de bireylere, zindelik sağlamak ve 
sağlıklarına kavuşmak amacıyla termomineralli sularla şifa sunmaktadırlar. Termal otel kullanımı son 
yıllarda otel ve tesis olarak kompleks hizmet ortamlarda sunulmaya başlamış ve popüler hale gelmiş olsa 
da yüzyıllardır kullanılan bir şifa arama yöntemi olup, ilk çağlardan beri bireyler şifa bulmak amacıyla 
sıcak su kaynaklarına seyahat etmişlerdir. Bu tesisler özellikle eklem ve kas ağrıları, üst solunum yolları 
rahatsızları ve dermatolojik hastalıkların tedavisi için tercih edilmektedir.

Günümüzde iletişim ve internet teknolojilerinin gelişmesi ile bireyler mobil cihazlar sayesinde 
sosyalleşmekte ve bilgi arayışlarını dijital ortamlarda gerçekleştirmektedir. Özellikle son dönemlerde 
sosyal medya kullanımının artması toplumun sosyal ve psikolojik alışkanlıklarını değiştirmekte, 
bireyler yeni ilgi alanları keşfetmekte ya da yeni kaygılar taşımaya başlamaktadırlar. Farklı ihtiyaçlara 
cevap verebilecek sosyal medya platformları arttıkça, bireyler günlük rutinlerinin bir parçası olarak bu 
platformlarda oldukça uzun vakit geçirmeye başlamışlardır.

Her şeyden ve herkesten yer, zaman ve mekân sınırı olmaksızın haberdar olma şansı sunan bu ortamlar 
nedeniyle bireylerde gelişmeleri kaçırma korkusu olarak ifade edilen kaygı durumları ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Etkileşim içerisinde bulundukları diğer bireylerin yaşadığı olaylardan haberdar olmak isteyen 
tüketiciler; bu gelişmeleri kaçırmamak adına, sosyal medya platformlarını sık sık kontrol etmektedir. 
İnsanlar artık başkalarının nerede, ne yaptıkları, hangi güzel ortamlarda nasıl eğlendikleri, ya da ne 
gibi faydalar elde ettiklerini, kendileri dışında neler olup bittiğini sosyal medyada paylaşılan içerikleri 
takip ederek öğrenmektedirler. Bu bağlamda özellikle termal otel, spa, wellness, vb. aktivitelere katılan 
arkadaşlarının eğlenceli ve gösterişçi paylaşımları sonucunda gelişmeleri ve yaşanan deneyimleri takip 
etmek isteyen ve kaçırmak istemeyen tüketiciler, bir sonraki tatil planlarına termal otelleri de dahil 
edebilmektedir. 



71

Bu çalışmanın amacı; sosyal medya kullanan bireylerin yaşadığı gelişmeleri kaçırma korkusunun 
(FoMO), termal otel tercihleri üzerinde etkilerini belirlemektir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Gelişmeleri Kaçırma Korkusu  

Gelişmeleri kaçırma korkusu Fear Of Missing Out (FoMO) “… diğer bireylerin tatmin edici tecrübelerler 
yaşayabileceği ve kendisinin bundan eksik kalacağına dair duyduğu yaygın bir endişe” ve “… diğer 
bireylerin yaptıklarıyla sürekli irtibatta kalma gereksinimi” olarak tanımlanmaktadır. Esas duygu, kişi 
bir şeye sahip olamazken herhangi bir bireyin buna sahip olması ve bu durumdan mutluluk duymasıdır. 
Yoksunluk duygusunu yaşayan birey daima o yoksunluğu hissedilen şeyin peşinden giderek bu konuda 
kendince gördüğü açığını kapamaya çalışmaktadır (Przybylski vd., 2013: 1841).

Gelişmeleri kaçırma korkusu (GKK) ya da FoMO, 2000’li yıllardan önce akademik alan çalışmalarda 
rastlanmayan bir kavram iken 2000’li yılların başında ilk olarak Dan Herman tarafından bir olgu olarak 
ele alınmıştır. İlerleyen yıllarda küresel bir araştırma şirketi olan JWT Intelligence tarafından FoMO 
olgusu yapılan bir araştırmada ele alınmıştır (Şenel 2018: 61). 

İlk akademik çalışma olarak da 2013 yılında Przyblski ve arkadaşları tarafından FoMO olgusu 
incelenmiştir. Bu akademik çalışmada kişilerdeki FoMO düzeyini ölçen FoMO ölçeği geliştirilmiş ve 
FoMO’ nun sosyal medya kullanımının arkasındaki itici bir güç olduğu belirtilmiştir (Altınay Bor 2018: 
42).

Günümüzde akademik yayın kapsamında sayısında artış gösteren FoMO, sosyal medyada gerçekleşen 
ve kişinin kendisinin bu olayın bir parçası olmayıp olayları tanımlamayı hedefleyen bir duygu 
kavramıdır (Gil, Oberst ve Chammarro, 2015). Bireyler ilişkileri ile ilgili kaygılı hissettiklerinde, büyük 
bir ihtimalle toplum olarak dışlanma korkusu duymaktadırlar. FoMO bir, “Diğerleri bensiz eğleniyor 
korkusunu hissetmek”tir (Przybylski ve diğerleri, 2013). Lim bu kavramı, farklı bireyler arasında 
değişim gösteren genel bir kişilik özelliği olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifade ile bireyden bireye 
değişkenlik göstermesine rağmen genel bir kişilik özelliği olarak yorumlanmaktadır (Lim 2016: 41).

Oxford sözlüğüne göre; FoMO, sosyal medya üzerinden yapılan heyecan verici, ilgi çekici olarak 
değerlendirilen mutluluk hissettiren herhangi bir paylaşımın, başka bireylerde yarattığı endişe, kaygı 
duygusudur (www.en.oxforddictionaries.com).

FoMO’nun yaş kuşaklarıyla ilişkili bir kavram olması nedeniyle, bu kavramın daha anlaşılır olması için 
kuşak kavramını açıklamakta faydalı olacaktır. Türk Dil Kurumu’nda kuşak kavramı: “Yaklaşık olarak 
aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, 
benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu” olarak açıklanmaktadır. 
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Birçok farklı çalışmada kuşaklarla ilgili çok sayıda sınıflandırma yapılmış olup genel olarak 1946-1964 
yılları arası “Baby Boomers”, 1965-1979 yılları arası “X Kuşağı”, 1980-1999 yılları arası “Y Kuşağı” 
ve 2000 yılından sonra doğanlar “Z Kuşağı” olarak kabul edilmiştir (Crumpacker ve Crumpacker 2007; 
Seymen 2017).

FoMO sendromu, Z kuşağında sıklıkla görülmektedir. 2000’li yılla sonrası doğan bireyler hızla öğrenen, 
mobil ağ ve internet teknolojilerini kullanmayı seven, teknoloji ile iç içe büyümüş nesilden oluşan 
gruba Z kuşağı denmektedir. Z kuşağı, tablet, akıllı telefonlar ve bilgisayarları en fazla kullanan yaş 
kuşağı olduğu için FoMO sendromuna yakalanma oranlarıda diğer yaş kuşaklara göre oldukça fazladır. 
Öğrencilerde ve gençlerde bu belirtilere daha sık rastlanmaktadır. FoMO sendromuna yakalanan yaş 
aralıkları ağırlıklı olarak 15-25 ve 25-35 olarak belirlenmektedir. Bilhassa sosyal medyayı aktif kullanan 
gençlerde gün boyunca gündemi ve sosyal çevredeki olayları kaçırma endişesinden dolayı sürekli bir 
sosyal kaygı bozukluğu durumu söz konusudur (Yavuz, 2015). Bu durum, başkalarının yaptıklarıyla 
doğrudan bağlantı kurma isteği içerisinde olan bireylere kendini ve başkalarını keşfetme imkânı tanıyan 
sosyal medya playformları ile ilişkilidir (Przybylski ve diğerleri 2013).

FoMO’yu yaşayan bireyler birebir ya da karşılıklı iletişim kurmak yerine, bu ihtiyaçlarını gidermek 
için sosyal medya platformlarını tercih ediyorlar ve yine aynı sebeple de toplumdan soyutlanmış bir 
şekilde yaşamaktadırlar. Böylelikle kişilerin kendilerini yalnız hissetmeleri, her geçen gün derinleşerek 
kişiler kısır döngü içerisine girerler (Dossey, 2013). Öz-belirleme teorisi (Self- Determination Theory) 
FoMO’nun anlaşılması için sunulan bir bakış açısı doğrultusunda; ruhsal anlamda iyi hale gelmek için 
üç temel evrensel psikolojik ihtiyacın giderilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaçlar; ‘yeterlik ihtiyacı’, 
‘özerklik’ ve ‘ilişki içinde olmak” tır. Yeterlik gereksinimi; bireylerin kabiliyetlerini kullanarak yaptığı 
işlerin üstesinden gelmeleri ve takdir görerek bu yeterliğinin farkında olmasıdır. Özerklik gereksinimi, 
bireylerin gerçekleştirdikleri davranışların yükümlülüğünü alması, bağımsız olarak kendi kararlarını 
alabilmesidir. İlişki içinde olma ihtiyacı bir bağlılık ihtiyacıdır, insanların yaşamında önem verdiği ve 
iletişimde olduğu bireylere bağlanma ihtiyacını vurgulamaktadır (Deci vd., 1985; Przybylski vd., 2013: 
1841). İlişki içerisinde olma gereksinimi ise bireylerin ilişkilerinde diğerleri tarafından oluşturulan 
desteği ve doyumu hissetmesini, içinde yaşadığı sosyal hayata ait olma duygusunu yaşamasını 
sağlamaktadır (Kowal and Fortier 1999; Ingledew vd., 2004). Bu teori açısından bakıldığında FoMO, 
temel gereksinimlerin karşılanmasında olaya bağlı ya da sürekli eksiklik hissedildiği durumlarda ortaya 
çıkan öz-belirleme durumudur (Przybylski vd., 2013: 1841).

Sonuç olarak FoMO; bireylerin korku, endişe ve kaygı gibi duyguları hissetmesine yol açan bir kavramdır. 
Bireyler diğer bireylerin sahip olduğu bir ürün ya da deneyime sahip olamadıklarında, FoMO sendromu 
baş göstermektedir (Reagle 2015; Oxford 2020). 
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2.2. FoMO & Sosyal Medya

Günümüzde teknolojik gelişmeler sayesinde internetin daha kolay ulaşılabilir bir hal almasıyla bireylerin 
karşılıklı iletişim kurmaları oldukça kolaylaşmıştır (Tozkoparan ve Kuzu 2019: 89). Özellikle akıllı 
mobil cihazların yaşantımıza girmesi ile beraber yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde, birkaç farklı 
cihazlar ile yaptığımız pek çok aktiviteyi artık yalnızca bir cihaz üzerinden yapmak olağan bir hale 
gelmiştir (Hoşgör vd. 2017: 214).

Sosyal medyanın yoğun bir bilgi akışının olması ve fonksiyonelliğinin çoğalması bireylerde aktif olarak 
bir fiil internette çevrimiçi olma isteğini oluşturmaktadır. Bu durum sonucunda tüm dünyada FoMO 
olarak tanımlanan gelişmeleri kaçırma korkusu kavramını ortaya çıkartmıştır (Yalçın Çinar 2017: 6). 

Sosyal medya, kişilerin kendilerini farklı ve özgür şekillerde gösterdikleri ve öteki kişilerle bağlantı 
kurabildikleri sanal bir mecradır. Özellikle genç kesim sosyal medyayı ziyadesiyle aktif bir şekilde 
kullanmaktadır (Özkaynar Beşenk 2018: 17). Sosyal medya platformlarında, bireyin hayatındaki 
gelişmeleri, kesitleri ya da gün içerisinde uyguladığı, deneyimlediği şeyleri çevresiyle paylaştığı bir yer 
olarak hizmet vermektedir (Hızarcı 2018: 34). Sosyal medya platformları ile gündelik hayatı paylaşmak 
giderek vazgeçilmez bir alışkanlık haline gelmekte ve kişiler tüm yaşantılarını detaylarıyla sosyal 
medyada paylaşmaktan hiçbir şekilde kaygı duymamaktadır. Sonuç olarak gelişmeleri kaçırma korkusu 
yeni bir kavram değildir ancak sosyal medya kullanımının yoğunlaşması ile beraber yeniden gündeme 
gelmiştir (Özkaynar Beşenk, 2018: 17).

2. 3. SATIN ALMA NİYETİ

Müşterinin ürün satın alma sürecinde karar aşaması ile doğrudan bağlantılı bir kavram olan satın alma 
niyeti, mevcut durumda var olan ve yeni ürünlerin satışlarının piyasada öngörülmesinde çok fazla 
kullanılan işletmelerce satın alma niyeti ile ilintili olarak sürekli veri toplanma halidir. Genel olarak 
bakıldığında bir mal veya hizmeti satın alma isteği şeklinde adlandırılan satın alma niyeti, çoğu zaman 
tüketicinin söz konusu ürün ya da hizmeti ilerleyen bir zaman diliminde tedarik etmesi ile ilgili istekliliği 
şeklinde ölçülmüştür (Mutlu, Çeviker, & Çirkin, 2011). Farklı bir başka deyişle, satın alma niyeti, 
tüketicinin çeşitli zaman aralıklarıyla herhangi bir ürün veya hizmeti istediği boyut ve ölçüde tedarik 
etmeyi planlaması şeklinde tanımlanabilir (Lin, Wu, & Chen, 2013). Satın alma niyetindeki, karar verme 
sürecinde en önemli belirti isteğin derecesidir. (Butt, 2013: 341). 

Daha net ve öz bir şekilde tanımlamak gerekirse; “kişinin satın alma niyeti, tamamen belirli bir marka, 
mal veya hizmeti satın almasındaki istek ve söz konusu faaliyete yatkınlığı ile alakalıdır.” Satın alma 
niyeti detaylı olarak ele alındığında herhangi bir tüketicinin söz konusu ürünü satın alabilme olasılığı 
gibi çeşitli konulara da açıklık getirilebilmektedir. Amos (2008) ise, reklam ve pazarlama sürecinde 
marka, ünlü kişi eşliğine karşı müşteride oluşacak olumlu tutumun, aynı kişinin markayı satın alma 
niyetindeki olumlu iyileşme şeklinde geri dönüş yaratacağını öne sürmektedir. Bu düşünceyi destekler 
nitelikte çok fazla araştırma bulmak mümkündür. (Armağan & Gürsoy, 2017)
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Eagly ve Chaiken (1993)’e göre niyet bir kişinin bir davranışı gerçekleştirmek için çaba sarf etmesine 
ve bunun bilinçli planına yönelik motivasyonudur. Fishbein ve Ajzen (1975)’e göre niyet bireyin 
belirli bir davranış sergilemesinin öznel olasılığıdır. Satın alma niyeti ise bireylerin bir markayı satın 
almak için bir çaba sarf etmesi için yaptığı bilinçli plandır (Spears & Singh, 2004). Ancak bu plan, 
gerçekleştirme yeteneğinden yoksun olduğu durumlarda her zaman uygulamaya geçirilemeyebilir 
(Warshaw & Davis, 1985). Yani, niyetin her zaman davranışa dönüşmeyebilmektedir. Niyetin davranışa 
dönüşüp dönüşmemesinde bir takım dış etkenler etkilidir. Bunun yanı sıra önceki çalışmaların satın 
alma niyetinin gerçek satın alma davranışının iyi bir tahmincisi olduğunu desteklediği de görülmektedir 
(Ajzen & Fishbein, 2005; Morwitz ve diğerleri, 2007; Pavlou & Fygenson, 2006). Berkman ve Gilson 
(1978), daha fazla satın alma niyetine sahip olan tüketicilerin satın alma niyeti olmayanlara göre daha 
fazla satın alma oranına sahip olduğunu ifade etmektedir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında araştırma hipotezleri aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

H1. Aktiviteye dayalı FoMO, tüketicilerin termal satın alma niyetini etkilemektedir.

H2. Zamana dayalı FoMO, tüketicilerin termal satın alma niyetini etkilemektedir.

3. YÖNTEM VE BULGULAR 

Çalışmanın bu aşamasında anket verileri çeşitli istatistiksel yöntemler ile incelenmiştir. Katılımcıların 
algılarının ölçülmesi amacıyla uygulanan likert ifadeler üzerine analizler ve katılımcıların mevcut 
sosyoekonomik göstergelerinin incelenmesi ile termal tatil satın alınması yönündeki etkiler ortaya 
çıkartılmıştır. 

Hazırlanan ankete toplam 632 kişi katılmıştır. Gerek demografik gerekse likert ifadeler incelendiğinde, 
kayıp veriler sebebiyle çalışmanın güvenilirliğini etkileyeceği düşünülen katılımcılar çalışmadan 
çıkartılmıştır. Böylelikle 610 katılımcı ile uygulama yapılabilmiştir. 

Verilerin analizinde ilk olarak, veri setinin tanına bilmesi adına kategorik verilerin frekans tabloları 
hazırlanmıştır. Ölçeklerdeki soruların tutarlılığını test etmek amacıyla, Cronbach’s Alpha katsayısı 
hesaplanarak ölçeklerin güvenilirliği ortaya konmuştur. Devam eden aşamada ise anlaşılırlığın ve 
yorumlanabilmenin artması amacıyla ölçekler boyut indirgeme işlemine tabi tutulmuştur. Faktör 
analizi yardımıyla ölçeklerin analiz edilebilmeye daha uygun belirli faktörler altında birleştirilmesi 
amaçlanmıştır. Kaiser-Mayer-Olkin testi ile örneklem büyüklüğünün faktör analizi yapılabilmesi için 
uygunluğu ölçülmüştür. Aynı zamanda, Bartlett's Küresellik testi ile soruların faktörleşme kabiliyetleri 
test edilmiştir. Son olarak hipotez testi için regresyon analizi yapılmıştır.
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Tablo 1

Demografik Verilerin Frekans Tablosu

Değişken Kategori n %

Cinsiyet
Erkek 250 41,00%
Kadın 360 59,00%

Yaş

18- 25 Yaş arası 166 27,20%
26-40 Yaş arası 317 52,00%
41- 60 Yaş arası 118 19,30%
60 yaş üstü 9 1,50%

Medeni Durum
Bekar 285 46,70%
Evli 325 53,30%

Meslek

Ev Hanımı 18 3,00%
Firma Sahibi 14 2,30%
İşsiz 62 10,20%
Özel Sektör Çalışanı 146 23,90%
Kamu Çalışanı 189 31,00%
Emekli 27 4,40%
Öğrenci 154 25,20%

Öğrenim Durumu

Orta Okul Mezunu 12 2,00%
Lise Mezunu 133 21,80%
Ön lisans Mezunu 104 17,00%
Lisans Mezunu 222 36,40%
Lisansüstü Mezunu 139 22,80%

Gelir

<4000 279 45,70%
4001 - 6000 TL Arası 118 19,30%
6001 - 8000 TL Arası 88 14,40%
8001 TL veya üzeri 125 20,50%

Katılımcıların sosyoekonomik durumlarını anlayabilmek adına demografik verilerin frekans tablosu 
hazırlanmıştır (Tablo 1). İnceleme sırasında erkek katılımcıların (%41) kadın katılımcılardan (%59) 
daha az olduğu görülmüştür. Yaklaşık olarak her dört katılımcıdan birinin (%27,2) 18-25 yaş arasında 
olduğu ve benzer şekilde yaklaşık olarak her beş katılımcıdan dördünün 40 yaş ve altı (%79,2) 
olduğu hesaplamıştır. Katılımcıların sadece %1,5’i (n=9) 60 yaşının üstündedir. Evli katılımcılar tüm 
katılımcıların %53,3’ünü oluştururken bekar katılımcılar %46,7’lik kısmı oluşturmaktadırlar. Meslek 
değişkeni incelendiğinde, kamu çalışanlarının (%31) en kalabalık meslek grubu olduğunu ve sırasıyla 
öğrencilerin (%25,2) ve özel sektör çalışanlarının (%23,9) diğer kalabalık katılımcı grupları olduğu 
görülmektedir. Firma sahipleri (%2,3) ise en az katılımın gerçekleştiği meslek grubudur. Katılımcıların 
büyük çoğunluğu (%76,2) herhangi bir yükseköğrenim mezunu iken sadece %23,8’lik kısım zorunlu 
eğitimi tamamlamıştır. Diğer demografik özelliklere rağmen katılımcıların %45,7’si 4000 TL’den az 
gelire (n=279), %19,3’ü 4001-6000 TL arası gelire (n=118), %14,4’ü 6001-8000 TL arası gelire (n=88) 
ve %20,5’i 8000 TL üstü gelire (n=125) sahiptir.
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Tablo 2

Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi Tablosu

Ölçekler Cronbach's Alpha Katsayısı Soru Sayısı
Termal Satın Alma Niyeti 0,889 7
Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FoMO) 0,881 10

Ankette, katılımcıların termal satın alma niyetleri, gelişmeleri kaçırma korkuları ve gösterişçi tüketim 
algılarının ölçüldüğü sorular yer almaktadır. Mevcut ölçeklere verilen cevapların tutarlılığı güvenilirlik 
analizi ile test edilmiştir. Analiz sonucunda ortaya çıkan Cronbach’s Alpha katsayılarına göre tüm 
ölçeklerde sorulara verilen cevapların “oldukça güvenilir” olduğu yorumu yapılabilmektedir. Aynı 
zamanda herhangi bir sorunun çıkartılması bu katsayının yükselmesine sebep olmayacağı anlaşılmıştır. 
Bu sebeple, verilerin analizine mevcut sorular ile devam edilmiştir.

Tablo 3 

Termal Satın Alma Niyetinin Faktör Analizi Sonuçları

Bileşen

Özdeğerler Yüklenen Faktörlerin Karelerinin Dağılımı

Toplam Varyansın 
Yüzdesi

Varyansın 
Kümülatif 
Yüzdesi

Toplam Varyansın 
Yüzdesi

Varyansın 
Kümülatif 
Yüzdesi

1 4,239 60,552 60,552 4,239 60,552 60,552
2 0,759 10,85 71,402
3 0,595 8,498 79,9
4 0,525 7,493 87,393
5 0,383 5,465 92,858
6 0,259 3,694 96,553
7 0,241 3,447 100

KMO = 0,888; Bartlett's Test of Sphericity <0,001

Katılımcıların, termal tatil satın alma niyetlerinin yorumlanabilmesi amacıyla, ilgili ölçek soruları ile 
faktör analizi uygulanmıştır (Tablo 3). Örneklem sayısının yeterliliğinin test edildiği KMO (Kaiser- 
Meyer – Olkin) testi sonucunda, faktör analizinin uygulanması için örneklem büyüklüğünün “iyi” 
olduğu hesaplanmıştır (p=0,888). Faktör analizinin uygulanabilmesi için gerekli olan bir diğer test olan 
Bartlett's Küresellik testinin sonucunda da istatistiksel olarak anlamlı farklılık hesaplanarak (p<0,05), 
mevcut verileri ile faktörleşmenin oluşturulabileceği anlaşılmıştır. Sonuç olarak termal tatil satın 
alma niyetinin tek faktör altına indirgene bildiği ve bu işlemin toplam değişimin %60,552’lik kısmını 
açıkladığı hesaplanmıştır.
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Tablo 4

Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Faktör Analizi Sonuçları

Bileşen

Özdeğerler Rotasyonlu Toplanmış Faktör Yükleri

Toplam Varyansın 
Yüzdesi

Varyansın 
Kümülatif 
Yüzdesi

Toplam Varyansın 
Yüzdesi

Varyansın 
Kümülatif 
Yüzdesi

1 5,012 50,123 50,123 3,276 32,755 32,755
2 1,166 11,661 61,783 2,903 29,028 61,783
3 0,901 9,008 70,792
4 0,648 6,481 77,273
5 0,501 5,01 82,283
6 0,463 4,631 86,913
7 0,436 4,357 91,27
8 0,361 3,607 94,877
9 0,32 3,199 98,076
10 0,192 1,924 100

KMO = 0,888; Bartlett's Test of Sphericity <0,001

Katılımcıların, gelişmeleri kaçırma korkularının yorumlanabilmesi amacıyla, ilgili ölçek soruları ile 
faktör analizi uygulanmıştır (Tablo 4.6). Örneklem sayısının yeterliliğinin test edildiği KMO testi 
sonucunda, faktör analizinin uygulanması için örneklem büyüklüğünün “iyi” olduğu hesaplanmıştır 
(p=0,883). Faktör analizinin uygulanabilmesi için gerekli olan bir diğer test olan Bartlett's Küresellik 
testinin sonucunda da istatistiksel olarak anlamlı farklılık hesaplanarak (p<0,05), mevcut verileri ile 
faktörleşmenin oluşturulabileceği anlaşılmıştır. Sonuç olarak gelişmeleri kaçırma korkusunun iki faktör 
altına indirgene bildiği ve bu işlemin toplam değişimin %61,783’lük kısmını açıkladığı hesaplanmıştır.

Tablo 5

Ölçek ve Alt Boyutlarına Ait Tanımlayıcı İstatistikler

Ölçekler N Ort.±SS (Min.-Maks.)
Termal Satın Alma Niyeti 610 3,10±0,85 (1-5)
Aktiviteye Dayalı FoMO 610 1,91±0,79 (1-5)
Zamana Dayalı FoMO 610 2,21±0,76 (1-5)

Faktör analizi sonunda, birleştirilmesi gereken soruların ortalaması alınarak, ilgili faktörlerin 
oluşturulması sağlanmıştır. Genel olarak, katılımcıların ölçek sorularına verdikleri cevapların 
tanımlayıcı istatistikleri hesaplanarak, katılımcıların niyet algı ve korku düzeyleri hakkında bilgi 
sahibi olunmuştur. Termal tatil satın alma niyetinde, katılımcılar arasında en bir kişinin hiç satın alma 
niyetinin olmadığı (Min.=1) ve en az bir kişinin kesinlikle termal tatil satın almak istediği (Maks.=5) 
anlaşılmaktadır. Genel olarak bakıldığında ise katılımcıların termal tatil satın almaya zayıf pozitif niyetleri 
olduğu (   =3,10) hesaplanmıştır. Aktiviteye dayalı FoMO ve zamana dayalı FoMO ölçeğine ait alt 
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boyutlarda da büyük bir korku (Maks.=5) ya da hiç korku hissetmediğini (Min.=1) belirten en az bir 
katılımcının olduğu görülmektedir. Aktiviteye dayalı FoMO alt ölçeğinin genel olarak ele alınmasıyla, 
katılımcıların çok az seviyede korku duyduklarını (   =1,91); zamana dayalı FoMO alt ölçeğinde ise az 
seviyede korku yaşadıkları (   =2,21) anlaşılmaktadır. 

Gelişmeleri kaçırma korkusu ve termal satın alma niyeti arasındaki ilişkinin belirlenmesi için yapılan 
regresyon analiz sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir.

Tablo 6

FoMO ve Satın Alma Niyeti Arasındaki Nedensellik Analiz Sonuçları

Etki Katsayı Standart
Hata

95% Güven Aralığı Standart 
Katsayı z p

Alt Üst

Aktiviteye Dayalı 
FoMO  

 ÆTermal Tatil 
Satın 

Alma Niyeti

-0,032 0,05 -0,129 0,065 -0,03 -0,643 0,52

Zamana Dayalı 
FoMO  

 ÆTermal Tatil 
Satın 

Alma Niyeti

0,18 0,054 0,074 0,287 0,159 3,319 <0,001

Tablo 6’daki bilgiler incelendiğinde, aktiviteye dayalı FoMO ile satın alma niyeti arasında istatistiksel 
olarak anlamlı etki hesaplanamamıştır (p=0,520). Zamana dayalı FoMO ile satın alma niyeti arasında ise 
istatistiksel olarak anlamlı etki hesaplanmıştır (p<0,001). Bu sonuca göre, H1 hipotezi desteklenmemiş 
olup, H2 hipotezi desteklenmiştir. H2 hipotezinin regresyon modeli aşağıdaki gibidir:

(Termal Satın Alma Niyeti) = 0,159*(Zamana Dayalı FoMO)

4. SONUÇ 

Bu çalışmada, tüketicilerin yaşadıkları gelişmeleri kaçırma korkusunun, termal tatil satın alma 
niyetlerine etkileri araştırılmıştır. Katılımcıların demografik özellikler bakımından benzer özelliklerde 
olduğu anlaşılmaktadır. Cinsiyet ve medeni durum değişkenlerinin tüketim üzerine doğrudan etkisi 
olmayan değişkenler olarak, katılımcı sayısı bakımından birbirlerine yakın olması, analizlerin yansızlığı 
açısından önemli bir husustur. Bir diğer önemli husus ise yaş, meslek ve eğitim durumu değişkenleri için 
geçerlidir. Her üç değişkende de kendi bilinçli kararları ile tüketime katılabilecek bireylerin çoğunlukta 
olduğu anlaşılmaktadır. 
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Katılımcıların termal tatil imkânları ve özellikleri açısından veri seti değerlendirildiğinde,  çoğunluğun 
termal tesise yakın coğrafi bölgelerde ikamet ettikleri görülmektedir. Bu coğrafi imkâna rağmen, 
katılımcıların çoğunluğunun yıllık olarak düzenli bir şekilde termal tatile gitmediklerini belirttikleri 
görülmektedir. Aynı zamanda, katılımcıların %50,7’si daha önce termal tatil yapmadıklarını 
belirtmişlerdir. Bu değerlendirmeler bakımından veri setinden, termal tatil satın alma niyetini etkileyen 
özelliklerin neler olduğunu belirleyebilmek adına daha isabetli kararlar alınabileceği düşünülmektedir. 

Günümüz iletişim koşulları dikkate alındığında, gelişmeleri kaçırma korkusuna dair tüketici algıları 
sosyal medya perspektifinde incelenmiştir. Katılımcıların sadece %3,10’luk kısmının herhangi bir 
sosyal medya hesabının bulunmaması, sosyal medya aracılığıyla oluşacak etkileşimi ölçmek için uygun 
bir veri seti ile çalışıldığını göstermektedir. Bununla birlikte 11 farklı sosyal medya platformunda en 
az bir adet üyelikleri bulunan katılımcıların, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandıklarını düşünmek 
yanlış olmayacaktır.

Yine araştırma bulguları doğrultusunda, termal tatil satabilmek için işletmelerin, sosyal medyada 
reklam yapmaları, var ise bu reklamları tüketicilerin FoMO eğilimlerini harekete geçirecek şekilde 
yeniden temalamaları ve sosyal platformların çoğunda görülebilirliklerini artırmalarının gerekli olduğu 
söylenebilir. Zamana dayalı FoMO’nun, tüketicilerin termal tatil satın alma niyetlerine etkisinin olduğu 
düşünüldüğünde; dönemlik ve anlık kampanyalar yapılmasının, belirli dönemdeki faaliyetlerin daha 
ön planda olduğunun vurgulanması önem taşımaktadır. Bu sayede tüketiciler açısından, belirli zaman 
dilimi içinde var olanı kaçırmak istememe duygusu ortaya çıkarılacaktır.

Çalışmada yoğun bir şekilde sosyal medya kullanımı olan tüketicilerin termal tatil satın alma 
ihtimallerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ancak uzun yıllardır sosyal medya kullanan veya 
birçok sosyal medya hesabı bulunan tüketicilerin sosyal medyada karşılaştıkları bilgilere karar verme 
tutumlarının daha düşük bir ihtimal olduğu söylenebilir. 

Bundan sonraki bilimsel çalışmalarda fiziksel ortamın gösterişçi tüketime etkisi, termal tesislerdeki 
aktiviteler, personel yaklaşımı vb. hususların termal tatil satın alma niyeti üzerindeki etkisi incelenerek, 
bir bütün olarak müşteri odaklı termal tesis yaklaşımı geliştirilebilir.
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ÖZET
Tüketicilerden kendi bilinçleri dâhilinde istenen geri bildirimlerde, bir ürün ya da hizmetlere ilişkin 
gerçekten farklı ve daha pozitif tutum sergileyebildikleri görülmektedir. Bununla birlikte tüketicinin 
isteğe bağlı olarak eklediği online geri bildirimler müşterileri doğru şekilde anlamanın potansiyel 
bir aracı olarak değerlendirilmektedir. Akıllı telefonlara uygulama sağlayan mağazalarda yer alan 
uygulamalara yapılan tüketici geri bildirimlerinin incelenmesinin, gerek bu girişimlerin gerekse bu 
girişimleri örnek alacak rakiplerin stratejilerini belirlemeleri için önemli olduğu düşünülmektedir. 
Bu bağlamda, çalışmanın amacı Google Play Store üzerinden Netflix uygulamasına yapılan 
müşteri yorumlarının makine öğrenmesi temelli duygu analiziyle incelenmesidir. Duyguların 
sınıflandırılmasında makine öğrenmesi algoritmalarından destek vektör makinaları (DVM), Naïve 
Bayes (NB) ve karar ağaçları (KA) yöntem olarak kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda duygular 
%84,4 doğruluk değeriyle sınıflandırılmış olup en yüksek başarı performansı KA yöntemiyle 
yakalanmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçların Google Play Store’da yapılan yorumların mobil 
girişim ve platformların stratejilerinin belirlenmesinde bir karar argümanı olarak kullanılabilmesi 
mümkündür. Ayrıca bu çalışmada izlenilen yol, dijital platformların müşteri geri bildirimleri 
temelinde hızlı karar almasına yardımcı olabilecektir. 

ABSTRACT
In the feedbacks requested from the consumers within their own consciousness, it is seen that 
they can exhibit a different and more positive attitude towards a product or service. However, 
online feedback, which is optionally added by the consumer, is evaluated as a potential tool for 
understanding customers correctly. It is thought that examining the consumer feedbacks to the 
applications in the stores that provide applications to smartphones is important for determining the 
strategies of both these initiatives and the competitors that will take these initiatives as an example. 
In this context, the aim of the study is to examine the customer comments made to the Netflix 
application via the Google Play Store with machine learning-based sentiment analysis. In the 
classification of sentiments, support vector machines (SVM), Naïve Bayes (NB) and decision trees 
(DT) from machine learning algorithms were used as methods. As a result of the study, sentiments 
were classified with an accuracy value of 84.4% and the highest success performance was achieved 
with the DT method. It is possible that the results obtained in the study and the comments made on 
the Google Play Store can be used as a decision argument in determining the strategies of mobile 
enterprises and platforms. In addition, the path followed in this study will help digital platforms 
make quick decisions based on customer feedback.
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1. GİRİŞ 

Pandemi sürecinde yaşanan kapanmalar, tüketicilerin sosyalleşmek için internet teknolojilerini daha 
yoğun kullanmalarına sebep olmuştur. Buna bağlı olarak internet ortamında geçirilen zaman artmış ve 
bireyler kendilerini mümkün olan her dijital platformda var olmanın yollarını aramışlardır. Ayrıca Antoun 
(2015, s. 103) tarafından da vurgulandığı üzere, işletme ve devlet nezdinde hizmet ve uygulamaların mobil 
ortama taşınması ile mobil internet kullanımı belirgin bir biçimde yaygınlaşmıştır. İngiltere ve İsveç ülke 
yönetimleri tarafından fonlanan geniş çaplı bir araştırmanın sonucunda oluşturulan rapora göre, 2021 
yılında kullanıcıların %51’inin mobil cihazlarla internete bağlandığı görülmektedir (Delaporte & Bahia, 
2021, s. 8). Aynı rapora göre, 2016-2020 periyodunda akıllı telefon ve mobil internet kullanımında 
kayda değer bir artış olduğu ifade edilmiştir. Bu artışa dair açıklayıcı bir grafik Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1
Bölgelere Göre Akıllı Telefonlar Aracılığıyla Kurulan Mobil İletişimde 2016-2020 Periyodundaki 

Değişim

Kaynak: Delaporte & Bahia (2021, s. 15).

Buna göre yüksek gelir grubu ülkelerden Sahra Altı Afrika ülkelerine kadar tüm ülkelerin mobil internet 
kullanımında dikkate değer bir artış yaşandığı görülmektedir. Öte yandan mobil teknolojilerin gelişimi 
ile bireylerin bilişsel fonksiyonları değişime uğramış ve akıllı telefonları kullanılma alışkanlıkları 
değişmiştir (Wilmer vd., 2017, s. 3). Elhai vd. (2016, s. 510), bu alışkanlıkların hızlı benimsenmesinde, 
akıllı telefonların gelişmeleri kaçırma korkusunu giderici ve dokunma ihtiyacını tatmin edici payının 
olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca değişen bilişsel fonksiyonlar, akıllı telefonların iletişim ihtiyacını 
karşılama amacını taşıyan temel fonksiyonunun kapsamını genişletmiştir (Kang & Jung, 2014, s. 377). 
Akıllı telefonu eski tip telefonlardan ayıran başlıca özelliklerden biri, başta markalara ilişkin mobil 



85

uygulamalar olmak üzere birçok uygulamayı kullanmaya imkân tanımasıdır (Roy & Biswas, 2021). 
Bu durum mobil uygulama marketlerinin internet temelinde şekillenen dijital markalara dair geri 
bildirimde bulunmaya yönelik yoğun tercih edilen bir mecra haline gelmesine neden olmuştur. Ayrıca 
bu marketlerde yer alan yorumlar, bir uygulamanın satın alınma ve indirilme düzeyini belirleyen fikirleri 
ve duyguları da bünyesinde barındırmaktadır (Liang vd., 2015, s. 238). 

Mobil uygulama marketleri akıllı telefon tüketicilerinin uğrak bir konumu haline geldiğinden, Grano 
vd. (2017, s. 11)’ne göre, kullanıcıların hâlihazırdaki sosyalleşme eğiliminin de etkisiyle neredeyse her 
uygulama yüzlerce hatta binlerce tüketici geri bildirimi almaktadır. Günümüzün ekonomisinin dijital 
markaları olarak tabir edilebilecek bu uygulamaların tercih edilmesinde bahsedilen geri bildirimlerin 
tüketici tercihlerine etkisi literatürde de yoğun biçimde ele alınmaktadır (Elhai vd., 2016; Grano vd., 
2017; Rai, 2013; Tuna vd., 2021). Bahsedilen durumlar dijital tüm sosyal medya siteleri, bloglar ve 
forumlar gibi mobil uygulama marketlerini tüketicilerin tercihlerinin anlaşılmasını ve ortaya konulan 
ürünlerin kalitesini artırmayı sağlayacak gerçekçi bir veri kaynağı konumuna getirmiştir (Grano vd., 
2017, s. 9). Dolayısıyla geri bildirimler, bir anlamda potansiyel müşterilerin seçimlerinin rasyonelliğini 
destekleyebilecek argümanlar haline gelmektedir. 

Tüketicilerden bilinci dâhilinde istenen geri bildirimlerde, bir ürün ya da hizmetlere ilişkin gerçekte 
olandan farklı ve daha pozitif tutumlara sahip olduklarını ifade edebilmektedir (Ringler, 2021, s. 377). 
Bununla birlikte tüketicinin isteğe bağlı olarak eklediği online geri bildirimler için durum daha farklıdır. 
Li vd. (2016, s. 1113), tüketicilerin kendi istekleri doğrultusunda esaslı bir nedensellikle yazdıkları 
ve açıkça detaylandırdıkları yorumlar ilgili ürün ya da hizmete ilişkin güvenilir bilgi vermektedir. 
Dolayısıyla geri bildirimlerinin onların bilinci dışında elde edilebileceği platformlar ön plana 
çıkmaktadır. Ayrıca internet ortamında hâlihazırda hakkında yorum bulunan bir ürünün, bulunmayan 
bir ürüne göre daha güvenilir addedildiği de literatürden anlaşılmaktadır (Raghebi & Hashemi, 2013, 
s. 2).  Dolayısıyla Zaltman & Zaltman (2008, s. 3) tarafından da ifade edildiği üzere “tüketiciden gelen 
yüzeysel düşüncelerin altını kurcalamak” gerekmektedir. Kullanıcılara ait her bir geri bildirimin tek tek 
incelenmesi bu konudaki en basit yöntemdir. Bununla birlikte yazılım teknolojilerindeki gelişmeler ve 
büyük veriyi analiz etmek için ortaya çıkan teknikler, bir takım bilişimsel metin analiz tekniklerinin 
kullanımını zorunlu kılmıştır. Bu tekniklerden biri duygu analizidir. 

Duygu analizi insanların ürünler, örgütler ve bunlarla ilişkili olan öz niteliklere yönelik düşünce ve aynı 
zamanda duygularını analiz etmektedir (Tripathy vd., 2016, s. 117). Duygu analizi sayesinde herhangi 
metinsel içeriğin pozitif ya da negatif olarak sınıflandırılması mümkün olmaktadır. Bu özetlemeler ile 
elde edilen metin derlemi sayısallaştırılarak sınıflandırılmaya tabi tutulmakta ve böylelikle üzerinde 
çalışılarak daha gizil örüntüleri tespit etmek mümkün hale gelmektedir (Bouazizi & Ohtsuki, 2016, s. 
5). Duygu analizleri ontoloji tabanlı (Kontopoulos vd., 2013) veya sözlük yönelimli (Khoo & Johnkhan, 
2018) modellerde uygulanabildiği gibi makine öğrenmesi (Kaynar vd., 2016; Neethu & Rajasree, 2013) 
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temelinde veya da hibrit modeller (Zainuddin vd., 2018) yardımıyla da gerçekleştirilebilmektedir. Makine 
öğrenmesi temelinde olanlar ise denetimli, yarı-denetimli ve denetimsiz olarak uygulanabilmektedir 
(Vanaja & Belwal, 2018). Bu çalışmada denetimli makine öğrenmesi temelinde duygu analizi 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca literatürde duygu analizlerine yönelik veri kaynağı seçimlerinde en fazla 
Twitter olmak üzere birçok sosyal medya mikro blogu kullanılmaktadır (Neethu & Rajasree, 2013; 
Ortigosa vd., 2014; Wöllmer vd., 2013). Bununla birlikte bu çalışmada mobil kullanıcıların yorumlarını 
analiz etmek amaçlandığından, seçilebilecek en uygun kaynak olarak uygulama marketlerindeki verilerin 
seçilmesinin literatürle paralellik göstereceği düşünülmüştür (bkz. Day & Lin, 2017; Guzman & Maalej, 
2014; Islam, 2014). Öte yandan Pagano & Maalej (2013) çalışmalarında uygulama mağazalarındaki 
yorumların yaklaşık %80’inin 160’dan az karakter içerdiğini ve dolayısıyla bu platformdaki yorumların 
duygu analizine uygun olduğunu vurgulamıştır. Bahsedilen durumlar mevcut çalışmada veri kaynağı 
olarak Google Play seçilmesinin nedenini de ortaya koymaktadır. 

21. yüzyılda gelişen birçok teknoloji arasında dijital temelli multimedya teknolojileri de bulunmaktadır. 
Bu teknolojiler içerisinde Netflix ilgili sektörde en büyük payına sahip olan hâkim şirket konumundadır. 
Ortaya koyduğu faaliyet türü SVOD (Subscription Video on Demand-Talep Üzerine Ödeme Gerektiren 
Video) olarak nitelendirilen Netflix ile internette yer alan ilgili istatistikler bu savı doğrulamaktadır 
(Iqbal, 2022; Stoll, 2022; Ivan, 2022; Cook, 2022; Aleksandar, 2022). Atfedilen kaynaklardan derlenen 
bilgilere göre Netflix, SVOD faaliyet türündeki şirketler arasında en yüksek abone sayısına sahiptir ve 
pazarın %41’lik dilimine hükmetmektedir. Ayrıca şirket 2020 yılında 24,9 milyar dolar elde ederek bir 
önceki yıla göre gelirini %23,8 artırmıştır. Bu gelirin 11,45 milyar dolarlık kısmını ilgili sektördeki en 
büyük pazar olan Kuzey Amerika’da üretmiştir. Bununla birlikte aynı yıl itibariyle 4,5 milyar dolar 
kar açıklamıştır ki bu rakam, bir önceki yıl açıkladığı karın %73 daha fazlasıdır. Son olarak toplam 
abone sayısının 2021 yılı itibariyle 209 milyona ulaştığı görülmektedir. Ayrıca mobil telefonlar yoluyla 
kullanılan Netflix aboneliklerinin oranı %30’u bulmaktadır. Bununla birlikte Netflix şirketi, 20 Nisan 
2022 itibariyle abonelerini hızlı bir şekilde kaybetmiş ve yatırımcılarına ciddi oranda zarar ettirmiştir 
(Capital, 2022). Aynı tarih itibariyle tanınmış birçok yatırımcının zarar ettiği de bildirilmiştir ki bu 
yatırımcılardan Bill Ackman, aynı gün itibariyle kaybını 430 milyon dolar olarak açıklamıştır (Habertürk, 
2022).

Yukarıda verilen bilgiler ışığında bu çalışmanın amacı Google Play Store üzerinden Netflix uygulamasına 
yapılan müşteri yorumlarının makine öğrenmesi yöntemleriyle duygu analizine tabi tutulmasıdır. 
Böylelikle mobil hizmet veren internet platformlarında yer alan uygulamalara yapılan tüketici geri 
bildirimleri, gerek bu girişimlerin gerekse bu girişimleri örnek alacak rakiplerin stratejilerini belirlemeleri 
için önemlidir.
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2. LİTERATÜR İNCELEMESİ

Literatürde Google Play yorumları üzerine duygu analizi çalışması yapan birtakım çalışmalar 
bulunmaktadır. Bu çalışmalardan birinde Guzman & Maalej (2014), Apple App Store ve Google 
Play Store ortamında yer alan 7 farklı uygulamaya dair verileri çekerek denetimli duygu analizi 
uygulamışlardır. Duygu sınıflandırmasının sonucunda, maksimum sınıflandırma başarısı olarak %59’luk 
bir kesinlik ve %51’lik bir duyarlılık değerinin elde edildiğini rapor etmişlerdir. Aynı platformda yer 
alan geri bildirimleri kullanan bir diğer çalışmada (Day vd., 2017), Çince yorumlar üzerinde makine 
öğrenmesi temelli duygu analizi gerçekleştirmiştir. LSTM derin öğrenme, NB ve DVM yöntemlerini 
kullandıkları çalışmalarında en yüksek sonucu LSTM derin öğrenme (%94) yöntemiyle elde ettiklerini 
rapor etmişlerdir. Çalışmalarında ayrıca Google Play üzerinden alan yorumların duygu analizlerinde 
başarıyla kullanılabildiğinin altını çizmişlerdir. Ayrıca çalışmalarında Google Play yorumlarından oluşan 
bir de sözlük oluşturmuşlardır. Venkatakrishnan vd. (2020) Google Play Store’da 58 kategoride yer alan 
uygulamalara ilişkin yorumları kullanarak, çok katlı algılayıcı (MLP) yöntemiyle duygu sınıflandırması 
gerçekleştirmişlerdir. Çalışmasında ulaştığı optimal dorğuluk değerinin %70,45 olduğunu rapor 
etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda, Google Play Store yorumlarının uygulama arayan tüketicilere doğru 
bilgi verici nitelikte olduğunu vurgulamışlardır. Soumik vd. (2019) Google Play Store’da Bangla dilinde 
yer alan uygulama yorumlarının makine öğrenmesi teknikleriyle duygu analizini gerçekleştirmişlerdir. 
NB ve DVM ile birlikte toplam 7 farklı makine öğrenmesi algoritmasının kullanıldığı çalışmada 
deneyler 5 katlı çapraz doğrulamanın yapıldığı ve yapılmadığı iki farklı versiyon için değerlendirilmiştir. 
Çalışmanın sonucunda Gradient Boosting yönteminin 5 katlı çapraz doğrulama ile kullanılmasında en 
yüksek duygu sınıflandırma başarı performansı olarak %76,95 ölçülmüştür.  

Literatürde ayrıca Netflix üzerine yapılan duygu analizi çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışmalardan 
birinde Bagkar vd. (2021), Netflix tarafından oluşturulmuş kullanıcı yorumlarını içeren hazır bir 
veri seti üzerinde duygu analizi gerçekleştirmiştir. Yapay sinir ağlarını yöntem olarak kullandıkları 
çalışmalarında, %75’lik bir doğruluk değerine ulaştıklarını rapor etmişlerdir. Bir diğer çalışmada 
Smailović vd. (2013), Netflix firmasının stok değerini tahmin etmek için Twitter verileri üzerinde 
duygu analizi gerçekleştirmiştir. Çalışmadaki duygu sınıflandırma performansı en yüksek olan 
yöntemin DVM olduğu (%81,06 doğruluk değeriyle) tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca Granger 
nedensellik testi aracılığıyla (Tweet sayısının yüksek tutulması şartıyla) birkaç günlük bir veriyle bile 
duygu kutupsallığının tespit edilebileceğini ifade etmişlerdir. Vadloori ve Sanghishetty (2021), Kaagle 
ortamında Netflix platformu üzerine kullanıcı yorumlarını içeren açık erişimli bir veri seti üzerinde 
duygu analizi gerçekleştirmişlerdir. Tensorflow-Keras yönteminin kullanıldığı makine öğrenmesi 
temelli duygu analizi sonucunda %87’lik bir doğruluk değerine ulaşılmıştır. Abelard ve Sibaroni (2021), 
LDA ve DVM yöntemleriyle hedef tabanlı duygu analizi gerçekleştirmişlerdir. Toplamda 6000 yorumun 
değerlendirildiği çalışmanın sonucunda maksimum % 81,67’lik F1 ölçümüne ulaşmışlardır. 
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Bu çalışmada kullanılan denetimli sınıflandırma algoritmalarını kullanarak duygu sınıflandırması yapan 
çalışmalar bulunmaktadır. Bahsedilen çalışmaların irdelenmesiyle bu çalışmanın sonuçları hakkında 
göreceli bir yargıya ulaşmak mümkün olabilecektir. Çalışmada kullanılan ilk yöntem destek vektör 
makineleri (DVM) algoritmasıdır. Bu algoritmayı kullanan üç örnek çalışmanın literatür incelemesi 
sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan bilgilere ulaşılmıştır:

Tablo 1
DVM Algoritmasını Kullanan Çalışma Örneklerinin Literatür İncelemesi

Yazarlar Veri Seti Sınıflandırma Başarısı
Asgernezhad & Amirhassan (2021) Film yorumları ve Twitter gönderileri Doğruluk Değeri: %91
Naz vd. (2018) Restoran yorumları Doğruluk Değeri: %80
Y. Liu vd. (2017) Film yorumları Doğruluk Değeri: %86,31

Çalışmada kullanılan ikinci yöntem destek vektör Naïve Bayes (NB) algoritmasıdır. Bu algoritmayı 
kullanan üç örnek çalışmanın literatür incelemesi sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan bilgilere 
ulaşılmıştır:

Tablo 2
NB Algoritmasını Kullanan Çalışma Örneklerinin Literatür İncelemesi

Yazarlar Veri Seti Sınıflandırma Başarısı
Asgernezhad & Amirhassan (2021) Film yorumları ve Twitter gönderileri Doğruluk Değeri: %86,55
Baid vd. (2017) Film yorumları Doğruluk Değeri: %81,4
Jagdale vd. (2019) Ürün yorumları Doğruluk Değeri: %98

Çalışmada kullanılan üçüncü yöntem destek vektör Karar Ağaçları (KA) algoritmasıdır. Bu algoritmayı 
kullanan üç örnek çalışmanın literatür incelemesi sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan bilgilere 
ulaşılmıştır:

Tablo 3
KA Algoritmasını Kullanan Çalışma Örneklerinin Literatür İncelemesi

Yazarlar Veri Seti Sınıflandırma Başarısı
Sharma & Dey (2012) Film yorumları Doğruluk Değeri: %74
Rahman & Hossen (2019) Film yorumları Doğruluk Değeri: %80,17
Rathi vd. (2018) Twitter gönderileri Doğruluk Değeri: %84
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3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Uygulamalı olarak tasarlanan bu araştırmada kullanılan yöntem makine öğrenmesi temelli denetimli 
duygu analizidir. Yani yorumlarda gizli olan duyguları iki kutuplu olarak keşfetmeyi amaçlamaktadır. 
Bu amacı gerçekleştirmek adına veri setindeki yorumların müşteriler tarafından yorumlara eklenilen 
beğeni dereceleri ile uyumluluğu, üç farklı makine öğrenme algoritmasının kullanıldığı ikili duygu 
sınıflandırma yöntemi ile test edilmiştir. Araştırmada sınıflandırma yöntemi olarak ikili sınıflandırma 
tercih edilmiştir ki bu durum, nötr duyguların kapsam dışı bırakılmasını zorunlu kılmıştır. Araştırmadaki 
bir diğer kısıt, ücretli aboneliğe dayalı tek bir video akış hizmet sağlayıcısına ilişkin Google Play Store 
yorumlarının kullanılmış olmasıdır. 

3.1. Araştırmanın Verileri

Kullanılan veri seti, Google Play uygulama mağazasındaki Netflix uygulamasının kullanıcılarına ait 
1 Nisan-1 Mayıs 2022 tarihleri arasındaki 2000 kullanıcı yorumundan oluşmaktadır. Aslen çekilen 
yorumlar bu sayıdan fazla olsa da (2108), çekilen yorumların 108 tanesi içinde emojileri barındırdığı 
için analize dahil edilmemiştir. Dolayısıyla veri setinin safi metinsel verilerden oluşması, ayrıca veri 
setindeki pozitif ve negatif yorumların etiketlemesinin dengeli yapılabilmesi için 2000 sayısı seçilmiştir. 
Bahsedilen yorumlar İngilizce dilinde yazılmıştır.  Veriler ‘Webharvy’ adı verilen bir web kazıma (web 
scraping) yazılımı aracılığıyla Excel ortamına çekilmiştir.

3.2. Verilerin Ön İşlenmesi

Web kazıma yöntemiyle elde edilen ham verilerin temizlenmesi adına aşağıdaki unsurlar veri setinden 
ayrıştırılmıştır:

• Bağlantı için konulan linkler ve eklenen e-posta adresleri
• Bağlaçlar ve edatlar 
• Ünlemler
• Emoji ve semboller
• Birden çok tekrar edilen kelimeler
• Hecelemeler ve ardışık harf tekrarları
• İngilizce’den başka dillerde yazılmış olan yorumlar
• Üç harften kısa olan kelimeler

Bu sayede metin derlemi elde edilmiştir. Ardından metin derlemi içindeki kelimeler morfolojik köklerine 
ayrılmış yani ‘stem’ edilmiştir. Bu işlem Snowball Stemmer aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Ardından 
etiketlenmiş verilerle karşılaştırılmak üzere kelime çantası adı verilen yapı oluşturulmuştur.
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3.3. Verilerin Ön Etiketlenmesi

Araştırmanın yöntemi denetimli duygu analizi olduğundan, araştırmada kullanılan yorumların 
sisteme verilmesinden önce ön etiketleme işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Verilerin ön 
etiketlemesi sırasında veri setinde bulunan derecelendirme kısmından yararlanılmıştır. Google Play 
uygulama mağazasının kullanıcıları, mağazadaki uygulamalara 1 (en kötü) ve 5 (en iyi) aralığında puan 
verebilmektedirler. Araştırmada kullanılan temel yöntem ikili duygu sınıflandırma metodu olduğundan 
3 ve altında puanı olan yorumlar olumsuz, 4 ve 5 puanı olan yorumlar ise olumlu olarak etiketlenerek 
sınıflandırıcıya verilmiştir. Ayrıca analizin öncesinde verilerin dâhil olduğu sınıfa ilişkin etiketlerin 
kullanılması, kullanılan yöntemin bir denetimli ikili sınıflandırma olduğunu göstermektedir.

3.4. Metinsel Verilerin Sayısallaştırılması

Bu çalışmada metinsel verilerin sayısallaştırılması aşamasında vektör uzay modelinden faydalanılmıştır. 
Bu model sayesinde herhangi bir metin veya metin parçasını vektör olarak gösterilebilmek ve bir uzay 
içerisinde konumlandırabilmek mümkündür (B. Liu, 2012, s. 40). Bunu yapabilmek için terimlerin 
derlem içindeki ağırlıklarının değerleri kullanılmaktadır. Ağırlıkları terimlerin önemine göre dağıtıldığı 
bu yöntem, string (nümerik olmayan) bir veri yapısı, integer (nümerik olan) yapıya dönüştürülebilmesine 
olanak tanımaktadır. Bu sayede kelimeler makine öğrenme algoritmalarının çalışabileceği sayısal 
değerlere dönüştürülmektedirler. Bu çalışmada vektör uzay model yöntemlerinden TF (Terim Frekansı)-
IDF (Ters Doküman Frekansı) yöntemi kullanılmıştır. TF, bir kelimenin bir metindeki geçme sıklığını 
ve dolayısıyla metindeki göreceli önemini sayısal olarak ifade etmeyi sağlayan frekans değerine karşılık 
gelmektedir (Leskovec, vd., 2020, s. 9). IDF ise dokümanlarda çok sık geçen terimlerin hiçbir ayırt edici 
öneme sahip olmamasına rağmen terimin yüksek skora sahip olmasının önüne geçmektedir (Kaynar vd., 
2016).

3.5. Verilerin Analizi

Veriler KNIME açık kaynak kodlu paket program yardımıyla analiz edilmiştir. Veriler %10’u test, %90’ı 
eğitim veri seti olacak şekilde bölünmüştür. Test verisi olarak seçilen kısım her koşturma (iterasyon) 
sırasında tekrardan değişilecek şekilde 10-katlı çapraz doğrulama metodundan yararlanılmıştır. Bunun 
sonucunda toplam model performansı elde edilmektedir. 
Verilerin analizinde 3 farklı makine öğrenmesi algoritması (SVM-NB-DT) kullanılmıştır. Bu algoritmalar, 
Wainer (2016) tarafından ikili sınıflandırma uygulamalarında en iyi sonucu veren algoritmalar olarak 
değerlendirilmiştir.  

3.6. Model Başarım Ölçütlerinin Hesaplanması

Sınıflama performansını karşılaştırmak için kullanılan metrikler; doğruluk (Accuracy), kesinlik 
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(Precision), duyarlılık (Recall) ve F ölçümü değerleridir. Bu metrikler aşağıda verilmiştir (Kaynar vd., 
2016; Tuna vd., 2021):

Doğruluk (Accuracy): Doğru olarak sınıflandırılmış örneklerin toplam örnek sayısına oranıdır. 
Sınıflandırıcı sonucunun kesinlik derecesini verir. Pozitif olarak etiketlenen örneklerin sayısının pozitif 
olarak sınıflandırılmış toplam örneklere oranıdır ve sınıflandırma işleminde en çok kullanılan ölçümdür.  

Kesinlik (Precision): Sınıflandırıcı sonucunun kesinlik derecesini verir. Pozitif olarak etiketlenen 
örneklerin sayısının pozitif olarak sınıflandırılmış toplam örneklere oranıdır.

Duyarlılık (Recall): Gözlem ve tahmin ölçümlerinin her ikisinde de pozitif olarak etiketlenmiş 
örneklerin, gerçekten pozitif olan örneklerin toplam sayısına oranıdır.

F-Ölçümü: F Ölçümü, kesinlik ve duyarlılık metrikleri kullanılarak hesaplanmaktadır. Sistemin, 
kesinlik ve ya duyarlılık yönüne doğru optimize edilmesinde kullanılmaktadır.

Buradaki eşitliklerde kullanılan TP, FP, TN ve FN değerlerini de şu şekilde açıklamak mümkündür 
(Kaynar vd., 2016; Vanaja & Belwal, 2018):

TP (True Positive Rate): Hem gözlem sonucunda pozitif olan hem de sınıflandırıcı hesaplaması 
sonucunda pozitif olarak belirlenen yorumların sayısının toplam pozitif gözlem sayısına oranıdır. 

FP (False Positive Rate): Gözlem sonucunda negatif olan ancak sınıflandırıcı hesaplaması sonucunda 
pozitif olarak belirlenen yorumların sayısının toplam pozitif gözlem sayısına oranıdır. Şu şekilde 
formülize edilmektedir: 
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TN (True Negative Rate): Hem gözlem sonucunda negatif olan hem de sınıflandırıcı hesaplaması 
sonucunda negatif olarak belirlenen yorumların sayısının toplam negatif gözlem sayısına oranıdır. 

FN (False Negative Rate): Gözlem sonucunda pozitif olan ancak sınıflandırıcı hesaplaması sonucunda 
negatif olarak belirlenen yorumların sayısının toplam negatif gözlem sayısına oranıdır.

Yukarıda kısaca bahsedilen değerlerden hareketle karmaşıklık matrisleri oluşturulabilecektir. 
Karmaşıklık matrisi tahminlerin doğruluğu hakkında bilgi veren bir ölçüm aracıdır ve makine öğrenmesi 
yöntemlerinin etkililiğini ölçmede kullanılan, tahmin edilen ve gerçek değerlerle elde edilen dört farklı 
kombinasyonu içeren bir tablodur. Bu tablonun net anlaşılabilmesi adına, tablonun bileşenler Şekil 2’de 
‘yalancı çoban’ hikâyesi üzerinden mecaz yoluyla anlatılmıştır.

Şekil 2
Karmaşıklık Matrisinin Bileşenleri

Kaynak: Akca, 2020

Şekil incelendiğinde tahmin ve gerçek durum pozitif ve örtüşüyorsa TP; negatif ve örtüşüyorsa TN; 
gerçek durum pozitif ve tahmin negatif ise FN (β hatası); gerçek durum negatif ve tahmin pozitif ise 
FP (α hatası) durumu ortaya çıkmaktadır. Böylelikle karmaşıklık matrisleri için gereken temel dört 
gözlü yapı elde edilmiş olmaktadır. Bu yapının tüm yöntemler için uygulanması sonucu elde edilen 
karmaşıklık matrisleri Tablo 4’te gösterilmektedir. Aynı zamanda analize dâhil olan yorumlardan elde 
edilen kelime bulutu Şekil 3’te incelenebilmektedir.
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Şekil 3

Kelime bulutu

Şekil 3 incelendiğinde daha uluslararası ölçekte ve nötr kelimelerin çoğunlukta olduğu anlaşılmaktadır. 
Mobil ortamdaki yorumların elde edilmesi dolayısıyla “digital”, “platform”, “national”, “data”, “server” 
gibi kelimelerin yer alması doğru kabul edilmektedir.

Tablo 4
Her Bir Yöntem İçin Elde Edilen Karmaşıklık Matrisleri

Yöntem
Veri Seti Eğitim Test Genel

Duygu
Pozitif Negatif Pozitif Negatif Pozitif Negatif

Gözlenen Gözlenen Gözlenen

SVM Tahmin
Pozitif 1536 464 1613 387 1597 403
Negatif 648 1352 661 1339 693 1307

NB Tahmin
Pozitif 1016 984 1097 903 1036 964
Negatif 876 1124 902 1098 911 1089

DT Tahmin
Pozitif 1668 332 1835 165 1801 199
Negatif 396 1604 428 1572 424 1576

Tablo 4’ten anlaşıldığı üzere, TP ve TN değerleri pozitif ve negatif olan yorum sayılarına yakınlaşırken, 
FN ve FP değerlerinin gözlem sayısından az olduğu görülmektedir. Başka bir ifadeyle, sınıflandırıcıların 
tahmin yeteneğinin gerçek değerler ile uyumunun arttığı gözlemlenmektedir. Buradan yola çıkarak 
kullanılan makine öğrenmesi yöntemleri içinde en başarılı olanın tespiti, TN-TP değerleri en yüksek, 
FN-FP değerleri en düşük olanın tespitine bağlı olmaktadır. Tabloda ayrıca eğitim ve test olarak ayrılmış 
veri setine göre makine öğrenmesi ile elde edilen sonuçlar “Gözlem”, makine öğrenmesi sonucunda elde 
edilen uygulama sonuçları ise “Tahmin” olarak isimlendirilmiştir. 
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Karmaşıklık matrislerinin ardından son olarak algoritmaların ürettiği sonuçların kıyaslanmasını 
sağlayacak performans ölçüm kriterlerinin hesaplanması gerekmektedir. Bu değerler Tablo 5’te 
gösterilmektedir.

Tablo 5
Her Bir Yöntem İçin Elde Edilen Karmaşıklık Matrisleri

Veri Seti Yöntem Doğruluk Kesinlik Duyarlılık F İstatistiği

Eğitim
SVM 0.722 0.703 0.768 0.734
NB 0.535 0.537 0.508 0.522
DT 0.818 0.808 0.834 0.821

Test
SVM 0.738 0.709 0.806 0.755
NB 0.549 0.549 0.549 0.549
DT 0.852 0.811 0.917 0.861

Genel
SVM 0.726 0.697 0.799 0.745
NB 0.531 0.532 0.518 0.525
DT 0.844 0.810 0.901 0.853

Çalışmada kullanılan yöntemlerin performansını ölçmek için hesaplanan doğruluk, kesinlik, duyarlılık 
ve F istatistiği Tablo 5’te yer almaktadır. Sonuçların elde edilebilmesi için kullanılan eğitim, test ve 
tüm veri seti sonuçları yöntemlere göre ayrılarak performans sonuçlarını kapsayacak şekilde ayrı ayrı 
hesaplanmıştır. Denetimli makine öğrenmesinde ilk önce doğruluk değerinin incelenmesi gerekmektedir. 
Tablo 5’te yer alan doğruluk değerleri, uygun yöntemin seçimindeki ilk bakılması gereken istatistiktir. 
Elde edilen sonuçlara göre karar ağacı yöntemi tüm veri setlerinde en yüksek doğruluğa sahip yöntemdir. 
Naïve Bayes ise eldeki verilerle sınıflandırmada istenen seviyede başarıya ulaşamamıştır. Genel veri 
setindeki %53,1’lik doğruluk yazı turaya benzetilebilir.

Bir diğer istatistik olan kesinlik hesaplamaları, pozitif yorumların doğru bir şekilde sınıflandırılabilmiş 
olmasını göstermektedir. Ancak bu istatistiğin tek yönlü bir istatistik olduğu göz ardı edilmemelidir. 
Bu istatistiğin yanı sıra duyarlılık istatistiğinin de birlikte ele alınması gerekmektedir. Uygun yöntemin 
seçilebilmesi için hem kesinlik hem de duyarlılık istatistiklerinin yüksek olması beklenmektedir. Bu 
iki istatistiğin harmonik ortalaması olan F değeri her iki istatistiği birden incelemenin karmaşıklığını 
ortadan kaldırmaktadır. Özetle yöntemin uygunluğunu literatürde yaygın karşılaştırma kriteri olarak 
bilinen doğrulukla birlikte belirleyecek olan istatistik F değeri olacaktır. Çünkü tüm yorumları pozitif ya 
da yorumları negatif olarak ele almak doğruluğun tek başına %50 olmasına sebep olmaktadır. Bu açıdan 
sonuçlar ele alındığında, karar ağacı yönteminin %85,3’lük bir F değeri ve %84,4’lük doğruluk oranı ile 
bu problemin çözümü için en başarılı yöntem olduğu anlaşılmıştır.
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Şekil 4
Doğruluk ve F İstatistiklerinin Gösterimi

Analiz sonuçlarında yer alan bilgileri anlamak açısından Şekil 4’teki grafik incelenebilir. Karar ağacı 
sonuçlarının diğer iki yönteme göre başarısının diğer iki yönteme göre yüksek olduğu açıktır. Doğruluk 
ve F istatistikleri arasında yakınlık olmasından dolayı pozitif ve negatif yorumların her yöntemde tutarlı 
bir şekilde tahmin edildiği anlaşılmaktadır.

4. TARTIŞMA

Her ne kadar sınıflandırma başarısını ölçmede tüm sınıflandırma kriterlerinin tartışılması önem arz etse de 
literatürdeki çalışmaların bu kriterlerden bir ya da birkaçını performansı niteleyebilmek için kullanıldığı 
görülmektedir. Bu nedenle literatürde yer alan benzer çalışmalar, kendi sunmuş olduğu kriter ekseninde 
mevcut çalışmayla kıyaslanmıştır. Elde edilen bulguların literatürle farklılık göstermesiyle birlikte bu 
çalışmada, ortalama olarak %80’in üzerinde bir sınıflandırma başarısı yakalanabilmiştir. Bu durum 
çalışmanın sonuçlarının (en azından bir sınıflandırma yöntemi için) yorumlanabilir olmasını sağlamıştır. 
Örneğin Guzman & Maalej (2014) Google Play Store yorumları üzerine gerçekleştirdikleri duygu analizi 
çalışmasında sınıflandırma başarısını %59’luk bir kesinlik ve %51’lik bir duyarlılık değeriyle ifade 
etmişlerdir. Bu çalışmada üretilen en yüksek değer, KA için %81 ve %90,1 şeklinde olmuştur. Day vd. 
(2017) tarafından yapılan çalışmada, mevcut çalışmadan yüksek bir başarım performansına erişilmiştir. 
Bu çalışmada derin öğrenme yöntemleri yerine bakine öğrenmesi yöntemleri tercih edilmiştir. İlerleyen 
çalışmalarda derin öğrenme yöntemlerinin analize dahil edilmesi ile daha yüksek başarım ölçütlerine 
ulaşılabilir. Öte yandan Somik vd (2019) tarafından yapılan çalışmada mevcut çalışmadan doğru 
olarak 5 katlı çapraz doğrulama yapılarak test ve eğitim veri setlerinin oranı %20’lik dilimler şeklinde 
ayrılmıştır. Bu çalışmada ise eğitim ve test verilerinin ayrıştırılmasında alternatif olarak 10 katlı çapraz 
doğrulama seçilmiş, böylelikle %10’a %90 seçilen her bir test-eğitim veri seti alternatifi için 10 farklı 
denemenin sonunda en yüksek başarım performansına ulaşılmıştır. Ayrıca aynı çalışmada ulaşılan 
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%76,95’lik doğruluk değeri, mevcut çalışmada ulaşılan doğruluk değerinden (%84,4) daha düşüktür.
Netflix ile ilintili olarak Bagkar vd. (2021) tarafından Netflix yorumlarının konu edildiği çalışmada 
sınıflandırma başarısı olarak %75’lik bir doğruluk değerine ulaşıldığı rapor edilmiştir ki bu çalışmada 
KA yöntemi için  aynı değer %84,4 şeklinde olmuştur. Smailović vd. (2013) tarafından yapılan çalışma, 
bu çalışmada kullanılan algoritmalardan biri olan DVM ile %81,06 doğruluk performans değerine 
ulaşmıştır ki mevcut çalışma için bu değer %72,6 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca Smailović vd. (2013) 
tarafından uygulanan Granger nedensellik testi ve duygu kutupsallığı, bu çalışmanın devamında 
yapılacak çalışmalarda tahmin performansını artırabilecek bir unsur olarak değerlendirilebilir. Vadloori 
ve Sanghishetty (2021) tarafından yapılan çalışmada Tensorflow-Keras yöntemi için en yüksek başarım 
performansı %87 olarak hesaplanmış ve bunun yanı sıra kelime bulutu ile sık tekrar eden kelimeler 
okuyucunun bilgisine sunulmuştur. Her ne kadar bu çalışmada da kelime bulutu gösterimi kullanılmış 
olsa da başarım performansı DT yöntemi için %84,4’te kalmıştır. Son olarak Abelard ve Sibaroni (2021), 
yine DVM algoritması ile % 81,67’lik F1 ölçümüne ulaşmışlardır ki bu değer mevcut çalışma için daha 
düşüktür (%72,6). Ayrıca çalışmada hedef kategorilerin belirlenmesinin, mevcut çalışmada kullanılan 
doküman temelli duygu analizinden daha ileri ve detaylı sonuçlar veren bir yöntem olduğunu da 
belirtmekte fayda vardır. Bununla birlikte, bu çalışmanın devamında yapılacak çalışmalarda, Netflix’in 
sağladığı hizmetlerin kriterlerini ayrı birer hedef olarak ele alan hedef tabanlı duygu analizi çalışması 
yapılması da düşünülebilir. 

Kullanılan sınıflandırma yöntemleri açısından yapılan literatür incelemesinde bu araştırmada kullanılan 
DVM ve NB yöntemlerinin yeterli başarıya ulaşamadığı anlaşılmıştır. İncelenen çalışmalar arasında 
DVM için doğruluk değeri %91’e ulaşmaktayken (Asgernezhad & Amirhassan, 2021), NB için %98’i 
bulmaktadır ki bu çalışma için bahsedilen yöntemlerin sınıflandırma başarısı sırasıylar %72,6 ve 
%53,1 ile sınırlı kalmıştır. Bununla birlikte KA algoritmasını bu çalışmada olduğu gibi yalın haliyle 
kullanan çalışmalar arasında en yüksek sınıflandırma başarısına ulaşan çalışmanın performansı %84 
(Rathi vd., 2018) iken, bu çalışmada %84,4’lük bir sınıflandırma başarısına ulaşılmıştır. Bu çalışmada 
algoritmaların yalın halleri kullanıldığından ve hibrit yöntemler kullanılmadığından, karar ağaçlarının 
hibrit modeller içinde kullanıldığı çalışmalarla kıyas şansı bulunmamaktadır. Dolayısıyla çoklu karar 
ağaçları ve rastgele orman yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalarda daha yüksek performans değerlerine 
ulaşılması mümkün olabilecektir.

Denetimli makine öğrenmesi yöntemleriyle duygu analizi çalışmalarının başarı performanslarında 
en az bir algoritma ile %80 başarının üstünde bir başarı elde edilmesi, sınflandırma performansının 
kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir (Qiang vd., 2009, s. 6527; Kaynar vd., 2017, s. 237; 
Tuna, 2021, s. 2238). Dolayısıyla bu çalışmada kullanılan algoritmalardan biri olan DT için bu başarım 
performansı sağlanmış durumdadır. Bununla birlikte literatürde genel olarak ön görülenden az bir veri 
sayısının kullanılmış olmasının, daha yüksek başarımlara ulaşmayı engellediği düşünülmektedir. Bu 
durum aynı zamanda araştırma açısından bir kısıt oluşturmaktadır. 
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Dolaysıyla bu çalışmanın devamında yapılacak çalışmaların daha fazla veri sayısı ile daha yüksek 
performanslara erişebileceği düşünülmektedir.  

5. SONUÇ

Makine öğrenmesi yöntemleri elde edilen bilgi yoğunluğunun hızlı bir şekilde anlaşılması için türlü 
hesaplamalar içermektedir. İşletmeler açısından önemli olan zaman, bilgi ve maliyet unsurlarının hepsine 
birden aynı anda değer katan bu yöntemler, bu çalışmada da bir kez daha önemini göstermiştir. Geniş 
bir tüketici ağına sahip olan şirketlerde elde edilen verilerin etkin ve verimli analiz edilmesi ile sağlanan 
maliyet avantajı, işletmelerin insan odaklı pazarlama (Pazarlama 3.0) faaliyetleri için daha fazla kaynak 
ayırabilmelerine imkân tanıyacaktır. Dahası müşterilerin kendi iradeleri ile işletmeye sağlamış olduğu 
verilerden, yine aynı işletmenin kaderine etki edecek nitelik bilgilerin çıkarımı mümkün olabilecektir. 
Sosyal medya ve platformlarda yer alan yorumların analizi, bu noktada işletmenin sürdürülebilirliği 
açısından elzemdir. 

Bu çalışma da büyük ve sayısal olmayan verinin işlenerek anlamlı bilgilere dönüştürülebileceği 
göstermiştir. Dünya çapında tanınırlığı bulunan Netflix platformu üzerine yapılan bu çalışma, ulusal 
çapta olan ya da dünyaya açılmayı planlayan ülkemiz girişimlerine de örnek teşkil etmektedir. Buradan 
yola çıkarak, çalışmanın önemi Google Play Store’da yapılan yorumların mobil girişim ve platformların 
stratejilerinin belirlenmesinde bir karar argümanı olarak kullanılabileceğidir. 
Çalışmada bazı kısıtlar bulunmaktadır. Araştırmada ikili sınıflandırma yapılması bir kısıt olma özelliği 
taşımaktadır. Bir başka kısıt, ücretli aboneliğe dayalı tek bir video akış hizmet sağlayıcısı kullanılmış 
olmasıdır. Nitekim ülkemizde bu hizmeti sağlayan başka platformlar da bulunmaktadır ve ileride 
yapılacak çalışmalarda bu platformların müşterilerinin duygularının kıyaslanması üzerine daha detaylı 
bir araştırma yapılabilecektir. Bir diğer kısıt,  yorum sayısının 2000 ile sınırlı tutulmuş olmasıdır. Her 
ne kadar örneklem teorisine uygun bir veri sayısı elde edilmiş olsa da ilerleyen çalışmalarda daha 
başarılı performans ölçümlerinin elde edilebilmesi için daha yüksek sayıda veriler üzerinde analizler 
gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda siyasi, ekonomik, mevsimsel etkilerin ölçülebilmesi açısından farklı 
dönemlerde veriler toplanarak tüketicinin nabzı tutulabilir. Bunun dışında, online platform şirketleriyle 
alakalı ekonomik, sosyal ve politik anlamda yaşanan değişimlerle koordineli olarak duygu analizi 
gerçekleştirilebilir ve elde edilen sonuçlar çok boyutlu olarak yorumlanabilir. Dahası şirketlerin marka 
değeri ve itibarı gibi bileşenleri açısından bu yöntem uygulanabilir.  Benzer şekilde internette var olan 
(herhangi bir platformda) yorumların sadece pozitif ya da negatif olarak değil farklı duyguları da ele 
alarak incelenebileceği düşünülmektedir. Böyle bir çalışma ülkemizin dünya üzerindeki popülerliğinin 
ne olacağını ve nasıl artırılabileceğini bile anlamamıza fayda sağlayabilir.

Araştırmada kullanılan yöntem ile herhangi bir mobil uygulamaya yönelik geri bildirimlerin etkin 
incelenebildiği ortaya konulmuştur. Nitekim bu yöntemin fiziksel ürünlere yönelik internet ortamlarında 
yer alan yorumlar için de kullanıldığı literatürden anlaşılmaktadır (Jagdale vd., 2019). Dolayısıyla 
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yöntemin, omnichannel gibi alternatif dağıtım stratejilerini kullanan işletmeler tarafından da rahatlıkla 
kullanılabilmesi mümkündür. İlerleyen çalışmalarda bu stratejiyi izleyen firmaların fijital ürün ve 
hizmetlerine yönelik çoklu duygu analizleri sayesinde fiziksel ve dijital ürünlere yönelik tüketici geri 
bildirimlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesi mümkün olabilecektir. Dahası, sık tekrar 
eden ve birliktelik barındıran kelimelerin ARM (Association Rule Mining) gibi makine öğrenmesi 
yöntemleriyle kullanılması, ilgili firma için internette yer alan yorumları bir karar alma mekanizmasına 
dönüştürebilmeyi mümkün kılacaktır. Ürün ve hizmetlerin tasarımlarına etki edebilecek bu araç 
sayesinde sosyal medya üzerinde yer alan geri bildirimler bir tür marka ve itibar yönetim aracı olarak 
kullanılabilecektir. Bu anlamda ileride yapılacak çalışmaların tüketici geri bildirimlerini bu şekilde ele 
alması mümkün olabilecektir. dahası mobil uygulama marketlerindeki yoruımlarla birlikte farklı sosyal 
medya kanallarından elde edilen yorumların çapraz incelenerek etkinliklerinin kıyaslanması, alternatif 
ve seçkin bir bilimsel çalışma olma özelliği taşıyabilecektir. Yine bu konunun paralelinde, mobil ve 
sabit internet kullanıcılarının geri bildirim alışkanlıklarına yönelik ek araştırmalarınm yapılmasının 
akademiye katkı sağlayacağı düşünülmektedir. İleride yapılması muhtemel akademik çalışmalara 
yönelik son öneri, çalışmaların uygulama platformlarında yapılan yorumların sahteliğini tespit etmeye 
odaklanmasıdır. Bu sayede yöntemin işletmeler nezdinde daha etkin kullanılmasını sağlamaya dönük 
olabileceği, ayrıca yanıltıcı ve yanlı geri bildirimlerin tespitiyle alınan işletme kararlarının etkinliğinin 
artırılmasının mümkün olabileceği düşünülmektedir. 
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