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Y KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN HEDİYE VERME GÜDÜLERİ ile 

GELENEKSEL ve DİJİTAL MEDYADAKİ REKLAMLARDAN 

ETKİLENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Özet 

Bu araştırma, Y kuşağını bugünün pazar ortamında hediye vermeye iten güdüleri 

ortaya çıkarmak ve bu güdülerin medya araçlarındaki reklamlarla arasındaki 

ilişkiyi belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Adana ve Mersin’de yaşayan toplam 

267 öğrencinin vermiş oldukları cevaplar istatistik programı aracılığıyla analiz 

edilmiştir.  Hediye verme davranışını tetikleyen ifadeler üç boyut altında toplanmış 

olup bu boyutlar deneyimsellik, zorunluluk ve pratiklik olarak belirlenmiştir. Her 

bir faktörün dijital ve geleneksel medya araçlarıyla arasındaki ilişki için korelâsyon 

analizi yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, dijital medya araçlarının 

deneyimsellik  (haber siteleri, mobil uygulamalar, kullanıcı blogları ve eposta) ve 

zorunluluk (mobil uygulamalar, özel şirket web siteleri, e-posta) faktörleri 

arasındaki ilişkilere dayanan hipotezler kısmen kabul edilmiş olup pratiklik faktörü 

ile olan ilişkiler tamamen reddedilmiştir. Geleneksel medya araçlarıyla 

deneyimsellik (gazete ve dergi) faktörü ve zorunluluk (dergi) faktörü arasında 

anlamlı ama zayıf bir ilişki çıkmıştır. Geleneksel medya ve pratiklik faktörü 

arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Hediye, hediye verme güdüsü, y kuşağı, geleneksel medya, 

dijital medya. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN GIFT GIVING MOTIVATIONAL 

FACTORS and the IMPACT of ADVERTISEMENT IN TRADITIONAL and 

DIGITAL MEDIA:  Y GENERATION CONSUMERS 

Abstract 

This study aims to carry out the motives that lead Y generation’s gift giving 

behaviors in today’s marketplace and identify the relationship among these motives 
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and advertising in media tools.  Totally, 267 surveys were gathered from students 

who live in Mersin and Adana. The motivations of gift giving were classified under 

three dimensions named, experiential, obligated and practical. Correlation analysis 

was done to determine the relationship of each dimension through traditional and 

digital media tools.  Results show that, hypothesis based on the relationship 

between the digital media tools and two dimensions (experiential (news sites, 

mobile applications, user blogs, and email), obligated (mobile applications, custom 

corporate web sites, e-mail)) are partially accepted, however, the hypothesis based 

on the relations between practical and media tools were completely rejected. In 

addition to these results, significant but low relations were identified between 

experiential (newspaper and magazines) and obligated (magazines) factors; 

however, there is no significant relation was identified between practical and 

traditional media tools.   

Key words: gifts, gift giving motives, Y gens, Traditional media and digital media. 

 

            1. GİRİŞ 

 Geçmişten günümüze devam eden geleneklerden bir tanesi de hediye verme davranışı ve 

buna paralel olarak gelişen hediyeleşme sürecidir. Hediye, insanlar arasındaki ilişkileri daha 

sıcak tutmanın yollarından birisi olsa da, insanlar bazen tamamen içlerinden gelerek bazen de 

kendilerini buna zorunlu hissederek hediye verme davranışında bulunmaktadırlar. Bayuk 

(2009)’un çalışmasında hediye verilmesinde sosyal bir ilişkinin varlığından söz ederken ayrıca 

hediye alan bireyinde bunun karşılığını nasıl vermesi gerektiğini düşünmeye başladığını ifade 

etmiştir. Gerçekten de, bazı insanlar aldıkları hediyenin işe yarar bir hediye olmasına önem 

verirken, bazıları da fiyatıyla ve kalitesiyle karşı tarafı etkilemesine önem vermektedir. Yani, 

insanları hediye almaya iten güdüler çeşitlilik göstermektedir. 

Türkiye’de de hediye verme davranışına büyük önem verilmektedir. Evlenme, yeni eve 

taşınma, yeni bebek sahibi olma, doğum günleri, yılbaşları, anneler, babalar, öğretmenler günü 

gibi özel günler insanların birbirlerine hediye verdikleri önemli zamanlardır. Hediye alma ve 

verme davranışı, tüketicilerin markalarla ve reklamlarla doğrudan bir ilişki kurmasını sağlayan, 

hem kişiler hem de markalarla/ürünlerle ilgili olumlu duygular ve yargılar gelişmesine aracılık 

eden tutumların gelişmesini sağladığı için,  işletmeler de bu önemli günlerden önce çeşitli 

mecralara reklamlar vermektedirler (Çakır ve diğerleri, 2006: 102). Teknolojinin gelişmesiyle 

beraber, işletmelerin reklam verdikleri mecralar da çeşitlilik göstermiştir. Önceleri televizyon, 

radyo, gazete ve dergi gibi geleneksel medya araçlarını kullanan işletmeler, günümüzde sosyal 

medya, mobil araçlar, e posta ve çeşitli web siteleri gibi dijital medya araçlarını kullanmaya 

başlamışlardır. 2014 yılı dijital reklam yatırımları incelendiğinde, Türkiye’de dijital reklam 

harcamalarının son bir yılda % 20,5 oranında arttığını ve 1,409 milyon liraya çıktığı,  ayrıca bir 

önceki yıla göre en hızlı artış gösteren iki reklam kategorisinin % 57,7 ile mobil reklamlar ve % 

44,9 ile video reklamları olduğu ortaya çıkmıştır (Kara, 2015). Bu rakamlardan da, işletmelerin 

dijital medya araçlarına büyük reklam yatırımları yaptıkları görülmektedir.  

İşletmelerin dijital medya araçlarına yaptıkları yatırımların artmasının en önemli 

nedenlerden birisi de, bu araçların kullanımının artış göstermesidir. Aksoy (2014: 53) da, dijital 

tüketimde kullanılan başlıca teknoloji araçlarının cep telefonu, bilgisayar ve internet olduğunu 
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ifade etmektedir. Türk İstatistik Enstitüsü’nün (TÜİK), 2015 verilerine göre internet kullanım 

yaşı 16-24 yaş aralığında % 71, 25-35 yaş aralığında % 55,4, 35-44 yaş aralığında % 34, 45-55 

yaş aralığında % 17,2 55 ve üstü olan yaş gruplarında ise % 4,2’dir. Bu verilerden interneti en 

çok kullanan yaş grubunun 16-24, daha sonra da 25-35 yaş aralığında yani Y kuşağı içerisinde 

bulunan insanlar olduğu anlaşılmaktadır. Y kuşağı, internet kuşağı olarak da bilinen, teknoloji, 

bilgisayarlar, cep telefonları ve internet ile birlikte büyüyen, bu araçları en çok kullanan, her 

şeyi başarabileceğine inanan, modern teknolojiler ve tüketim toplumu ile çevrilmiş olan bir 

kuşaktır (Yüksekbilgili, 2013: 343). Bu nedenle de, araştırmada Y kuşağı örneklem olarak 

seçilmiş ve araştırmanın amacı, Y kuşağı tüketicilerinin hediye verme davranışının altında yatan 

güdüler ile birine hediye verecekleri zaman geleneksel ve dijital medya araçlarında yer alan 

reklamlardan etkilenme durumları arasındaki ilişkiyi tespit etmek olarak belirlenmiştir. 

Araştırmanın kavramsal çerçevesini oluşturan ilk bölümde, hediye, hediyeleşme 

kavramları, hediye verme davranışının altındaki güdüler ve Y kuşağı ile ilgili bilgi verilmiş olup 

hediyeleşme süreciyle ilgili yapılmış önceki çalışmalardan bahsedilmiştir. İkinci bölümde ise 

araştırmanın amaç ve önemi, örneklemi, veri toplama yöntemi, bulguları ve son olarak sonuç ve 

öneriler yer almaktadır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Hediye ve Hediye Verme Davranışının Altında Yatan Güdüler 

Türkiye Türkçesinde armağan kelimesinin eş anlamı olarak kullanılan ve hemen her 

toplumda bir karşılığı olan hediye kelimesi, Azerbaycan’da “armağan, yadigar”; Kazaklarda 

sıylık, sıy”; Kırgızlarda “belek”, Özbeklerde “savga, hayda, armuğan”; İngilizlerde “gift, 

present”; Fransızlarda “cadeau, present”, Ruslarda “podarok, dar” şeklinde kullanılmaktadır.  

(Sakarya,2006:4). Belk (1970) hediyeyi "bir insan veya gruba gönüllü olarak verilen ürün veya 

hizmet" olarak tanımlarken,  Sakarya (2006:4) ise hediyenin, "değer, karşılık, beğenilmek için 

birine verilen nesne; Anadolu halk ağzında gönderme, sungu" anlamına geldiğini belirtmektedir. 

Hediye, Türk toplumunda  “ihsan, lütuf, inayet, hibe, yadigar, hürmet, bahşiş, eşantiyon” 

benzeri sözcüklerle de ifade edilmektedir (Özdemir,2008:468). Hediye kelimesinden türeyen 

hediyeleşme kavramı ise sosyal, kültürel ve ekonomik bir deneyim; sosyal ilişkileri sürdürmek 

ve duyguları ifade edebilmek için etkili olan ve insanın yaşamış olduğu toplum doğasından 

türeyen bir materyal ve sosyal iletişim değişimi anlamına gelmektedir (Mayet ve Pine, 2010:1).    

Hediye, modern öncesi çağlardan itibaren toplumda kendine daima yer bulmuş kültürel 

bir olgu olup modernizm ve kapitalizmle birlikte temel anlamından uzaklaşmıştır. Eski 

dönemlerde toplumsal bir kural olarak görülen hediye,  günümüz postmodern tüketim 

toplumunda, bu özelliğini kaybederek daha çok bireylerin birbirlerini mutlu etmek adına verdiği 

bir tüketim nesnesine dönüşmüştür (Ateş, 2013: 5). Eski toplumlarda bir diğer dikkat edilen 

unsur da, hediye verme davranışının ister iki,  ister üç kişi tarafından gerçekleştirilsin hiçbir 

zaman dengelenmemesidir.  Toplumsal açıdan hayati önem taşıdığına inanılan bu durum için, 

verilen şeyler farklı niteliklere sahip olduğu sürece, tarafların ‘tam olarak ödeşip 

ödeşemediklerini’ hesaplamak daima zor olmuştur. Eşdeğerliliği, hediye zincirine son 

vermenin, onun dinamiği olan gerilimden koparmanın bir yolu olarak tanımlayan Godbout 

(2003: 258)’a göre, iyi bir durum olarak tanımlanan bu zorluk sayesinde karşılıklı hediye 

vermenin denk olmama durumu kişiler arası ilişkilerin sürekliliğini desteklemektedir.  

Hediye verme konusunda en eski ve bilinen tek kaynak Mauss tarafından 1954 yılında 

yazılan “The Gift” adlı kitaptır ve Mauss kitabında “Hediye Kuramı”nı açıklamaktadır.  
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Mauss’a (1954) göre, hediye vermede zorunluluk ve gönüllülük bir arada olmalıdır. Hediye 

değiş-tokuş kavramını toplumsal yaşamın çeşitli yönlerine kapsamlı bir biçimde ilk kez 

uygulayan Fransız antropolog Mauss şöyle demektedir (1954: 66): 

“Hediye, salt alıcıya bir süre için yararlanacağı kredi anlamına gelen bir yarar 

sağlamakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal bir ilişkiyi ilgili kişilerin statüleri bakımından 

geçerli kılar, destekler ve ifade eder. Hediye değiş-tokuşunun ardında yatan “karşılıklılık” 

kavramı, dinsel tören ve din alanını da kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Buna göre, yardım 

ve onay biçiminde bir karşılık beklentisiyle doğaüstü güçlere yapılan bazı adaklar, hediye 

olarak görülebilir. 

Çakır ve diğerleri (2006: 100) de, hediye verme davranışının, kişilerarası ilişkilerin 

yaratılması bağlamında güçlendirici bir eylem ve zorunluluk/karşılıklılık gereği ortaya çıkan bir 

eylem olarak değerlendirildiğini belirtmektedirler. İlkinde insanlar genellikle içlerinden geldiği 

için birbirlerine hediye vererek ilişkilerini güçlendirmekte, ikincisinde ise kişi, mutlaka hediye 

vermesi gerektiğine ilişkin bir hisse kapılarak zorunluluktan hediye vermektedir. Hediyeler, 

kişilere kullanışlılığı, markası, ekonomik değeri, fonksiyonelliği, prestiji, farklılığı, kalitesi, 

moda olması, geleneksel ya da modern olması vb. özellikleri düşünülerek sembolik, deneyimsel, 

fonksiyonel ve zorunluluk gibi güdülerle verilebilmektedir (Parsons, 2002: 239). Bu konuda 

Wolfinbarger ve Yale (1993: 521), hediye verme davranışının altında deneyimsellik, zorunluluk 

ve pratiklik gibi üç temel güdünün bulunduğunu ifade etmişlerdir. Othman ve diğerleri 

(2005:198) de, hediye verme davranışının faydacı ve hedonik duygularla yapıldığını, 

deneyimselliğin hedonik; zorunluluğun hem hedonik hem faydacı; pratikliğin ise faydacı 

duygulara dayandığını belirtmektedirler. 

2.2.  Y Kuşağı 

İnsanların yaşayış tarzları, hayata bakışları, beklentileri, zevkleri ve davranışları genel 

olarak birbirinden farklılık gösterse de, bazı insanlarda bu noktaların benzer olduğu tespit 

edilmiştir. Özellikle de, aynı veya yakın dönemlerde doğmuş insanların birbirlerine benzer 

davranışlarda bulunması, araştırmacıların kuşak kavramına ve kuşakların özelliklerine olan 

ilgisinin yoğunlaşmasına neden olmuştur (Adıgüzel ve diğerleri, 2014:165). Kuşak, genel olarak 

aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın sosyal, politik, tarihi ve ekonomik şartlarını, dolayısıyla 

birbirine benzer sıkıntıları paylaşmış, benzer sorumluluklarla yükümlü olmuş kişilerin 

topluluğudur (Williams ve Page, 2011:2). Kuşakların özellikleri birbirlerinden farklı olduğu 

için, her bir kuşağın aynı duruma farklı tepkiler vermesi normal karşılanmaktadır. Bu nedenle 

de araştırmacılar, Gelenekselciler, Baby boomerler, X, Y ve Z kuşağı olarak isimlendirdikleri 

kuşakların ortak noktalarını belirleyip bu noktalardan hareketle yönetimden tüketime kadar 

birçok konuda bu kuşakların nasıl davrandıklarını ortaya koymaya çalışmışlardır.  

Bahsedilen kuşaklardan bir tanesi de Y kuşağıdır. Bozyiğit ve diğerleri (2011:126), Y 

kuşağının hangi tarihte doğanları kapsadığı konusunda alan yazında görüş farklılığı 

bulunduğunu, bazı araştırmacılara göre Y kuşağının 1980-2000, bazılarına göre de 1977-1994 

arası doğanları kapsadığını belirtmektedir. Bu araştırma, Y kuşağı olarak 1980-2000 

doğumluları içermektedir.  

Y kuşağı, kendine güvenen, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen, risk alabilen, özgürlüğüne 

düşkün bir kuşaktır. Ayrıca bu kuşak, teknolojiye hakim olan ve teknolojik bir dünyada 

sosyalleşen, internet üzerinden alışveriş yapan, farklı kaynak ve araçlardan eş zamanlı gelen 

bilgileri kolaylıkla kavrayabilen ve sosyal iletişim ağıyla (Twitter, Facebook, YouTube, 

http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=yil
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=cag
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=benzer
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=s%c4%b1k%c4%b1nt%c4%b1
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=pay
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=benzer
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=sorumlu
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=y%c3%bck
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=kisi
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Google+, MSN...) işyeri sınırları içinde bile sürekli olarak bağlantıda olabilen kişilerden 

meydana gelmiştir (Yüksekbilgili, 2013: 346). Y kuşağının teknolojiye düşkün olmasının en 

önemli nedenlerinden birisi, bu kuşağın bilgisayarlarla, internetle, mobil telefonlarla dolu bir 

dünyada büyümüş olmasıdır. Cabral (2011: 11) da, Y kuşağının sosyal medyaya bağımlı 

olduğunu, sosyal medyayı kullandıkça kendilerini daha iyi hissettiklerini ve bu bağımlılığın 

onların tüm hayatını ve ilişkilerini etkilediğini ifade etmektedir. 

Y kuşağının teknolojiye bu kadar düşkün olması ve yoğun olarak teknolojiyi kullanması 

işletmelerin de dikkatini çekmiş ve işletmeler pazarlama faaliyetlerinde sosyal medya, mobil 

telefonlar ve internet tabanlı medyayı kullanmaya başlamışlardır. Aksoy (2014:47), serbest 

pazar sistemlerinin doğası ve yoğunlaşan rekabetin yol açtığı yeni arayışlarla bu yeni 

teknolojileri kullanan tüketicilerin ilgilerinin, yenilikçi ekonomi politikalarını ve üretim 

stratejilerini teşvik ettiğini belirtmektedir. Reklamcılar Derneği (2014) de, üye medya 

ajanslarının verileriyle hazırladığı 2014 yılı toplam reklam yatırımlarını 5.937 milyon TL olarak 

açıklamış, yatırımların %51,4’ünü televizyon, %19,9’unu dijital medya, %18,8’ini basın, 

%6,4’ünü açık hava, %2.30’unu radyo ve %1’ini ise sinema reklamlarının oluşturduğunu ve 

dijital yatırımların en yüksek büyümeyi gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. 

Özdemir (2008:469), ister geleneksel ister dijital olsun,  medya araçlarının başlı başına 

bir üretim alanı olduğunu ve farklı mal ve hizmet sektörleri için tüketici yarattığını, bu nedenle 

hediyeleşme geleneği üzerinde çok boyutlu bir etkiye sahip olduklarını belirtmektedir. Aynı 

zamanda medya, hediyeleşme geleneğinde markalar dönemini başlatmış, Türk hediyeleşme 

geleneğini bir taraftan yeni anlam, ritüel ve ürünlerle zenginleştirirken, diğer taraftan da küresel 

nitelikli anlam ve ürünlerle tek tipleştirmiş ve ulusal ve yöresel özgünlüklerin ortadan 

kalkmasına neden olmuştur (Özdemir,2008:479). 

1.2. Hediyeleşme Sürecine İlişkin Yapılan Önceki Çalışmalar 

Hediyeleşme kavramıyla ilgili olarak yapılan ilk çalışmalar, ağırlıklı olarak ilkel 

toplumlarda hediyeleşme sürecini inceleyen antropolog ve sosyologların çalışmalarında yer 

almış olup hediye 1960’lı yılların sonuna doğru sosyal değişim teorilerini de içine alarak daha 

fazla araştırılan ve çalışılan konular arasına girmiştir (Banks, 1979: 319). Hediyeleşme 

davranışının tüketici davranışları alanı içinde yer alması ise, 1970’li yılların ortalarında özellikle 

Belk (1979) ve Sherry’nin (1983) çalışmalarıyla daha fazla ilgi çekmeye başlamıştır (akt. 

Başar,2011:40). Alıcının ihtiyaç ve hazzının hediye veren tarafındaki bakış açısının incelenmesi 

ihtiyacına odaklanan Belk (1979), hediyeleşmenin dört fonksiyonunu, önemli hayat olaylarını 

belirlemek, kişiler arası ilişkileri kurmak ve devam ettirebilmek, ekonomik değişim için bir 

aracı yaratmak ve çocukların toplum geleneklerine göre sosyalleşmesini sağlamak olarak ifade 

etmiştir.   

Hediye verme ile alakalı olarak özellikle yurtdışında birçok çalışma (Belk,1979; 

Banks,1979; Belk,1982; Goodwin ve diğerleri,1990; Çakır ve diğerleri,2006; Başar,2011; 

Cenk,2013; Baskın ve diğerleri,2014; Anton ve diğerleri,2014) yapılmasına rağmen, bu 

araştırmanın konusu olan Y kuşağını hediye vermeye iten güdüler ile  bu kuşağın geleneksel ve 

dijital medya araçlarında çıkan reklamlardan etkilenme durumları arasındaki ilişkiyi ölçen bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle araştırmaya ışık tutması amacıyla bu kısımda hediye 

verme ile alakalı güdüler, Y kuşağının hediye verme davranışı ve yine bu kuşağın çeşitli medya 

araçlarında yer alan reklamlardan etkilenme durumları ile ilgili olarak yapılan çalışmalara yer 

verilmiştir.  
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 Wolfinbarger ve Yale (1993), kadınların erkeklere oranla daha deneyimsel güdülerle 

hediye verdiklerini ama zorunluluk unsuru açısından kadınlar ve erkekler arasında fark 

olmadığını belirtmişlerdir. Othman ve diğerleri (2005) yaptıkları çalışma ile tüketicilerin en çok 

doğum günleri ve düğünlerde hediye verdiklerini ve tüketicileri hediye verme konusunda en çok 

güdüleyenin, hediye verilen insanların verilen hediyeyi kullanabilecek olması yani pratiklik 

unsuru olduğunu tespit etmişlerdir. Zhuo ve Guang (2007) Çinlilerin hediye verme 

davranışlarını inceledikleri çalışmada, Çinliler için hala hediye vermenin bir zorunluluk 

olduğunu, son zamanlarda tüketicilerin hediye alma konusunda daha çok para harcamaya 

meyilli olduklarını, en çok hediyenin bahar festivallerinde verildiğini ve hediye vermenin en 

önemli nedeninin karşılıklı ilişkileri güçlendirmek olduğunu ifade etmişlerdir. 

Başar (2001) Y kuşağı ile yaptığı çalışmada, kadınların erkeklere göre hediye alma 

eğilimlerinin daha tutarlı, anlam yüklü ve sürekli olduğunu, katılımcıların yakın aile bireylerine 

aldıkları hediyeler için fiyat limiti belirlemediklerini ve hediyeye bir karşılık beklemediklerini 

ifade etmiştir. Ayrıca çalışmada,  katılımcıların sevgililerine hediye alırken fiyata ve karşılığının 

gelmesine önem verdikleri, eğer hediye üst makamdan birilerine alınıyorsa belirli mağazalardan, 

ucuz ve basit olmayan, çoğunlukla kaliteli hediye alınmasına dikkat edildiği tespit edilmiştir 

(Başar,2011). Bayraktaroğlu ve Aykol (2008: 69) çalışmasında, internette yer alan blogların ve 

basılı reklâmların üniversite öğrencilerinin satın alma tercihinde etkili olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bozyiğit ve diğerleri (2011) de, Y kuşağının mobil reklamlara sıklıkla maruz 

kaldıklarını, kısa mesaj reklâmlarında bilgilendirme, eğlence ve mesajların kişiselleştirmesi 

unsurlarına önem verdiklerini, bu unsurların bulunduğu kısa mesaj reklamlarına karşı daha 

olumlu tutum gösterdiklerini belirtmişlerdir. 

3. Metodoloji 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Son zamanlarda internet hayatın her alanında kendini göstermeye başlamıştır. TÜİK 

(2015) verilerine göre, Türk halkının yüzde 77’si internet kullanmakta ve internet kullanan 

bireylerin yüzde 80,9’u sosyal medya, yüzde 49,9’u e posta, yüzde 60’ı mal ve hizmet arama 

gibi kişisel amaçları için interneti kullanmaktadır. Adıgüzel ve diğerleri de (2009: 175),  internet 

kullanan insanlar içinde sosyal medya araçları, Facebook ve Twitter ile büyüyen, anlık bağlantı 

sayesinde mobil cihazlar ile internet ortamında mesajlarına anında yanıtlar alan Y kuşağının 

önemli bir yeri olduğunu belirtmektedir. İnsanların özellikle de Y kuşağının interneti bu kadar 

sık kullanması, işletmecilerin de dikkatini çekmiş ve geleneksel kanallar dışında bu platformu 

da reklam vermek için kullanmaya başlamışlardır.  

   İnsanlar, özellikle özel günlerde birbirlerine daha çok hediye verdikleri için, bu özel 

günler yaklaştığında geleneksel ve dijital medya araçlarında bu özel günlere vurgu yapan 

reklamların daha çok yer aldığı görülmektedir. Ancak, özel günlerde bile insanlar bazen 

içlerinden gelerek bazen de kendilerini zorunlu hissettikleri için hediye almaktadırlar. Yani 

insanları hediye almaya iten güdüler farklılık göstermektedir.  

Yabancı kaynaklar incelendiğinde,  hediye verme davranışı ile ilgili olarak geçmişten 

günümüze farklı çalışmalara (Belk,1979; Banks,1979; Belk,1982; Fisher ve Stephen,1990; Mick 

ve Demoss,1990; Garner ve Wagner,1991;  Godbout,2003; Othman ve diğerleri,2005; Zhou ve 

Guang, 2007; Anton ve diğerleri,2014) erişilirken, Türkiye’de  bu konuyla ilgili olarak yapılan  

çok fazla bir çalışmaya (Çakır ve diğerleri,2006; Sakarya,2006; Özdemir,2008; Başar,2011; 
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Cenk,2013)  rastlanılmamıştır. Örneğin, 2015 Nisan ayında Yükseköğrenim Kurumuna (YÖK) 

kayıtlı olan lisansüstü tezler incelenmiş, “hediyeleşme”, “hediye verme”, “gift”, “gift giving”, 

“armağan” dizinleri aranmış ve toplamda 22 adet olmak üzere altı adet “armağan” ile ilgili, 16 

adette “hediye” kavramıyla ilgili teze rastlanmıştır. Bu tezlerin ağırlıklı olarak Sosyoloji, 

Gazetecilik, Radyo Televizyon,  Antropoloji, Türk Dili ve Edebiyatı alanlarından hazırlanmış 

çalışmalar olduğu görülmüştür.  Şimdiye kadar yazılmış tezler incelendiğinde Başar (2011) 

tarafından yazılan tezden başka işletme alanıyla ilgili bir teze rastlanmamıştır. Konunun 

ekonomik boyutuyla ilgili çalışmalar da daha çok spesifik bir günün ticarileşmesini içerisine 

alarak araştırılan çalışmalardır. Türkiye’de özellikle insanları hediye vermeye iten güdüler ve 

hediye verileceği zaman geleneksel ve dijital kanallarda yer alan reklamlardan etkilenip 

etkilenmeme konusunda bilgi veren bir çalışmaya rastlanılmamıştır.  Dolayısıyla bu 

araştırmanın amacı, Y kuşağı tüketicilerinin hediye verme davranışlarının arkasında yatan 

güdüler ile hediye seçerken geleneksel ve dijital medya araçlarında yer alan reklamlardan 

etkilenme durumları arasındaki ilişkiyi tespit etmek olarak belirlenmiştir.  Bu alanda benzer bir 

araştırmaya Türkiye'de rastlanmamış olması, çalışmanın önemini ve literatüre katkısını 

desteklemektedir. Aynı zamanda araştırma sonuçlarının geleneksel ve dijital medya araçlarına 

reklam veren işletmelere de faydalı olacağı düşünülmektedir. 

3.2. Örneklem ve Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmada, Y kuşağını hediye vermeye iten güdüler ile bu kuşağın geleneksel ve dijital 

medya araçlarında çıkan reklamlardan etkilenme durumları arasındaki ilişki araştırıldığı için 

örnekleme Y kuşağının içerisinde yer alan üniversite öğrencileri dahil edilmiştir. Örnekleme 

ulaşabilmek için, Mersin Üniversitesi Tarsus kampüsünde ve Çağ Üniversitesi'nde öğrenim 

görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencileri tercih edilmiştir. 2014-2015 eğitim öğretim yılında 

Mersin Üniversitesi Tarsus kampüsünde 1692, Çağ Üniversitesi’nde ise 3581 öğrenci 

mevcuttur. Düzakın'ın (2005) sonlu ana kütlelerde örneklem büyüklüğünü belirlemek için 

geliştirdiği formül kullanıldığında, araştırma için seçilecek öğrenci sayısının en az 254 olması 

gerektiği bulunmuştur. 

Anketler dağıtılmadan önce 10 öğrenci ile ön test yapılıp anketteki anlaşılmayan sorular 

tespit edilmiş, gelen geri bildirimler sonucu ankete son şekli verilmiştir. Kolayda örnekleme 

yöntemi ile ulaşılan 320 öğrenciye anket formları dağıtılmış, anketlerin 275 tanesi doldurulmuş 

olarak geri dönmüştür. Geri dönen anketlerden de 8 tanesi eksik ve yanlış doldurulduğu için 

analiz dışı bırakılmış ve analizler 267 anket formu üzerinden yapılmıştır. Anket formlarının 

dağıtılması ve toplanması 06-22 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

Ankette kullanılan, hediye verme davranışının altında yatan güdüleri belirlemeye yarayan 

15 ifadelik ölçek Wolfinbarger ve Yale (1993) ile Othman ve diğerlerinin (2005) 

çalışmalarından alınmıştır. Dijital ve geleneksel medya araçları da Türkiye'de en çok kullanılan 

medya araçları incelenerek, araştırmacılar tarafından araştırmaya dâhil edilmiştir. Anketin hem 

ölçek hem de medya araçları kısmında beşli Likert ölçeği kullanılmıştır. Ölçekteki ifadeler 

"Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, Katılıyorum, 

Kesinlikle Katılıyorum" değerlendirme ifadeleri ile ölçülmüştür. Katılımcıların hediye 

verecekleri zaman medya araçlarındaki reklamların ilgilerini çekme durumu ise " Her zaman, 

Sık sık, Bazen, Nadiren ve Hiç" ifadeleri ile ölçülmüştür. 

 



 

The Journal of Academic Social Science Yıl: 3, Sayı: 21, Aralık 2015, s. 275-290 

282 
 

Eda Yaşa Özeltürkay - Sezen Bozyiğit 

3.3. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmanın alan yazın taramasında anlatılan bilgiler ve yer verilen uygulamalı 

çalışmalar doğrultusunda, araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 

H1: Y kuşağı tüketicilerini hediye vermeye iten deneyimsellik güdüsü ile bu tüketicilerin 

dijital medya araçlarındaki reklamlardan etkilenmeleri arasında bir ilişki vardır. 

H2: Y kuşağı tüketicilerini hediye vermeye iten deneyimsellik güdüsü ile bu tüketicilerin 

geleneksel medya araçlarındaki reklamlardan etkilenmeleri arasında bir ilişki vardır. 

H3: Y kuşağı tüketicilerini hediye vermeye iten zorunluluk güdüsü ile bu tüketicilerin 

dijital medya araçlarındaki reklamlardan etkilenmeleri arasında bir ilişki vardır. 

H4: Y kuşağı tüketicilerini hediye vermeye iten zorunluluk güdüsü ile bu tüketicilerin 

geleneksel medya araçlarındaki reklamlardan etkilenmeleri arasında bir ilişki vardır. 

H5: Y kuşağı tüketicilerini hediye vermeye iten pratiklik güdüsü ile bu tüketicilerin 

dijital medya araçlarındaki reklamlardan etkilenmeleri arasında bir ilişki vardır. 

H6: Y kuşağı tüketicilerini hediye vermeye iten pratiklik güdüsü ile bu tüketicilerin 

geleneksel medya araçlarındaki reklamlardan etkilenmeleri arasında bir ilişki vardır. 

3.4. Araştırmanın Güvenilirlik ve Geçerliliği 

Araştırmanın verilerini analiz ederken istatistik paket programından yararlanılmış olup 

verilerin analizi için tanımlayıcı istatistiksel analizler, güvenilirlik analizi, açımlayıcı faktör 

analizi ve Pearson korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Ölçekteki ifadelerin tümüne ve her 

bir faktöre güvenilirlik analizi uygulanmıştır. Ölçeğin tümüne uygulanan güvenilirlik analizi 

sonucu alfa değeri, 749 olarak bulunmuştur. Faktörlere uygulanan güvenilirlik analizi sonuçları 

ise Tablo 2’de, faktör analizi tablosunda verilmiştir. Güvenilirlik aralıklarının değerlerine göre 

bu sonuçlar güvenilir olarak kabul edilmektedir (Nakip, 2006:146). Oluşturulan taslak anket, 10 

öğrenciye uygulanıp geri bildirimler sonucu gerekli düzeltmeler yapılarak kapsam geçerliliği,  

anketin görüntüsü, okunabilirliği, anlaşılırlığı ve uygulanabilirliği de değerlendirilerek görünüm 

geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Yapı geçerliliği için de faktör analizinden yararlanılmıştır. 

4. Araştırmanın Bulguları ve Analizleri 

Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet f % Gelir f % 

Kız 

Erkek 

Toplam 

149 

118 

267 

    56 

   44 

 100 

1500 TL altı 

1500-3000 TL 

3001 TL ve üstü 

Toplam 

       231 

         29 

          7 

       267 

     86,8 

     10,9 

       2,3 

      100 

Yaş f % Okunan Okul f % 

25  yaş altı 

25-34 

35 ve üstü 

Toplam 

 

 253 

    13 

         1 

   267     

 

 

        94,8 

          4,9 

          0,4 

         100 

 

 

MYO 

Fakülte 

Toplam 

 

       160 

       107 

       267 

 

      59,9 

      40,1 

      100 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin %56'sı kız, %44'ü erkektir. Öğrencilerin %94,8'i 25 yaş 

altında, %86,8'inin geliri ise 1500 TL altındadır. Ayrıca öğrencilerin %59,9'u MYO'da, %40,1'i 

ise fakültede öğrencidir. 

Tablo 2. Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Değişkenler  Faktör 

Yükleri 

Varyans 

Yüzdesi 

Öz 

değeri 

Ort. 

 

Cr. 

Alfa  

Deneyimsellik Faktörü (6 ifade)  21,993 2,859 3,81 ,789 

Seçtiğim hediye benim yaratıcılığımı 

ortaya koyar. 

,792     

Eşsiz bir hediye seçmek benim için 

önemlidir. 

,692     

 Hediye seçme konusunda çoğu insandan 

daha iyi olduğumu düşünüyorum. 

,683     

Hediye vereceğim kişiye kişisel mesaj 

veren hediyeler seçmeye çalışırım. 

,615     

Hediyenin dikkatli bir şekilde seçilmesi 

benim için önemlidir. 

,581     

Eğlenceli hediyeler vermek hoşuma gider. ,560     

Zorunluluk Faktörü  (3 ifade)  19,125 2,486 2,06 ,840 

 Hediye vermediğimde kendimi suçlu 

hissettiğimden dolayı sıklıkla hediye 

veririm. 

,883     

 Sıklıkla kendimi hediye vermeye zorunlu 

hissederim. 

,858     

Hediye vermem beklendiğinden dolayı 

sıklıkla hediye veririm. 

,778     

Pratiklik Faktörü (3 ifade)  18,215 2,368 4,15 ,762 

Verdiğim hediyenin uzun süre 

kullanılacak olması benim için önemlidir. 

,809     

Hediye verdiğim kişinin kullanabileceği 

bir hediye satın almak benim için 

önemlidir. 

,761     

 Herkesin ihtiyaç duyabileceği ama hediye 

vereceğim kişinin henüz sahip olmadığı 

bir hediye satın almak benim için 

önemlidir. 

,757     

Araştırmada hediye verme davranışı altında yatan güdüleri ortaya çıkartmak için faktör 

analizi yapılmıştır. Ölçeğin faktör desenini ortaya koymak amacıyla faktörleştirme yöntemi 

olarak temel bileşenler analizi, döndürme yöntemi olarak da dik döndürme yöntemlerinden 

maksimum değişkenlik yöntemi (Varimax) seçilmiştir.  Yapılan faktör analizi sonucu KMO 

değeri, 819 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla faktör analizi için örneklem yeterliliğinin 

sağlandığı kabul edilmektedir. Bartlett Küresellik testi sonucu hesaplanan ki-kare değeri de  

(χ²=1074,270; p=0,000) faktör analizinin değişkenler için uygun olduğunu göstermektedir.  

İfadeler, ilgili ölçekle olan korelasyonları, binişik olma durumları, faktör altında kaç ifade 

toplandığı, eş kökenlilik değerleri ve ifade silindiği zaman ölçeğin alacağı alfa değeri açısından 

incelenmiştir. Ölçekteki bir ifade faktör yükü, 40’ın altında çıktığı için, iki ifade de eş kökenlilik 
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değerleri ,30'un altında çıktığı için ölçekten çıkartılmıştır. Sonuç itibariyle elenmeyen 12 ifade 3 

alt faktör altında toplanmış ve bu faktörlerin toplam varyansın %59,333’ünü açıkladığı 

görülmüştür. Scherer (1988), sosyal bilimlerde yapılan faktör analizinde   %40 ile %60 arasında 

değişen varyans oranlarının ideal olarak kabul edildiğini belirtmektedir. Yapılan faktör analizi 

sonucu,  üniversite öğrencisi olan Y kuşağını hediye vermeye iten en önemli güdülerin sırasıyla 

pratiklik, deneyimsellik ve zorunluluk güdüleri olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 3. Deneyimsellik Faktörü ve Dijital Medya Arasındaki İlişki 

Deneyimsellik 

Dijital Medya 

n Korelasyon 

katsayısı 

p 

Kullanıcı Blogları 237 ,149 ,022 

Twitter 252 ,016 ,805 

Facebook 252 ,071 ,262 

İnstagram 253 ,059 ,347 

Video Paylaşım Siteleri 253 ,108 ,088 

Haber Siteleri 254 ,136 ,031 

Mobil Uygulamalar 251 ,148 ,019 

Özel Şirket Web Siteleri 252 ,113 ,075 

E Posta 250 ,187 ,003 

Sms 251 ,080 ,208 

Tablo 3'e göre deneyimsellik faktörü ile kullanıcı blogları, haber siteleri, mobil 

uygulamalar ve e-posta arasında zayıf ama anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki vardır. Yani 

katılımcının hediye vermesinin altında yatan deneyimsellik güdüsü arttıkça, hediye seçmek için 

kullanıcı blogları, haber siteleri, mobil uygulamalar ve e postalarda yer alan hediye ile ilgili 

reklamlar daha çok dikkatini çekmektedir. Böylelikle de H1 hipotezi saydığımız dijital medya 

araçları bakımından kısmen de olsa kabul edilmiştir. 

Tablo 4. Deneyimsellik Faktörü ve Geleneksel Medya Arasındaki İlişki 

Deneyimsellik 

Geleneksel Medya 

n Korelasyon 

katsayısı 

p 

Televizyon 254 ,116 ,065 

Radyo 252 ,092 ,145 

Gazete 253 ,155 ,014 

Dergi 254 ,133 ,034 

 

Tablo 4, deneyimsellik faktörü ile geleneksel medya arasındaki ilişkiyi göstermektedir. 

Bu tabloya göre, deneyimsellik faktörü ile gazete ve dergi arasında zayıf ama anlamlı ve pozitif 

yönde bir ilişki vardır. Katılımcıların hediye vermesinin altında yatan deneyimsellik güdüsü 

arttıkça, katılımcıların hediye alacakları zaman gazete ve dergilerdeki reklamlar daha çok 
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ilgilerini çekmektedir. Bu nedenle H2 hipotezi, gazete ve dergi bakımından kısmen de olsa 

kabul edilmiştir. 

Tablo 5. Zorunluluk Faktörü ve Dijital Medya Arasındaki İlişki 

Zorunluluk 

Dijital Medya 

n Korelasyon 

katsayısı 

p 

Kullanıcı Blogları 240 ,018 ,782 

Twitter 256 ,046 ,460 

Facebook 256 ,051 ,413 

İnstagram 257 ,005 ,939 

Video Paylaşım Siteleri 257 ,075 ,230 

Haber Siteleri 258 ,097 ,118 

Mobil Uygulamalar 255 ,139 ,027 

Özel Şirket Web Siteleri 256 ,156 ,013 

E Posta 254 ,136 ,031 

Sms 255 ,110 ,079 

Zorunluluk faktörü ile dijital medya araçları arasındaki ilişkiye bakıldığında, zorunluluk 

faktörü ile mobil uygulamalar, özel şirket web siteleri ve e-posta arasında anlamlı ama zayıf ve 

pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmektedir. Katılımcılar kendilerini hediye almaya zorunlu 

hissettikçe mobil uygulamalar, özel şirket web siteleri ve e-postalarda yer alan reklamlar daha 

çok ilgilerini çekmektedir. Böylelikle de H3 hipotezi kısmen de olsa kabul edilmiştir. 

Tablo 6. Zorunluluk Faktörü ve Geleneksel Medya Arasındaki İlişki 

Zorunluluk 

Geleneksel Medya 

n Korelasyon 

katsayısı 

p 

Televizyon 257 ,023 ,716 

Radyo 256 ,074 ,240 

Gazete 257 ,095 ,129 

Dergi 258 ,153 ,014 

Zorunluluk faktörü ile geleneksel medya araçları arasındaki ilişkide, zorunluluk faktörü 

ile sadece dergi arasında anlamlı, pozitif yönde ama zayıf bir ilişki çıkmıştır. Katılımcıları 

hediye vermeye iten zorunluluk güdüsü arttıkça, geleneksel medya araçlarından sadece dergide 

çıkan reklamlar katılımcıların dikkatini çekmektedir. Bu nedenle de, H4 hipotezi sadece dergi 

bakımından kabul edilmiş, diğer geleneksel medya araçları bakımından reddedilmiştir. 
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Tablo 7. Pratiklik Faktörü ve Dijital Medya Arasındaki İlişki 

Pratiklik 

Dijital Medya 

n Korelasyon 

katsayısı 

p 

Kullanıcı Blogları 247 ,055 ,393 

Twitter 262 -,082 ,188 

Facebook 262 -,028 ,653 

İnstagram 263 -,015 ,813 

Video Paylaşım Siteleri 262 -,043 ,485 

Haber Siteleri 264 -,002 ,974 

Mobil Uygulamalar 261 ,004 ,951 

Özel Şirket Web Siteleri 262 ,070 ,258 

E Posta 261 -,023 ,709 

Sms 261 -,012 ,843 

Tablo 7 pratiklik faktörü ile dijital medya araçları arasındaki ilişkiyi göstermektedir. 

Katılımcıların verdikleri hediyenin pratik olması güdüsü ile dijital medya araçlarından hiçbiri 

arasında anlamlı biri ilişki çıkmamıştır. Bu nedenle de H5 hipotezi reddedilmiştir.  

Tablo 8. Pratiklik Faktörü ve Geleneksel Medya Arasındaki İlişki 

Pratiklik 

Geleneksel Medya 

n Korelasyon 

katsayısı 

p 

Televizyon 263 -,011 ,864 

Radyo 262 -,088 ,155 

Gazete 263 ,016 ,791 

Dergi 264 ,004 ,945 

Tablo 8'e göre pratiklik faktörü ile geleneksel medya araçları arasında anlamlı bir ilişki 

yoktur. Verdikleri hediyeyi pratik olması nedeniyle seçen katılımcılar, geleneksel medya 

araçlarında çıkan reklamlardan etkilenmemektedirler. Böylelikle de H6 hipotezi reddedilmiştir. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Hediye verme/alma davranışı, alan ve veren arasında hediye değiş tokuşunun yapıldığı bir süreç 

olarak tanımlanabilmektedir. Hediye alma ve verme geleneği birçok toplumun kültürel 

yapısında mevcut olup taraflar arasında ilişkileri oluşturma ve güçlendirme görevi görmektedir. 

Tüketiciler birbirlerine hediye verirken çeşitli güdülerin etkisinde kalarak hareket ettikleri gibi, 

verecekleri hediyeyi seçerken de çeşitli pazarlama stratejilerinden etkilenebilmektedirler. 

Teknolojinin gelişmesi ile beraber işletmelerin kullandığı pazarlama stratejileri de değişiklik 

göstermiş olup geleneksel medya araçları yanı sıra dijital medya araçları da kullanılmaya 

başlanmıştır. Yapılan araştırmalar da ( Zhu ve diğerleri, 2015; Başar, 2001; Bayraktaroğlu ve 

Aykol 2008; Bozyiğit ve diğerleri, 2011) dijital araçları en çok kullanan kesimin Y kuşağı 

olduğu otaya çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle bu araştırmada Y kuşağı içinde yer alan 
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üniversite öğrencilerini hediye vermeye iten güdüler ile bu öğrencilerin geleneksel ve dijital 

medya araçlarında çıkan reklamlardan etkilenmeleri arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre, Y kuşağı içinde yer alan üniversite öğrencilerini hediye 

vermeye iten deneyimsellik, zorunluluk ve pratiklik olmak üzere üç güdü olduğu, bu güdüler 

arasında öğrencilerin en çok etkisinde kaldığı güdünün pratiklik olduğu ve bu güdüyü 

deneyimsellik ve zorunluluk güdülerinin izlediği ortaya çıkmıştır. Yani, öğrenciler birisine 

hediye verecekleri zaman ilk olarak verecekleri hediyenin karşıdaki insanın kullanabileceği bir 

hediye olmasına özen göstermektedirler. Çıkan bu sonuç,  Othman ve diğerlerinin (2005) 

yapmış olduğu çalışma ile de paralellik göstermektedir.  

Y kuşağına mensup üniversite öğrencilerini hediye vermeye iten deneyimsellik faktörü ile 

dijital medya araçlarından kullanıcı blogları, haber siteleri, mobil uygulamalar ve e-posta; 

geleneksel medya araçlarından ise gazete ve dergi arasında ilişki bulunmuştur. Kullanıcı 

bloglarında kişilerin deneyimlerini aktarmaları, çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtıp tavsiye etmeleri 

bu genç kuşağın ilgisini yoğun olarak çekmektedir. Ayrıca,  bu kuşağın büyük oranda interneti 

olan akıllı cep telefonu kullanması mobil uygulamalarındaki, haber sitelerindeki ve özellikle üye 

olunan alışveriş sitelerinin gönderdiği e postalarındaki reklamlarla daha sık karşılaşmalarına 

neden olmaktadır. Geleneksel medya araçları bakımından ise, Özdemir'in (2008: 472) de ifade 

ettiği gibi son dönemlerde gazetelerin özellikle hafta sonu eklerinde ve dergilerde yer alan 

çeşitli haber, röportaj ve “in-out, bu hafta sona ermeden bunları mutlaka yapın, top ten” 

türünden değerlendirme ve reklamların, Türk hediyeleşme geleneği üzerindeki yönlendirici 

etkisinin kendisini gösterdiği görülmektedir. 

  Zorunluluk faktörü bakımından ise, öğrenciler kendilerini hediye vermeye zorunlu 

hissettikçe, mobil uygulamalar, özel şirket web siteleri, e-posta gibi dijital medya araçlarında ve 

dergide çıkan reklamların daha çok dikkatlerini çektiğini ifade etmişlerdir. Tüketicilerin 

kendilerini hediye vermeye zorunlu hissettikçe daha çok araştırma yapmaya yöneldikleri 

belirtilmiştir. Bu nedenle de, deneyimsellik güdüsünden farklı olarak burada özel şirket web 

siteleriyle karşılaşıldığı düşünülmektedir. Pratiklik faktörü ile ne geleneksel ne de dijital medya 

araçlarında çıkan reklamlardan etkilenme arasında bir ilişki çıkmamıştır. İlişki çıkan her iki 

faktöre de bakıldığında, dijital araçlardan mobil uygulamaların ve e postanın, geleneksel medya 

araçlarından ise dergilerin, katılımcıların reklamlarından en çok etkilendikleri medya araçları 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, çeşitli kanallara reklam veren işletmelerin, özellikle hediye 

verme davranışlarının arttığı özel dönemlerde mobil uygulamalar, e posta ve dergilere reklam 

vermesinin satışların artmasına yardım edeceği düşünülmektedir. Aksoy'un (2014) da belirttiği 

gibi, pazarlamacılar hedef kitlelerine ulaşacakları en uygun kanalı kullanmalı, bu kanalda 

sürekliliği sağlayarak; “doğru içerik ile doğru kitleye, doğru kanaldan” ulaşmalıdırlar. Doğru 

kitleye ulaşmak için de tüketicilerin hangi medya araçlarını kullandıklarının, hangilerinden 

etkilendiklerinin öğrenilmesi gerekmektedir. Araştırma, bu noktada işletmelere fayda 

sağlayacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da, işletmelerin başta kar etme 

olmak üzere tüm özel amaçlarının yanında sosyal sorumluluk bilinci ile de davranmayı ihmal 

etmemelerinin gerekliliğidir.  Çünkü Bayuk 'un (2009) da belirttiği gibi, özellikle özel günler 

yaklaştığında daha çok karşılaşılan hediyeyle ilgili reklamların, aşırı tüketim kültürüyle, 

materyalizmin ve hedonizmin bir kutlaması olduğu, dolayısıyla bu günlerin gerçek mesajlarının 

anlamlarının kaybolmasına neden olduğu da görülebilmektedir.  
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Araştırma çeşitli kısıtlara sahiptir. İlk olarak ana kütlenin Y kuşağından oluşması,  hatta 

Y kuşağı içinden de ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerinin örnekleme dâhil edilmesi 

araştırmanın en büyük kısıtını oluşturmaktadır. Araştırmanın ikinci kısıtı öğrencilerin Mersin 

bölgesi içerisindeki iki kampüsten seçilmesidir. Üçüncü kısıt, araştırmada tek bir araştırma 

yönteminden sadece anketten yararlanılmış olmasıdır. Daha sonra yapılacak olan çalışmalar, 

aynı konuyu farklı yaşlardaki tüketici grupları ile yapabileceği gibi, bu tüketici grupları ile anket 

dışında farklı araştırma yöntemleri kullanarak konuyu daha derinlemesine araştırabilirler. 
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