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ACED DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı 
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabi-
lir” yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir 
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya hak 
kazanan “Etik Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak edi-
törlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. Etik 
kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri ulaş-
tırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin hiçbir 
kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi kurul ve 
üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu durumu 
peşinen kabul etmiştir. 

2. Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) 
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi 
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin 
web sayfasında www. aceddergisi.com adresinden edinilebilir. 

3. Dergimiz yılda ÜÇ sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos – Aralık” aylarının 
son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine 
yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser  
“makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına 
okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır. 

4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-
2004 Belge No: 12880) kalite belgeleriyle ve (2015/03937-2015-GE-17282) Marka patent 
ile güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgi-
leri ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası 
güvence sağlamaktadır. 

5. Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973  
numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir. 

6. Dergimizde apa 5 sistemi uygulanmaktadır. Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz 
ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Duy-
gusal Zekânın Gelişimi ve Sağlık Alanında Duygusal Zekâya Bakış, ACED Uluslararası 
Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, Sayı: 5, Cilt: 3, ss.1-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar der-
gimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım 
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formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi 
ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa 
altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 

7. Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sayı-
sındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8. Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve maka-
leler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “ma-
kale formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir 
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. Tüm 
sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul etmiş sa-
yılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. Oluşa-
bilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a aittir. 
Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder. 
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GENERAL INFORMATION ABOUT  ACED JOURNAL

1-  Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by 
two referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two 
field referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our 
journal in this case. Data, concerning the ethics committe of  the studies, approved to be 
published in our journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the 
editors in written and uploaded to the system with the article. Author(s) should take the res-
ponsibility of their articles, having the Ethics Committee Report, which were not submitted 
to the editors in  written and were not uploaded to the system. None of the committes and 
the authorities in our journal are responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The 
committes and the authorities in our journal do not have any legal obligations. Author(s) 
have accepted this situation beforehand. 

2-  Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians 
in journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t gi-
ven any information, system process cannot be changed. Necessary information about our 
journal can be obtained from the website of the journal www. aceddergisi.com

3- Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are 
uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months “Ap-
ril / August and December” All readers can download the articles from the journal’s web 
system and the relevant paper “article” can be used on condition that our journal is cited. 
Readers can download all volumes of our journal for free. 

4- All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 9001-2008 
Doc. No: 12879 & ISO 14001-2004 Doc. No: 12880) and trademark patent (2015/03937-
2015-GE-17282). Articles published provide their authors with all kinds of legal rights 
and international assurance regarding their articles with quality, trademark, patent and doi 
information. 

5.  Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal 
can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print: 2148-3922 / On-
line: 2148-3973

6.  Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the re-
ference part YILMAZ, M., (2015). Development Of Emotional Intelligence And Glance Of 
Emotional Intelligence In Health, ACED International Journal of Family, Child and Educa-
tion,  Issue:5, Volume:3, pp.1-2. All authors must follow the latest volumes of our journal 
and apply the print format of the published articles in their own papers. It is an obligation 
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to indicate the access date of the internet sources and the last accessed full internet link in 
the references and below the page by giving numbers. 

7.  References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of 
the journal should be taken into account by all authors. 

8.  Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in 
our journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal. 

9. Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to 
be in an article format” and these publications are also included. 

10.  All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, 
not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that 
author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All 
material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our 
journal acts in line with the T.R. Law.
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Değerli okurlar., 

Dergimizin bu sayısında toplam 4 araştırma, uygulama ve inceleme çalışmasına yer verdik. Bu sayımızla 
birlikte dergimizin 2016 yılı son sayısını sizlerle buluşturmuş bulunmaktayız. Bundan sonraki sayılarımızda da 
siz okurlarımız başta olmak üzere tüm dergi yönetimi içerisinde yer alan editörler kurulu, yayın kurulu, yönetim 
kurulu, bilim ve danışma kurulu ile sayıda emeğini ilgisini esirgemeyen değerli hakemlerimize yürekten sevgi 
ve şükranlarımızı sunuyoruz. Her sayımızda olduğu gibi bizleri bu sayımızda da yalnız bırakmayan kıymetli 
çalışmalarını sizlerle buluşmasına katkı sağlayan yazarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Dergimizin daha 
nitelikli indekslere girmesi açısından indeks çalışmalarımıza daha fazla hız vermiş bulunmaktayız. Bu konuda 
bizleri yalnız bırakmayan indeks sorumlularımıza ve çalışanlarınıza da teşekkür ediyoruz. Değerli okurlar, 
dergimiz yılda üç sayı şeklinde yayın hayatına devam edecektir. Bir sonraki sayımız Nisan 2017 tarihinde 
sistemdeki yerini alacaktır. Dergimiz Aralık ayında yapılan karşılıklı anlaşma gereğince 10 yıl boyunca İstanbul 
Bilim ve Akademisyenler Derneğinin denetimi ve sahipliğiyle devam edecektir. Artık dergimizin bir kurumsal 
kimliği ve bağlı olduğu bir kurum olmuştur. Bu gelişme başta dergimiz ve dergimizdeki çalışmaların daha 
fonksiyonel bir hal almasına katkı sağlayacaktır. Şimdiden dernek yöneticilerine bize göstermiş olduğu destek 
ve katkılarından dolayı ayrıca minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere, 
yeni yılınızı en içten duygularımızla sevgi, mutluluk, huzur, sağlık ve neşe dolu bir yıl geçirmeniz dileğiyle 
hepinize esenlikler diliyoruz. 

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin sistemine 
yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlardaoluşan 
ya da oluşacak bir sorunda  problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem vebilim 
kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür.Bu 
konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve mane-
vizarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflıo-
larak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülüklerikabul 
etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar 
kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklarkanununa 

Prof. Dr. Mustafa TALAS
Baş Editor 

Prof. Dr. Mustafa YILMAZLAR
Baş Editor 
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aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecekher türlü 
maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğerşahıs ile 
kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yöndedergimiz ve 
kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği vemevcut durumu 
yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılmasıaşamasında 
görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.
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Dear Readers., 

There are a total of 4 research and applied studies in this volume of our journal. We have published the 
last volume of the year 2016 with this volume. We would like to express our deepest gratitude towards you-
dear readers-, editorial board, publication board, executive board, science and advisory board and distinguished 
referees who didn’t hesitate to support. We also thank our valuable authors who shared their valuable studies 
with us just like in all other volumes. We have accelerated our indexing studies in order to make our journal 
be included in more qualified indices. We thank our staff who are responsible for indices and support us all 
the time. Dear readers, our journal will be published triannually. Our next volume will be on the system in 
April 2017. From now on, our journal will sustain its publication life under the supervision and ownership of 
Istanbul Association of Science and Academicians for 10 years as per the agreement made in December. So, 
our journal has a corporate identity and an affiliated institution. This development will help our journal and 
the articles published in our journal be more functional. We express our gratitude towards the administrators 
of the association for their support and contribution in advance. We hope to meet you in the next volume and 
wish you a joyful and happy new year with full of health and love. Best regards.

(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the 
data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system. 
Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake 
any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged 
to give this information to journal in written. All liability in this issue belongs to author(s)). 

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published 
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of 
m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and 
publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which 
contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political, 
legal and commercial content which are against the intellectual property rights are not accepted. In case of 
a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible 
material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t 
accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any condition. 
In this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current 
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers 
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
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(1) Sorumlu Yazar: Burcu ÖZCAN, Kocaeli Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Kocaeli / Türkiye brczcn.kou@gmail.com Geliş 
Tarihi / Received: 11.10.2015 Düzeltme Tarihi / Revision Date: 19.12.2016  Kabul Tarihi/ Accepted: 25.12.2016 Makalenin Türü: 
Type ofarticle (Araştırma – Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None“Etik Kurul Raporu 
Yok – None of Ethics Committee”

EŞLER ARASINDAKİ YAŞ FARKININ BOŞANMALAR ÜZERİNE  
ETKİSİ (1)

EFFECTIVENESS ON DIVORCE OF AGE DİFFERENCES BETWEEN 
COUPLES

Burcu ÖZCAN1, Havva KOCAMAN2

1-2 Kocaeli Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Kocaeli / Türkiye

Öz: Günümüzde, evli çiftler arasında artan uyumsuzluklar 
sık sık kavgaların ortaya çıkmasına ve geçimsizliklerin 
artmasına neden olmaktadır. Bu durum kimi zaman yeni 
evli çiftler arasında kimi zaman da yirmi yılın üzerinde evli 
olan çiftler arasında yaşanmaktadır. Eşler arasında yaşanan 
geçimsizlikler ve çatışmalar ise çoğunlukla boşanmalar ile 
sonuçlanmaktadır. Boşanan çiftler, çoğu zaman boşanma 
sebebi olarak; eşler arasındaki fikir ayrılığı, aileler arasındaki 
anlaşmazlık, aile içi şiddet, aldatma vb. faktörlerin daha 
etkili olduğunu düşünse de, boşanmalar üzerinde bazen 
etkili olan tek etken yaş farkı olabilmektedir. Bu çalışma 
ile evli çiftlerin boşanmaları üzerinde etkili olan ve birçok 
durumda göz ardı edilebilen eşler arasındaki “yaş farkı” 
etkeni değerlendirilmiştir. Çalışmada, boşanmalar üzerinde 
etkili olan diğer faktörler (kültür farklılığı, fikir ayrılığı, 
şiddet vb.) dikkate alınmamış, sadece eşler arasındaki yaş 
farkının boşanma sayısı üzerindeki etkisi hipotez testler ile 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada, Shapiro-Wilk 
ve Kolmogrov-Simirnov Normallik testleri ile Parametrik 
(ANOVA - Tek Yönlü Varyans Analizi) ve Nonparametrik 
(Kruskal - Wallis) testler kullanılmıştır. Sonuç olarak, yaş 
farkının boşanmalar üzerinde etkili olduğu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Boşanma, Parametrik Testler, Nonpa-
rametrik Testler, Normallik Testleri

Abstract: Today, increasing discordance among mar-
ried couples often causes conflicts and incompatibilities 
to increase. This is sometimes happening among newly 
married couples, or couples who had been married over 
twenty years. The incompatibilities and conflicts among the 
couples often result in divorces. Sometimes the only effect 
on divorces is age difference although divorced couples 
often think that  are more effective factors as grounds 
for divorce; disaccord between the couples, disagreement 
among families, domestic violence, deceit, etc. With this 
study, was evaluated age difference between spouses factor 
that are effective on divorce of married couples and can be 
ignored in many cases. In the study, other factors influencing 
divorce (cultural diversity, intellectual separation, violence, 
etc.) were not taken into consideration. Only the effect of 
the age difference between the spouses on the number of 
divorces has been tried to be revealed by hypothesis tests. 
In the analysis, with the Shapiro-Wilk and Kolmogrov-
Simirnov normality tests, Parametric (ANOVA - One Way 
Variance Analysis) and Nonparametric (Kruskal-Wallis) 
tests were used. As a result, age difference has been found 
to be effective on divorces.

Key Words: Divorce, Parametric Tests, Nonparametric 
Tests, Normality Tests
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GİRİŞ

Geçmişten bugüne evlilik olgusu; dil, din, ırk 
fark etmeksizin “bir ömür boyu beraber, mut-
lu olmak” temeline dayanan ve her toplum 
için önemi ve yaygınlığı devam eden bir ku-
rumdur. Fakat, temel değerlerin zayıflaması, 
nüfusun şehirlerde toplanması, günlük haya-
tın karmaşıklaşması, iletişim teknolojilerinin 
ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, 
tüketim kültürünün değişmesi, bireysel de-
ğerlerin ön plana çıkması vb. etkenler (Ay-
bey, 2016:1448) evliliklerde ciddi sorunlar 
yaşanmasına neden olmaktadır. Ayrıca; çiftler 
arasında kültürel farkların olması, çiftlerin 
evlilik kurumundan beklentilerini karşıla-
yamaması, aile içi şiddetin (fiziksel, sözel, 
psikolojik, cinsel) yaşanması ya da şiddetli 
geçimsizlik,  gibi nedenler de ortaya çıktığın-
da evliliklerde boşanmalar yaşanabilmektedir 
(Can ve Aksu, 2016:889). Boşanma, nikâh 
akdi ile birlikteliğe başlayan evli çiftlerin; 
kişilikleri, inançları, sosyokültürel değerleri, 
alışkanlıkları ve tepkileri ile birbirine uyum 
sağlayamama durumunda nikâh akdini bozma 
ve ayrılma hali olarak tanımlanabilir (Can ve 
Aksu, 2016: 889-890). 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de en 
önemli sorunlardan birisi boşanma olgusudur. 
Boşanmaların 2015 yılında %39,3’ü evliliğin 
ilk 5 yılı, %21,5’i ise evliliğin 6-10 yılı içinde 
gerçekleşmiştir. Boşanan çiftlerin sayısı ise 
bir önceki yıla göre %0,7 artmıştır. (TÜİK, 

2015). Görüldüğü gibi boşanma sayılarında 
bir artış olduğu görülebilmektedir. Evliliğin 
hem bireysel, hem de toplumsal alanda pek 
çok işlevinin bulunması, bu olguyu gerek sos-
yolojik gerekse tıbbi araştırmalar için önemli 
konu haline getirmektedir (Arpacı, Tokyürek 
ve Şanlı, 2013:2). Ancak literatür incelendi-
ğinde, eşler arasındaki yaş farkı faktörünün, 
boşanma nedeni olarak sayılan diğer etmenler 
arasındaki yeri belirlenmemiştir. 

Bu çalışmada temel amaç, çiftler arasındaki 
yaş farkının boşanmalar üzerindeki etkisinin 
ölçülmesidir. TÜİK (Türkiye İstatistik Kuru-
mu) verilerinden yararlanılarak, 2001-2015 
yılları arasında damadın yaşı küçük olduğun-
da ve eşler arasındaki yaş farkı 0-11 aralığın-
da olduğu durumlarda gerçekleşen boşanma 
sayıları ana veri kaynağı olarak kullanılmıştır. 
Veriler için kullanılacak hipotez testinin belir-
lenmesinde öncelikle verilere parametrik test 
varsayımları (normallik, homojenlik testleri) 
uygulanmıştır. Sonrasında Tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA) ve  Kruskal-Wallis testle-
ri uygulanmıştır. Testlerin sonucuna göre de, 
eşler arasındaki yaş farkının boşanma sayıları 
üzerindeki etkisi yorumlanmıştır.

PARAMETRİK – NONPARAMETRİK 
TESTLER

Örneklem ile yığın hakkında tahminler yapı-
lır. Tahminde ana amaç, gerçek parametre ile 
tahmin edilen parametre arasındaki farkı asgari 
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seviyede tutabilmek ve bu hatanın mutlak bazı 
sebeplerden mi, yoksa tesadüfi sebeplerden 
mi meydana geldiğinin kararını verebilmemiz 
amacıyla hipotez testleri kullanılır (Bircan, 
Karagöz ve Kasapoğlu, 2003: 69). 

Araştırılan konuyla ilgili olarak ortaya atı-
lan, doğru olup olmadığı henüz sınanmamış, 
fakat doğruluğuna önceden güven duyulan 
bir önermeye hipotez adı verilir. Bu önerme, 
araştırmada elde edilen bilgiler tarafından 
destekleniyorsa kabul; desteklenmiyorsa de-
ğiştirilecek veya reddedilecektir. Araştırma 
konusuna bağlı olarak oluşturulan ve doğru 
olduğu kabul edilen hipoteze “Sıfır Hipote-
zi”, bunun aksini iddia eden hipoteze ise al-
ternatif hipotez denir. 

Hipotez testleri, parametrik ve nonparametrik 
testler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Para-
metrik bir testle analiz yapılabilmesi için ve-
rilerin; rassal ve bağımsız olarak elde edilme-
si, normal dağılması, en az interval ölçek kul-
lanılması, ana kitle varyanslarının homojen 
olması gibi koşullara sahip olması gerekirken 
nonparametrik testler için çoğu zaman, veri-
lerin, rassal ve bağımsız olarak elde edilmesi 
ve nominal veya ordinal ölçek kullanılması 
yeterlidir (Yılmaz ve Yılmaz, 2005:178-179).

Birbirine alternatif olan hipotez testlerinden 
hangisinin kullanılmasının daha uygun olaca-
ğına; testin kuvveti, testin verilere uygunluğu 
ve kuvvet yetkinliği ile karar verilir. Kuvvet, 

kullanılan testin bir fonksiyonudur.  En kuv-
vetli ya da en güçlü testler, kapsamlı varsa-
yımları olan testlerdir. Ancak güçten başka 
testin seçimini; verilerin toplanış biçimi, top-
lumun yapısı, verilerin ölçülendirilmesi gibi 
faktörler de etkilemektedir. 

Değerlendirilecek veri grubundaki örneklem 
büyüklüğü, başlangıçta varsayılan hipotezle-
rin doğruluğunu araştırmada büyük önem ta-
şımaktadır.  Örneklem büyüklüğüne göre test 
seçimi şu şekildedir (Akdağ, 2016:2);

•	 Gruplardaki gözlem sayısı arttıkça kulla-
nılan testin gücü ve güvenilirliği artar.

•	 Gruplardaki gözlem sayısı az olduğunda 
(genellikle ≤ 30 olduğunda) parametrik ol-
mayan testler kullanılmalıdır. 

•	 İki ya da daha çok grup karşılaştırılıyorsa 
deney düzenlenirken gruplardaki gözlem 
sayılarının eşit olması için gerekli önlem-
ler alınmalıdır (Sümbüloğlu ve Sümbüloğ-
lu, 2007:54).

•	 Gözlem sayısı n < 10 ise gruplar normal 
dağılım göstermez ve nonparametrik test-
ler kullanılmalıdır.

•	 Gözlem sayısı n ≥ 10 ise gruplar normal 
dağılım gösterir ve parametrik testler kul-
lanılmalıdır.

Parametrik Testler 

Parametrik testler, veriler üzerinde aritme-
tik işlemler yapılmasını mümkün kılan, de-
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ğişkenlerin ölçülmesinde eşit aralıklı ya da 
oranlı ölçeğin kullanıldığı hipotez testlerinin 
en yaygın yöntemidir. Örneklem sayısının tek 
ya da iki olmasına; iki örneklemin varlığında 
bu örneklemlerin bağımsız ya da bağımlı ol-
masına göre sınıflandırılırlar. 

Parametrik testlerin uygulanabilmesi için bazı 
varsayımların yerine getirilmesi gerekmekte-
dir. Bir istatistiksel modele ait bütün varsayım-
lar yerine getirildiğinde ve veriler en az aralıklı 
bir ölçekle ölçülendirildiğinde parametrik test 
en kuvvetli test olmaktadır. Örneklemin çekil-
diği evrenle ilgili varsayımlar;

•	 Elde edilen veriler, en az eşit aralıklı öl-
çekten elde edilmiş olmalıdır. 

•	 Veriler normal bir dağılım sahip olmalıdır. 
Birim sayısı 30’dan büyük olan örneklem-
lerde, dağılımın normal olduğu varsayımı 
yapılır. 

•	 Grup varyansları homojen bir dağılım gös-
termelidir. Yoksa hatalı sonuçlar ortaya çı-
kacaktır.

•	 Örneklemeye dahil olan birimler birbir-
lerinden bağımsız olarak rastgele seçil-
melidir (Sümbüloğlu ve Sümbüloğlu, 
2007:54). 

Testlerle ulaşılan sonucun geçerliliği, varsa-
yımların geçerliliğine bağlıdır ve değişkenle-
rin sürekli değişkenler olması gerekmektedir. 

Normallik varsayımı sağlanıp homojenlik sağ-
lanmazsa, parametrik testlere devam edilir. 

Parametrik Olmayan (Nonparametrik) 
Testler 

Normallik ve homojenlik varsayımları sağ-
lanmadığında; ölçü yerine sıralama, sayma, 
işaretleme gibi işlemlerin kullanıldığı test-
lerdir ve nominal, ordinal ya da normal dışı 
dağılım gösteren sayısal veriler değerlendi-
rilir. Bir testin uygulanabilmesi için gerekli 
koşulların neler olduğu veya koşulların sağ-
lanıp sağlanamadığı bilinmediğinde kulla-
nılmalıdır ve genel olarak pratik, kullanışlı, 
anlaşılması ve uygulanması kolaydır. Araştır-
malarda ana kütle dağılımı ile ilgili daha az 
sınırlayıcı varsayımların yapılmasına olanak 
sağlamaktadır. 

Bu testler için yalnız gözlemlerin bağımsız-
lığı ve rastgele seçilmeleri gibi varsayımlar 
öngörülmesine karşın, bunlar parametrik 
testlerdeki varsayımlardan daha az ve daha 
zayıftır (Anonim, 2012:10). Ayrıca, nonpara-
metrik testin uygulandığı değerlerin kuvvetli 
bir ölçme tekniği ile ölçülendirilmesi gerek-
mez. Parametrik olmayan testlerin kullanımı 
çok geniştir. Bu testlerin avantaj-dezavantaj-
ları şu şekildedir (Erdem, 2007:47-54). 

•	 Verilerin normal dağılıma sahip olma zo-
runluluğu yoktur. 

•	 Örneklem büyüklüğü önem taşımamaktadır. 
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•	 Ağırlıklı olarak küçük veri gruplarına uy-
gulandığından, elde edilen olasılıklar çok 
yaklaşık ve çoğu zaman tam olasılık de-
ğerleridir. 

•	 Sınıflama ve sıralama ölçekleriyle elde 
edilmiş verilere uygulanabilmektedir.

•	 Değişkenler, sürekli bir değişken olmalıdır. 

•	 Testlerin gücü, örneklemdeki birim veya 
birey sayısı arttıkça yükselmektir.

•	 Ana kütle hakkında hiçbir şey bilinmedi-
ğinde güvenle kullanılabilmektedir.  

•	 Aynı şartlar altında, parametrik testlere 
göre daha güçlüdür.

•	 Çoğunlukla, gözlenen değerler arasındaki 
farkın yönüyle ilgilenmektedir.

•	 Verilerin hacmi arttırılırsa, nonparametrik 
bir testin gücü ve etkinliği parametrik tes-
tin seviyesine çıkarılabilir.

Shapiro-Wilk Testi

İlk defa 1965 yılında Amerikan istatistikçi 
Samuel Shapiro ile Kanadalı istatistikçi Mar-
tin Wilk tarafından yayınlanan Shapiro-Wilk 
Testi, parametrik olmayan istatistik yöntemi 
olup normallik testleri arasında yer almakta-
dır (Wikipedia, 2016).  Test azami 50 birimlik 
örneklere uygulanabilmektedir. Bu duruma 
çözüm bulmak amacıyla yapılan araştırmlar-
dan bazıları; D’Agostino’nun Y, Shaphiro-

Francia’nın W, Fılıpen’in ζ ve Royston’un 
Normal dağılıma dönüştürülmüş W’ istatis-
tikleridir (Genceli, 2007:324). 

Kolmogorov-Smirnov Testi 

Kolmogorov tarafından 1933 yılında geliş-
tirilen yöntem, 1939 yılında Smirnov tara-
fından Kolmogorov’un testine benzer ancak 
iki bağımsız örnek grubu için kullanılan bir 
yöntem şeklini almıştır. Testlerin benzerlik-
leri nedeniyle, uygulamada, Kolmogorov–
Smirnov testi olarak bilinmektedir (Sheskin, 
2000; Ankara, Yerel ve Konuk, 2007:106).

Ki-Kare testinde olduğu gibi belli bir önem 
derecesinde frekans dağılımlarının test önce-
si saptanan belirli bir dağılıma uygunluğunu 
test etmede yaralanılan bir yöntemdir ve or-
dinal veriler için kullanılabilmektedir (Ano-
nim, 2012:32). Tek bir örneklem verisinin 
belli bir dağılıma uygun olup olmadığının 
test edilmesinde kullanılmaktadır. İki örnek-
lem verisi olduğunda ise bu örneklemlerin 
aynı dağılımdan gelip gelmediğini test etme-
de yararlanılmaktadır. Ayrıca süreksiz teorik 
dağılımlara uygunluk için de kullanılmakta-
dır (Genceli, 2007:311).

Kruskal-Wallis Testi

Kruskal-Wallis testi üç ya da daha fazla ör-
neklemi karşılaştırmak için kullanılan, tek 
yönlü varyans analizinin (ANOVA) paramet-
rik olmayan karşılığıdır. İkiden fazla bağım-



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık, Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 10 Yıl: 2016

International Journal of Family, Child and Education
September / October / November / December, Autumn Winter Season Issue: 10 Year: 2016

ID: 143 K: 215
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Marka Patent - Trademark Patent

(2015/03937-2015-GE-17282)

6

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

sız grupta nicel veriler elde edilmiş ve veriler 
parametrik varsayımları yerine getirmiyorsa, 
grupları birbirleriyle aynı anda karsılaştır-
mak amacıyla bu test kullanılabilir (Anonim, 
2012:28). Ayrıca parametrik test varsayımla-
rı yerine getirilemiyorsa, veri sayısal olarak 
belirtilen kesikli bir değişken ise ve veri öl-
çümle belirtildiği halde her gruptaki gözlem 
sayısı yeterli değilse Varyans Analizi yerine 
Kruskal Wallis Varyans Analizi kullanılmalı-
dır (Akdağ, 2016:1).

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)

Parametrik test varsayımları sağlandığında, 
ölçümle belirtilen bir değişken yönünden 

ikiden fazla bağımsız grubun ortalamaları 
arasında fark olup olmadığını test etmek için 
kullanılır. İki ortalama arasındaki farkın an-
lamlılık testi için gerekli varsayımlar varyans 
analizi için de geçerlidir (Atılgan, 2016:8).

MATERYAL ve YÖNTEM

Araştırmada TÜİK resmi sitesinden alınan 
veriler kullanılmıştır. Buna göre 2001 - 2015 
yılları arasında evli çiftlerin aralarındaki yaş 
farkına bağlı olarak gerçekleşen boşanma 
sayıları incelenmiştir ve yaş farkının boşan-
malar üzerindeki etkisi araştırılmıştır.  2001 
- 2015 yılları arasında çiftlerin boşanma sayı-
ları Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1. Yıllara ve Yaş Farkına Göre Çiftlerin Boşanma Sayıları*

Yıllar
Damadın 

yaşı 
küçük

Yaşlar 
Eşit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2001 13895 9315 7917 7790 8163 7851 7216 6520 5387 4286 3290 2365 7999
2002 14924 8877 8149 8133 8240 8068 7455 6525 5717 4473 3426 2595 8741
2003 14680 8400 7817 7896 8025 7887 7113 6484 5326 4424 3291 2542 8752
2004 14141 8411 7762 7640 7881 7767 7051 6247 5198 4266 3305 2473 8880
2005 14752 8511 8140 8083 8182 8178 7641 6729 5570 4551 3547 2610 9401
2006 14042 8536 7950 7785 8143 7884 7356 6582 5571 4507 3490 2511 9132
2007 14010 8588 7917 7879 8004 8208 7554 6604 5534 4588 3456 2619 9258
2008 14152 6416 7679 8467 8742 8373 7792 7163 5895 4848 3613 2665 9253
2009 15966 7347 8806 9731 10052 9731 9316 8162 6904 5578 4163 3085 10662
2010 16328 7553 9054 10186 10426 10410 9709 8401 7129 5954 4603 3343 11201
2011 16545 7770 9523 10210 10636 10459 9929 8705 7606 6145 4585 3476 11598
2012 16793 8080 9773 10815 10829 10618 10004 8996 7673 6223 4815 3564 11772
2013 16880 8211 9955 10797 11250 11042 10214 9332 7701 6234 4837 3668 11874
2014 18103 8511 10520 11378 11520 11244 10569 9379 8209 6446 5055 3824 12810
2015 18200 8740 10387 11455 11711 11570 10617 9586 8206 6439 5224 3885 12590

(*Kaynak: TÜİK, 2016a)
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Çalışmada, son 15 yılda gerçekleşen toplam 
boşanma sayılarının eşler arasındaki yaş far-
kına bağlı olarak değişkenlik gösterip gös-
termediği, değişkenlik gösteriyorsa hangi 
yaş farkların boşanmalar üzerinde daha etkili 
olduğunun belirlenmesi hedeflenmiştir. Araş-
tırma konusuna bağlı olarak varsayılan hipo-
tezler şu şekildedir;

: Eşler arasındaki yaş farkının boşanma sa-
yıları üzerinde etkisi yoktur.

:  Eşler arasındaki yaş farkı boşanma sayı-
ları üzerinde etkilidir.

Analize başlamadan önce verilerimizin para-
metrik mi yoksa nonparametrik test özelliği 
mi gösterdiğini belirlememiz gerekmektedir 
çünkü yanlış test seçimi yanlış sonuçların 
elde edilmesine neden olmakta ve varsayılan 
hipotezlerin kabul-red durumunu etkilemek-
tedir. Bu amaçla Tablo 1’deki değerlere pa-
rametrik test varsayımları olan normallik ve 
homojenlik testleri uygulanmıştır. 

Testlerde yaş farklarının boşanmalar üzerin-
deki etkisini daha rahat inceleyebilmek ama-

cıyla; damadın yaşının küçük olması değiş-
kenine (-1), diğer değişkenlere de 0’dan baş-
layarak 11’e kadar grup değerleri atanmıştır 
ve analiz için SPSS 24.0 paket programı kul-
lanılmıştır.

BULGULAR

Parametrik test varsayımlarının ilki olan nor-
mallik testleri için varsayılan hipotezler şu 
şekildedir;

: Eşler arasındaki yaş farkına bağlı olarak 
gerçekleşen boşanma sayıları normal dağılım 
gösterir.

:  Eşler arasındaki yaş farkına bağlı olarak 
gerçekleşen boşanma sayıları normal dağılım 
göstermez.

Verilere ait normal dağılım test sonucu Tablo 
2’de gösterilmektedir. Testlerin önem değeri-
ne göre hipotezin kabul-red durumu aşağıda 
gösterilen ifadelerle belirlenmektedir.

•	 p>0.05 ise H0 red edilemez.

•	 p≤0.05 ise H0 red edilir

Tablo 2. Normallik Test Sonucu

Kolmogrov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Boşanma sayıları 0.78 195 .006 .961 195 .000

Tablo 2 incelendiğinde hem Kolmogrov-
Smirnov testi için hesaplanan değerin ( .006) 

hem de Shapiro-Wilk testi için hesaplanan 
değerin (.000), 0.05 önem değerinden küçük 
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olduğu görülmektedir. Test sonuçlarına göre, 
normal dağılımla ilgili olarak varsayılan hi-
potezin ( ) red edildiği görülmektedir. Yani 
verilerimiz normal dağılıma uymamaktadır. 
Fakat verilere ait histograma bakıldığında ve-
rilerin normal dağılıma yakın olduğu görül-

mektedir. Sadece çıktı sonucuna göre karar 
vermek yanıltıcı olabileceğinden, test sonuç-
larına ek olarak verilerin çapıklık ve basıklık 
değerlerine de (Skewness ve Kurtosis) bak-
mak önemlidir.

Tablo 3. Skewness-Kurtosis Oranları

Statistic Std. Error

Boşanma sayıları Mean 8147.45 232.744

95% Confidence Interval 
for Mean

Lower Bound 7688.41

Upper Bound 8606.48

5% Trimmed Mean 7996.12

Median 8068.00

Variance 10563075.13

Std. Deviation 3250.088

Minimum 2365

Maximum 18200

Range 15835

Interquartile Range 3784

Skewness .591 .174

Kurtosis .650 .346

Skewness ve Kurtosis değerleri eğer ±1.5 ara-
lığında olursa verilerin normal dağıldığı söy-
lenebilir (Doğan ve Başokçu, 2010:65-66). 

Tablo 3 incelendiğinde skewness değeri .571 
ve kurtosis değeri .650’dir. Verilerimizin ±1.5 
aralığında olduğu görülmektedir. Sonuç ola-
rak, verilerin normal dağılım gösterdiğini 
söyleyebiliriz.

Bir sonraki adım, verilere ait varyansların ho-
mojenliğinin test edilmesidir. 

Test için varsayılan hipotezler şu şekildedir;

: Eşler arasındaki yaş farkına bağlı ola-
rak gerçekleşen boşanma sayılarının varyans-
ları homojendir.
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: Eşler arasındaki yaş farkına bağlı olarak 
gerçekleşen boşanma sayılarının varyansları 
homojen değildir.

Verilere ait homojenlik test sonucu Tablo 4’te 
gösterilmektedir.

Tablo 4. Varyansların Homojenliği Test Sonucu

Boşanma sayıları

Levene Statistic df1 df2 Sig.

9.477 12 182 .000

Tablo 4 incelendiğinde, Levene homojenlik 
testi Sig. değerinin (.000) ,  önem değerinden 
(.05) küçük olduğu görülmektedir. Bu neden-
le homojenlik ile ilgili varsayılan hipotez (
) red edilir, yani, eşler arasındaki yaş farkına 
bağlı olarak gerçekleşen boşanma saylarının 
varyansları homojen değildir.

Son olarak, gruplara (-1 ve 11 arası) ait veri 
değerlerinin birbirinden bağımsız olmasıyla 
birlikte parametrik test varsayımlarının ince-
lenmesi tamamlanmıştır. Buna göre sadece 
test sonuçlarını değerlendirdiğimizde veri-
ler, normallik ve homojenliği sağlamadıkla-

rından nonparametrik; çarpıklık ve basıklık 
değerlerini de işleme kattığımız zaman veri-
ler normal dağılmasına rağmen homojenlik 
göstermediğinden parametrik test özelliği 
taşımaktadır. Çünkü normal dağılım gösteren 
etmenler homojenlik sağlamasalar da para-
metrik test olarak kabul edilmektedir. Karşı-
laştırılacak grup sayısının 3’ten fazla olma-
sı da göz önüne alınarak verilere, hem Tek 
Yönlü Varyans Analizi parametrik testi hem 
de Kruskal-Wallis nonparametrik testi uygu-
lanmıştır. Tablo 5 tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) test sonucunu, Tablo 6 ise Krus-
kal-Wallis test sonucunu göstermektedir.

Tablo 5. Tek Yönlü Varyans Analizi Test Sonucu

ANOVA

Sum of Squares df Mean Squares F Sig.

Between 
Groups

1778237389 12 148186449.1 99.520 .000

Within Groups 270999187.1 182 1489006.522

Total 2049236576 194



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık, Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 10 Yıl: 2016

International Journal of Family, Child and Education
September / October / November / December, Autumn Winter Season Issue: 10 Year: 2016

ID: 143 K: 215
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Marka Patent - Trademark Patent

(2015/03937-2015-GE-17282)

10

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

Tablo 6. Kruskal Wallis Test Sonucu

Test Statisticsa,b

Boşanma sayısı

Chi-Square 150.663

df 12

Asymp. Sig. .000

Tablo 5 ve 6’daki test sonuçları incelendiğin-
de her ikisindeki değerin de. 05 önem değe-
rinden küçük olduğu ve bu nedenle analizin 
başlangıcında varsayılan  hipotezinin red 
edildiği görülmektedir. Yani eşler arasındaki 
yaş farkının boşanmalar üzerinde etkili oldu-
ğu sonucu ortaya çıkmıştır. Fakat hangi yaş 
değerlerinin daha etkili olduğu bilinememek-
tedir. Bu amaçla, gruplar (yaş değişkenleri) 
arası farklılık oluşturan değişkenlerin belir-
lenmesinde çoklu karşılaştırma teknikleri 
(post-hoc) kullanılmıştır. Post-Hoc; varyans 
analizinde kurulan, : μ1 = μ2 = μ3 = μn 
ve : μ1 ≠ μ2 ≠ μ3 ≠ μn ya da en az bir or-
talama farklıdır, hipotezlerinden analiz sonu-
cunda  hipotezinin red edilmesiyle birlikte, 
farklılığın hangi grup ya da gruplardan kay-
naklandığını tespit etmek amacıyla kullanılan 
testlerdir.

Post-Hoc’lara ait istatistik türünün seçimin-
de gruplar arası varyansın eşit olup-olmama-
sı durumu önem taşımaktadır (Ramig, 1983; 
Kayri, 2009:61-62). Bu çalışmada, yapılan 
homojenlik testi sonucu verilerin varyansla-
rının eşit olmadığı belirlenmişti. Bu nedenle 
kullanılacak olan post-hoc tekniği, varyans-
ların eşit olmaması durumunda kullanılan, 
Games-Howell’dır. Games– Howell test ista-
tistiği, hem “student t”, hem de genişletilmiş 
t modülü tabanında çalıştığı için bu test ista-
tistiğine “liberal çoklu karşılaştırma testi” adı 
verilmektedir (Games, 1971; Kayri, 2009: 56).

Analizde kullanılan Games-Howell Test is-
tatistiğine ait sonuçlar matris şeklinde Tablo 
7’de verilmiştir.
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Tablo 7. Games-Howell Test İstatistiği Sonucu

Dependent Variable:   Boşanma sayısı 

Eşler ara-
sındaki yaş 
farkı

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-1 - .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
0 - .888 .495 .229 .394 .997 .964 .003 .000 .000 .000 .010
1 - .998 .944 .992 1.000 .400 .000 .000 .000 .000 .161
2 - 1.000 1.000 .995 .166 .000 .000 .000 .000 .796
3 - 1.000 .932 .066 .000 .000 .000 .000 .958
4 - .986 .124 .000 .000 .000 .000 .856
5 - .771 .006 .000 .000 .000 .193
6 - .309 .000 .000 .000 .002
7 - .096 .000 .000 .000
8 - .016 .000 .000
9 - .009 .000
10 - .000
11 -

Matristeki -1; damadın yaşı küçük değişke-
nine verilen grup değerini ifade etmektedir. 
Tablo 7 incelendiğinde; damadın yaşının 
küçük olması diğer yaş farkları ile karşılaş-
tırıldığında, .00 < .05 olduğu için bu grup-
taki boşanma sayıları ile diğer gruplardaki 
boşanma sayıları arasında anlamlı bir fark 
vardır. Yaşların eşit olması (0 grubu) diğer 
yaş farklarıyla karşılaştırıldığında, 0 grubu 
ile 1’den 6’ya kadar olan grupların boşanma 
sayıları arasında fark yokken (> .05), 7’den 
11’e kadar olan gruplar ile arasında anlamlı 
bir farklılık bulunmaktadır. Yaş farkının 1, 2, 
3, 4 ve 5 olması (1, 2, 3, 4 ve 5 grubu), diğer 
yaş farklarıyla karşılaştırıldığında, bu gruplar 
ile 7’den 10’a kadar olan gruplar arasında an-

lamlı bir farklılık varken diğer gruplarla ara-
larında bir fark bulunmamaktadır. Aynı şekil-
de yaş farkının 6 olması (6 grubu), diğer yaş 
farklarıyla karşılaştırıldığında, bu grup ile 7 
yaş fark olan grup arasında bir fark yokken, 
diğer gruplarla arasında anlamlı bir farklılık 
vardır. Yaş farkının 7 olması (7 grubu) 8 yaş 
fark ile; yaş farkının 8 olması (8 grubu) ise 9 
yaş fark ile aralarında bir fark bulunmazken, 
her iki gruptaki boşanma sayılarının da diğer 
gruplardakilerle arasında anlamlı bir farklılık 
bulunduğu görülmektedir. Yaş farkının 10 ol-
ması (10 grubu), diğer yaş farklarıyla karşı-
laştırıldığında, bu grup ile diğer tüm gruplar 
arasında anlamlı bir farklılık vardır. Son ola-
rak, yaş farkının 11 olması (11 grubu), diğer 
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yaş farklarıyla karşılaştırıldığında, bu grup 
ile 1’den 5’e kadar olan gruplar arasında bo-
şanma sayıları açısından anlamlı bir farklılık 
yokken diğer gruplarla arasında anlamlı bir 
fark bulunmaktadır. 

Özetlemek gerekirse; damadın yaşının küçük 
olması, boşanma sayıları üzerinde en etkili 
yaş farkını oluşturmaktadır. Aradaki yaş far-
kının 6 yaş ve üzerinde olması durumunda 
da boşanmaların istatistiksel olarak anlam-
lı olduğu ortaya çıkmıştır. Geriye kalan yaş 
farkları ise diğer gruplarla karşılaştırıldıkla-
rında eşit sayıda anlamlı farklılık içermeleri 
nedeniyle sıralamada aynı sırada yer almak-
tadırlar. Yani 1 - 5 arası yaş farkları boşanma 
sayılar üzerinde yaklaşık olarak aynı etkiye 
sahiptir

TARTIŞMA

Boşanma olgusunun yaşanmasında birçok 
sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik  
faktör yer almaktadır (Yurtkan Demirkan, 
Günindi Ersöz, Beder Şen, Ertekin, Sezgin, 
Turğut, Şehitoğlu, 2009: 2). Bunların belki de 
en önemlisi aile içerisinde dayanışma olma-
masıdır. Çünkü uyumlu ve dayanışma içinde 
olan aileler sağlıklı bir toplumun oluşmasını 
sağlamaktadır (Arpacı, Tokyürek ve Şanlı, 
2013:2). Uyum ve dayanışma sağlanmadı-
ğında durumlarda insan hayatında birçok de-
ğişikliğe ve sorunlara neden olan boşanma 
olayı ortaya çıkabilmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde  bireyselleşme eğilimleri, 
artan refah, aşırı tüketim, eşlerin ekonomik 
bağımsızlığı gibi faktörlerin etkisiyle evli-
likler  boşanma ile sonuçlanmaktadır (Çelen, 
2011: 2). Boşanmaların, ülkemizde de geçmi-
şe oranla daha hızlı bir artış göstermesi sonu-
cu bu olgu, ülkenin başlıca gündem maddesi 
haline gelmiştir (Yurtkan Demirkan, Günindi 
Ersöz, Beder Şen, Ertekin, Sezgin, Turğut, 
Şehitoğlu, 2009: 21). 

Boşanma ile sonuçlanan uyuşmazlık ve ge-
çimsizlik sebepleri arasında belki de en az 
öneme sahip olanı eşler arasındaki yaş far-
kıdır. Bu etmen çoğu kişi tarafından gözardı 
edilse de bu sebepten dolayı boşanan sayı-
larının istatistiklerine bakıldığında azımsan-
mayacak düzeyde oldukları görülmektedir 
(TÜİK verileri, Tablo 1).

Boşanma nedenlerinin araştırılması ve  azaltı-
labilmesi amacıyla literatürde birçok çalışma 
bulunmaktadır. Bunların bazıları şu şekilde-
dir. Arpacı, Tokyürek ve Şanlı (2013) tarafın-
dan, boşanmaların azaltılması ve ailenin ko-
runmasına yönelik görüşler adlı bir çalışma 
yapılmıştır. Çalışmada aile içi sorumlulukla-
rın paylaşılması, aile içi ve ailenin yakın çev-
resiyle olan ilişkiler, evlilik öncesi ilişkiler, 
ailede ekonomik özgürlük ile eşlerin iş yaşa-
mı ve mesleki sorumlulukları açısından ana-
lizler yapılmıştır. Aybey (2016) tarafından, 
boşanma sorunlarında dini danışmanlık ve 
rehberlik konusunda bir araştırma yapılmış-
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tır. Çalışmada, uygulanmakta olan dini danış-
manlık ve rehberlik hizmetinin boşanmalar 
üzerindeki etkisi, diyanet işleri başkanlığın-
daki örnekler ile açıklanmıştır. Can ve Aksu 
(2016) tarafından yapılan, boşanma sürecin-
de ve sonrasında kadın adlı çalışma ile kadın-
ların karşılaştıkları sorunlar anlatılmıştır.

SONUÇ

Bu çalışma ile çoğunlukla önemsenmeyen 
fakat evliliğin temelini oldukça etkileyen 
yaş farkı etmeni dikkate alınarak boşanma 
sayıları üzerindeki etkisi belirlenmeye çalı-
şılmıştır. Bu amaçla TÜİK resmi sitesinden 
elde edilen veriler kullanılarak analizler ger-
çekleştirilmiştir. Verilerin analizinde kullanı-
lan yöntemler ise hipotez testlerinde yer alan 
parametrik ve nonparametrik testlerdir. Veri-
lere öncelikle normallik ve homojenlik test-
leri uygulanmış devamında ise veri kaynağı-
na uygun olan parametrik ve nonparametrik 
testler kullanılmıştır. Verilere ait grup sayısı 
3’ten fazla olması nedeniyle parametrik test-
lerden Tek Yönlü Varyans Analizi ile  nonpa-
rametrik test olan Kruskal-Wallis testi kulla-
nılmıştır ve analizler SPSS 24.0 programında 
gerçekleştirilmiştir. Test sonuçlarına göre 
analizin başında varsayılan “eşler arasındaki 
yaş farkının boşanma sayıları üzerinde etkisi 
yoktur” hipotezi red edilerek aslında yaş far-
kının boşanmalar üzerinde etkili bir faktör ol-
duğu sonucuna ulaşılmıştır. Fakat kullanılan 
testler, grupları genel bir açıdan değerlendir-

diği için hangi grubun (yaş farkının) boşanma 
sayıları üzerinde daha etkili olduğu hakkında 
bilgi verememektedir. Bu sebeple yaş farkları 
birbirleriyle karşılaştırılarak, eşler arasındaki 
yaş farkı ne kadar olduğunda daha çok boşan-
malar yaşandığı belirlenmeye çalışılmıştır. 
Yaş farklarının etki düzeylerinin saptanması 
amacıyla Post-hoc testleri kullanılmıştır.

Post-hoc testlerinden Games Howell kulla-
nılarak yapılan analiz sonucuna göre dama-
dın yaşının küçük olması boşanma sayıları 
üzerinde en yüksek etkiye sahip değişkendir. 
Bu değişkeni etki düzeylerine göre sırasıyla 
10 – 9 – 8 – 7 – 11 – 0 yaş farkları takip et-
mektedir. Geriye kalan yaş farkları ise diğer 
gruplarla karşılaştırıldıklarında eşit sayıda 
anlamlı farklılık içermeleri nedeniyle sırala-
mada aynı sırada yer alarak boşanma sayılar 
üzerinde yaklaşık aynı etkiye sahiptirler.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: From past to present, marriage is an institution that continues to be important 
and prevalent for every society. But, the weakness of core values, the accumulation of populati-
on in cities, the complexity of everyday life, the widespread use of communication technologies 
and mass media, the change of consumption culture, the emergence of individual values etc. 
factors (Aybey, 2016:1448) cause serious problems in marriage. As in the whole world, one of 
the most important problems in our country is divorce. In 2015, 39.3% of the divorces occurred 
within the first 5 years of marriage and 21.5% were within 6-10 years of marriage. The number 
of divorced couples increased by 0.7% compared to the previous year (TÜİK, 2015). As you 
can see, there is an increase in divorce numbers. However, the age difference between spouses 
is not as high as other factors. The main aim in this study is to measure the effect of age diffe-
rence between couples on divorces. Materials and Methods: Between 2001 and 2015, when 
the age of the marriage is small and the age difference between spouses is in the range of 0-11, 
the number of divorce realized is used as the main data source. Its were obtained  from TUIK 
(Turkish Statistical Institute). Parametric test hypotheses (normality, homogeneity tests) were 
applied to the data firstly when the hypothesis test to be used for the data was determined. One 
way analysis of variance (ANOVA) and Kruskal-Wallis tests were followed. According to the 
results of the tests, the effect of age difference between spouses on divorce numbers is interp-
reted. The study aimed to determine whether the total number of divorces in the last 15 years 
varied depending on the age difference between the spouses, and if so, which age differences 
were more effective on the divorces. According to Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk test 
results, the normal distribution of the data does not match. However, when histograms of the 
samples were examined, it was found that the normal distribution was close to the data. So it is 
important to look at the values of skewness and kurtosis of the data in addition to the test results. 
When the values of skewness and kurtosis are examined, it can be seen that the data show nor-
mal distribution. Then the homogeneity of the variances of the data was tested. It was obtained 
by the test results that variances of divorce numbers due to age difference between spouses 
are not homogeneous. Considering that the number of groups to be compared is more than 3, 
one-way analysis of variance (parametric test) and Kruskal-Wallis (nonparametric test) were 
applied to the data. In the end, the difference in age between spouses appears to have an impact 
on divorce. However, it is not known which age values are more effective. For this purpose, 
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yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

multiple comparison techniques (post-hoc) were used in determining the variables that make 
differences between groups (age variables). Results: The small size of the age of the groom, is 
the most effective age difference on the number of divorces. When the age difference is +7, it 
is seen that these ages are effective on divorce. The remaining age differences include an equal 
number of significant differences compared to the other groups. For this reason they are in the 
same order. That is, age differences between 1 and 5 have approximately the same effect over 
divorce numbers. Discussion and Conclusion: There are many social, cultural, economic and 
psychological factors in the experience of divorce (Yurtkan Demirkan, Günindi Ersöz, Beder 
Şen, Ertekin, Sezgin, Turğut, Şehitoğlu, 2009: 2). Perhaps the most important of these is the 
lack of solidarity within the family. Because harmonious and solidarity families make a healthy 
society (Arpacı, Tokyürek ve Şanlı, 2013:2). When compliance and solidarity are not achieved, 
divorce can occur which causes many changes and problems in human life.Marriages lead to 
divorce under the influence of factors such as individualization tendencies, increased prospe-
rity, excessive consumption, economic independence of spouses in developed countries (Çelen, 
2011: 2). The fact that divorces have increased more rapidly in our country than in the past has 
been the main agenda of the country (Yurtkan Demirkan, Günindi Ersöz, Beder Şen, Ertekin, 
Sezgin, Turğut, Şehitoğlu, 2009: 21). Given today’s divorce, it seems that marriages can not 
be built on solid foundations. For this reason there is constant inconsistency between spouses. 
These incompatibilities, which cause divorce, have many reasons. But perhaps the least diffe-
rence between them is the age difference between spouses. Although this factor is neglected by 
most people, it can be seen that the divorce statistics can not be underestimated because of this 
reason (TUIK datas, Table 1).  As a result, the number of divorces varies as the age difference 
between spouses changes.
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Öz: Türk eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve ülkedeki her vatandaşa 
ulaştırılması ve eğitim-öğretim hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesine 
ilişkin olarak farklı sorunlarla karşılaşılmakta ve bu sorunlara ilişkin çözüm 
yollarının bulunması önem arz etmektedir. Eğitim sistemimizde karşılaşılan 
sorunlara ilişkin olarak geçmiş dönemlere ilişkin kıyaslama ve değerlendir-
melerin yapılması ileriye dönük olarak çizilecek yol haritasının daha anlamlı 
kılınmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda eğitim alanına ilişkin olarak daha 
sağlıklı ve kaliteli bir eğitimin gerçekleştirilmesinde etken unsurlar olarak 
ortaya koyabileceğimiz okullaşma oranları, öğretmen-öğrenci oranları ile sınıf 
sayılarına ilişkin değerlendirmeler literatüre katkı sağlayabilir. Bu çalışmada 
yapılan değerlendirmeler 1997-1998 yılı sekiz yıllık eğitimin zorunlu olarak 
uygulanmaya başladığı dönemden liselerin zorunlu eğitime dahil edildikleri 
2012-2013 dönemine kadar olan süreci kapsamaktadır. Bu dönemler çalışmanın 
sınırlıklıları olarak kabul edilebilir. Bu araştırma 1997-1998 ve 2011-2012 
arasındaki akademik dönemleri kapsayan Türkiye İstatistik Kurumu’ndan 
elde edilen eğitim istatistiklerine ilişkin verilerin ekonometrik yöntemler 
kullanılarak incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında 
belirtilen dönemler arasındaki ilkokul ve ortaokullardaki okullaşma oranı, 
sınıf sayısı, öğretmen sayısı ve öğrenci sayısı verileri değerlendirilmiştir. Bu 
araştırmadan elde edilen veriler E-Views 8.0 ve SPSS programı ile analiz 
edilmiştir. Verilerin analizinde korelasyon, birim kök, granger nedensellik ve 
regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda eğitim istatistikleri-
nin yıllar bazında değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda 
sınıf sayısı, öğretmen sayısı ve öğrenci sayısı ile ortaokul okullaşma oranı 
arasında yüksek, ilkokul okullaşma oranı arasında ise orta seviyede pozitif 
ilişki olduğu, sınıf sayısı, öğretmen sayısı ve öğrenci sayısının ilkokullarda 
ve ortaokullarda okullaşma oranının nedeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Öğrenci, İlkokul, Ortaokul, Okullaşma Oranı, Sınıf

Abstract: Different problems are encountered in improving the Turkish 
education system, conveying it to every citizen in the country and increasing 
the quality of education services. So it is highly important to find solution 
offers related to these problems. Conducting retrospective comparison and 
evaluation regarding the problems encountered in our education system 
will make the road map to be drawn for the future more meaningful. In this 
sense, the assessments regarding the schooling rates, teacher-student rates 
and number of classes that can be considered as effective factors in providing 
healthier and more qualified education can contribute to the literature. The 
assessments made in this study contain the period from 1997-1998 when 
the eight-year compulsory education was started to be applied to 2012-2013 
when high schools were included in compulsory education. These periods 
can be accepted as the limitation of the study.  This study was performed 
with the purpose of analyzing the data related to education statistics obtained 
from the Turkish Statistical Institute containing the academic period between 
1997-1998 and 2011-2012 by using econometric methods. Data belonging 
to schooling rates, number of classes, teachers and students in primary and 
secondary schools between the periods specified in the study were evaluated. 
Data obtained from this study were analyzed with E-Views 8.0 and SPSS 
program. Correlation, unit root, granger causality and regression analyses 
were used in the data analysis. It has been determined after the study that 
education statistics differ by years. It has been concluded that there is a highly 
positive relation between the number of classes, teachers and students and 
secondary schooling rate and moderately positive relation between primary 
schooling rates; the number of classes, teachers and students are the reason 
of schooling rate in primary and secondary schools. 

Key Words: Education, Student, Primary School, Secondary School, 
Schooling Rate, Class 
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GİRİŞ

Toplumların kültür birikimlerinin yeni ku-
şaklara aktarılmasında ve gençlerin davranış 
şekillerinin toplumsal yaşam içerisinde bi-
çimlendirilerek onların gelecekteki toplum-
sal rollerine doğru yöneltilmesinde önemli 
işlev gören eğitim (Eroğlu, 2001) özellikle 
sanayileşmiş toplumlarda insan kaynağının 
toplumsal gereksinimler çerçevesinde etkin 
olarak hazırlanması şeklinde de değerlendi-
rilmektedir (İçli, 2001). Doğru ve sistemli bir 
eğitim yapısı ile toplumdaki bireylerin kişi-
sel, toplumsal ve ekonomik anlamda yaşam 
içerisindeki yerlerinin belirlenmesi sağlanmış 
olur (Taş ve Yenilmez, 2008). Toplumlar ge-
lişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş olarak 
nitelendirildiğinde tüm ilgiler dün olduğu gibi 
bugünde yetişmiş insan gücünü sağlamada 
temel kaynak olan eğitim üzerine odaklan-
maktadır. Çünkü eğitim, toplumsal değişmeyi 
harekete geçiren, hızlandıran ve değişen sos-
yoekonomik ve politik şartlar için gerekli bil-
gi, beceri ve değerleri yayarak neticelendiren 
önemli bir kurum olup (Dewey, 1937; akt. Es-
kicumalı, 2003) doğru ve sistemli bir eğitim 
yapısının sağlanmasında da mihenk taşı göre-
vi gören okullar uygulama safhasının önemli 
aktörleri arasındadır. 

Eğitim her yaştaki birey için devam eden bir 
süreçtir. Bu süreç içerisinde öğrencilerin okul 
yaşantıları büyük önem taşımakta ve kişilik 
gelişimlerini okul süreci içerisinde şekillen-

dirmektedirler. O halde öğrencilerin kişilik 
gelişimlerini gerçekleştirebilmeleri, iyi birer 
birey olarak yetişebilmeleri için okul sürecine 
ihtiyaçları vardır (Kocabaş vd., 2004).

Okul sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik bo-
yutları olan ve öğrenmenin gerçekleştiği 
karmaşık bir sosyal birimdir. Bireyleri dış 
çevrenin olumsuz etkilerinden koruma, sos-
yalleştirme, yeteneklere göre sıralama, bilgi 
ve beceri kazandırma, bireysel yaratıcılığı ve 
kendine güveni geliştirme vb. pek çok işlev 
eğitimin ve okulun başlıca gereği olarak gö-
rülmektedir (Şişman, 2002).

Günümüzde, eğitim dolayısıyla okur-yazar-
lık ve okullaşma oranı ülkelerin gelişmişlik 
düzeylerinin göstergeleri arasındadır (OECD, 
2012; Hoşgörür ve Gezgin, 2005). Okullaşma 
oranları, farklı eğitim düzeyleri itibariyle ülke-
lerdeki eğitime katılımı, erişimi veya eğitimin 
yaygınlığı hakkında bilgi veren ve buna dayalı 
olarak ülkelerin eğitim çağındaki nüfusun eği-
tim ihtiyaçlarını ne ölçüde karşılayabildiğini 
gösteren göstergelerdir (OECD, 2004).

Genel Okullaşma Oranı, herhangi bir ülkede-
ki eğitim sistemine yönelik genel bir durumu 
yansıtır. Bu gösterge, ülkedeki okul çağı nü-
fusunun ne kadarının eğitim sistemi içinde 
yer aldığı ya da eğitim sisteminin kapasitesi 
hakkında fikir verir ve eğitimi yaygınlaştırma 
politikalarının başarısı konusunda ipuçları su-
nar (Kavak, 2010).
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Tablo 1. 1996-97 ile 2010-2011 Döneminde İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrenci Sayıların-
daki Gelişmeler (Okullaşma Oranları)

Okul türü Öğrenim 
yılı

Okulöncesi  İlköğretim Genel lise Mesleki Teknik 
Lise

1996-97 147,116 (*)8,625,550 1,252,189 973,153

1997-98 240,885 9,102,074 1,313,892 949,504

1998-99 207,319 9,512,044 1,094,610 918,542

2001-02 289,118 10,562,426 1,908,493 947,358

2004-05 434,771 10,565,389 1,937,055 1,102,394

2010-11 1,115,818 10,981,100 2,676,123 2,072,487

(*) 1996-97 ders yılına ait ilköğretim verileri 
ilkokul ve ortaokula devam eden öğrencilerin 
toplamıdır.1

Tablo 1 incelendiğinde sekiz yıllık zorunlu 
ve kesintisiz ilköğretim 1997 yılından 2011 
yılına uzanan süre zarfında Türkiye’nin eği-
tim profilini en azından sayısal boyutu ile 
çok köklü olarak değiştirdiği görülmektedir. 
1997-98 eğitim yılında ilköğretim seviyesin-
deki erkek ve kız öğrencilerin toplamı üzerin-
den net okullaşma oranı çağ nüfusunun yüzde 
84.54 i iken bu oran 2010-2011 öğrenim yı-
lında yüzde 98.41 e çıkmıştır. Ortaöğretimde 
ise okullaşma oranı çağ nüfusunun 1997-98 
ders yılında net yüzde 52.79 dan 2010-11 
öğrenim yılında yüzde 69.33 e yükselmiştir 
(Uluğbay, 2012).

1 Kaynak: Uluğbay, H., (2012). Sekiz Yıllık Zorunlu 
Eğitimin Gelişim Süreci ve Kazandırdıkları, 
Erişim adresi: http://www.ulugbay.com/blog_
hikmet/?p=266, 20.08.2016

Bir ülkenin refah ve mutluluğu, o ülke insan-
larının sürekli eğitim alarak sahip oldukları 
bilgi ve becerileri geliştirmelerine ve buna 
bağlı olarak ekonomik büyümeye yapacak-
ları katkıya bağlıdır. Ülkenin sahip olduğu 
işgücünün nitelik ve verimini artırması, sür-
dürülebilir ve sosyal ekonomik kalkınmanın 
desteklenmesi, değişimin ve gelişimin anah-
tarı olan eğitimin görevidir (Ereş, 2005; Nart-
gün vd., 2013). 

Günümüzde yaşanan hızlı gelişme ve değişim 
nedeniyle eğitim; nitelikli insan ihtiyacının 
karşılanması, insanların kişilik ve karakter 
gelişiminde önemli bir etken (Söyler, 2008: 
59) ve ekonomik ve toplumsal gelişmenin en 
önde gelen belirleyici bir unsuru olarak gö-
rülmektedir (Kepenek ve Yentürk, 2010: 51).

Eğitim hizmeti, hem özel kesim hem de kamu 
kesimi tarafından üretilen yarı kamusal mal 
ve hizmetler kapsamında ele alınmaktadır. 
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Günümüzde ülkeler sosyal eşitsizliği azalt-
mak, bireysel ve sosyal kalkınmaya katkı 
sağlamak, üretkenliği ve verimliliği arttırmak 
ve ekonomik büyümeyi geliştirmek amacıyla 
eğitim ve öğretim kurumlarına yatırım yap-
maya ağırlık vermektedirler. Ancak ülkemiz-
de nüfus artışının hızlı olması, genç nüfus 
ve okul çağındaki nüfusun fazlalığı ve eği-
tim hizmetlerine olan yüksek talep nedeniy-
le eğitim için ayrılan kaynakların ihtiyaçları 
karşılama noktasında yetersiz olduğu görül-
mektedir. Ayrıca ülkemizde sınıfların aşırı 
kalabalık olması, altyapı sıkıntısı, personel ve 
yardımcı eleman sıkıntısı ile eğitim persone-
linin gelişimi için yeterli desteğin olmaması 
eğitim sisteminin sorunları arasında göste-
rilebilir (Ayrangöl ve Tekdere, 2014). Türk 
eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve ülkedeki 
her vatandaşa ulaştırılması ve eğitim-öğre-
tim hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesine 
ilişkin olarak mevcut sıkıntıların en kısa sü-
rede çözüme ulaştırılması sosyal, ekonomik 
ve toplumsal açıdan önem arz etmektedir. Bu 
çalışmada eğitim sistemi içerisindeki mevcut 
problemler arasında sayabileceğimiz öğren-
ci-öğretmen oranı, sınıf sayısı ve okullaşma 
oranları üzerinde durularak belirli dönem ara-
lıkları içerisindeki durum istatistiki verilere 
göre değerlendirilecektir.

Ülkemizde tüm kademelerdeki toplam derslik 
sayısı son 10 yılda yaklaşık % 50 civarında 
artış göstermiştir. Söz konusu süre içerisinde 

tüm kademelerdeki toplam öğrenci sayısında 
yaşanan artış ise % 18’dir. 2006 yılından iti-
baren ilköğretimde öğrenci sayısı az oranlar-
da da (% 4) olsa azalmasına rağmen, derslik 
sayısı ciddi oranda (% 33) artış göstermiştir. 
Ortaöğretimde ise aynı dönemde öğrenci sa-
yıları ciddi oranlarda (% 71) artmış olması-
na rağmen derslik sayılarındaki artış (% 85) 
öğrenci sayısındaki bu artıştan daha hızlı ol-
muştur. Türkiye’de hem ilköğretim hem de 
ortaöğretimde ortalama sınıf mevcutları 1990 
yılından itibaren azalma eğiliminde olmuştur. 
Ortaöğretimde öğrenci sayısı 2000’li yılların 
başından itibaren ciddi artış göstermiş olması-
na rağmen sınıf mevcutlarında azalma olduğu 
görülmüştür. Türkiye’de öğrenci-öğretmen 
oranı ilköğretim kademesinde 2000 yılından 
itibaren birkaç yıl haricinde sürekli azalmış-
tır. Söz konusu oran ortaöğretim kademesin-
de 1990’lı yılların başında artış göstermesine 
rağmen 2010 yılına kadar inişli çıkışlı seyir 
izlemiş, 2010 yılından sonra ise belirgin bir 
düşüş yaşamıştır. Söz konusu oranda orta-
öğretim düzeyinde 2000’li yılların başında 
yaşanan artış, ilköğretimin sekiz yıl zorunlu 
hale getirilmesi sonrası ortaöğretime devam 
eden öğrenci sayısında yaşanan artışla; 2008 
yılı sonrası yaşanan artış ise liselerin dört yıla 
çıkarılması sonrası artan öğrenci sayısıyla 
ilişkilidir. Türkiye’de öğretmen sayısı 2000 
yılından 2015 yılına kadar yaklaşık iki kat 
artmıştır. Bu artışta başta ortaöğretim olmak 
üzere tüm kademelerde artan okullaşma oran-
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larının etkisi büyük olmuştur. Bunun yanında 
sınıf mevcutlarını azaltmaya yönelik politi-
kaların da öğretmen sayısının artmasında bü-
yük etkisi olmuştur. Nitekim her iki gelişme 
de öğretmen ihtiyacını artırmıştır (Eğitime 
Bakış 2016 izleme Ve Değerlendirme Rapo-
ru, 2016).

Bu araştırma 1997-1998 ve 2011-2012 ara-
sındaki akademik dönemleri kapsayan Türki-
ye İstatistik Kurumu’ndan elde edilen eğitim 
istatistiklerine (okullaşma oranı, sınıf sayısı, 
öğretmen sayısı ve öğrenci sayısı) ilişkin ve-
rilerin ekonometrik yöntemler kullanılarak 
incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Verilerin Analizi

Bu araştırmadan elde edilen veriler E-Views 
8.0 ve SPSS programı ile analiz edilmiştir. 
Yapılan Korelasyon, Birim kök, Granger ne-
densellik ve Regresyon analizleri sonucunda 
eğitim istatistiklerinin yıllar bazında nasıl de-
ğişiklik gösterdiği belirlenmiştir. 

Araştırmanın Hipotezleri

H1: Değişkenlerin arasında ilişki bulunma-
maktadır. 

H2: İlkokul okullaşma, sınıf sayısı, öğrenci 
sayısı ve öğretmen sayısı birim kök içermek-
tedir.

H3: Ortaokul okullaşma, sınıf sayısı, öğrenci 
sayısı ve öğretmen sayısı birim kök içermek-
tedir.

H4: İlkokul okullaşma oranı, sınıf sayısı, öğ-
retmen sayısı ve öğrenci sayısı arasında ne-
densellik bulunmamaktadır. 

H5: Ortaokul okullaşma oranı, sınıf sayısı, 
öğretmen sayısı ve öğrenci sayısı arasında 
nedensellik bulunmamaktadır. 

H6: İlkokul okullaşma oranı, sınıf sayısı, öğ-
retmen sayısı ve öğrenci sayısı yapısal kırıl-
ma içermektedir. 

H7: Ortaokul okullaşma oranı, sınıf sayısı, 
öğretmen sayısı ve öğrenci sayısı yapısal kı-
rılma içermektedir. 

H8: İlkokul okullaşma oranı ile ilkokul sınıf 
sayısı, öğretmen sayısı ve öğrenci sayısı ara-
sında ilişki bulunmamaktadır.

H9: Ortaokul okullaşma oranı ile ortaokul sı-
nıf sayısı, öğretmen sayısı ve öğrenci sayısı 
arasında ilişki bulunmamaktadır.
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UYGULAMA ve ANALİZLER

GRUP İSTATİSTİKLERİ

Tablo 1. Grup İstatistikleri

SSCO SNB STC SST PSCO PNB PTC PST

 Mean 5.310.667 7.360.133  173014.5  3214622. 9.300.533  35965.93  401197.5 10469065

 Median 5.487.000 6.941.000  167614.0  3039449. 9.240.000  34990.00  389859.0 10565389

 Maximum 6.737.000 9.672.000  235814.0  4756286. 9.867.000  47365.00  515852.0 10981100

 Minimum 3.787.000 5.624.000  137956.0  2129969. 8.474.000  32108.00  302254.0  9084635.

 Std. Dev. 9.673.329 1.338.865  32936.51  857461.3 4.218.815 4.351.470  67128.90  534872.9

 Skewness -0.183133  0.369532  0.494284  0.573315 -0.125887 1.880.282  0.289923 -1.390.806

 Kurtosis 1.925.067 1.721.353 1.916.070 2.255.570 2.023.681 5.189.540 2.007.938 4.195.247

         

 Jarque-Bera  0.806021 1.363.221 1.345.108 1.168.086  0.635369 1.183.495  0.825256 5.728.739

 Probability  0.668305  0.505802  0.510403  0.557639  0.727833  0.002692  0.661909  0.057019

         

 Sum 7.966.000  110402.0  2595217. 48219330 1.395.080  539489.0  6017962.  1.57E+08

 Sum Sq. Dev. 1.310.026 25095832
 
1.52E+10  1.03E+13 2.491.776

 
2.65E+08  6.31E+10  4.01E+12

         

 Observations 15 15 15 15 15 15 15 15

KORELÂSYON ANALİZİ

H1: Değişkenlerin arasında ilişki bulunma-
maktadır. 

Yapılan korelâsyon analizine ilişkin sonuçlar 
aşağıdaki gibi gösterilmiştir. 

•	 Ortaokul okullaşma oranı ile ortaokul sı-
nıf sayısı, öğretmen sayısı ve öğrenci sa-

yısı arasında pozitif yüksek seviyede ilişki 
bulunmaktadır.

•	 İlkokul okullaşma oranı ile ilkokul sınıf 
sayısı, öğretmen sayısı ve öğrenci sayısı 
arasında pozitif orta seviyede ilişki bulun-
maktadır.



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık, Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 10 Yıl: 2016

International Journal of Family, Child and Education
September / October / November / December, Autumn Winter Season Issue: 10 Year: 2016

ID: 144 K: 02
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Marka Patent - Trademark Patent

(2015/03937-2015-GE-17282)

24

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

Tablo 2. Korelasyon

 SSCO PSCO

SSCO -  

SNB 0,94238  

STC 0,90215  

SST 0,95286  

PSCO  -

PNB  0,73226

PTC  0,78876

PST  0,73401

BİRİM KÖK ANALİZİ

H2: İlkokul okullaşma, sınıf sayısı, öğrenci 
sayısı ve öğretmen sayısı birim kök içermek-
tedir.

İlkokul istatistikleri için yapılan birim kök 
testlerine göre; probability değerlerinin 0,05 

güven düzeyinden küçük olması sebebiyle 
H0 hipotezi red edilmektedir. Dolayısıyla de-
ğişkenlerin hiçbirisinin birim kök içermediği 
bundan dolayı da ileriki analizlerde kullanıla-
bilecekleri belirlenmiştir. 
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

Tablo 3. Birim Kök Analizi “İlkokul”

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

t-Statistic

Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic -1.601920

Test critical values: 1% level -2.740613

5% level -1.968430

10% level -1.604392

*MacKinnon (1996)

Warning: Test critical values calculated for 20 observations

 and may not be accurate for a sample size of 14

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals

Dependent Variable: D(GLSRESID)

Method: Least Squares

Date: 12/09/2016 Time: 22:18

Sample (adjusted): 1998 2011

Included observations: 14 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

GLSRESID(-1) -0.288525 0.180112 -1.601920 0.0332

R-squared 0.043523  Mean dependent var 0.995000

Adjusted R-squared 0.043523  S.D. dependent var 2.709010

S.E. of regression 2.649402  Akaike info criterion 4.855294

Sum squared resid 91.25127  Schwarz criterion 4.900941

Log likelihood -32.98706  Hannan-Quinn criter. 4.851068

Durbin-Watson stat 1.226991
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

H3: Ortaokul okullaşma, sınıf sayısı, öğrenci 
sayısı ve öğretmen sayısı birim kök içermek-
tedir.

Ortaokul istatistikleri için yapılan birim kök 
testlerine göre; probability değerlerinin 0,05 

güven düzeyinden küçük olması sebebiyle 
H0 hipotezi red edilmektedir. Dolayısıyla de-
ğişkenlerin hiçbirisinin birim kök içermediği 
bundan dolayı da ileriki analizlerde kullanıla-
bilecekleri belirlenmiştir.

Tablo 4. Birim Kök Analizi “Ortaokul”

Exogenous: Constant

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

t-Statistic

Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic -1.005616

Test critical values: 1% level -2.771926

5% level -1.974028

10% level -1.602922

*MacKinnon (1996)

Warning: Test critical values calculated for 20 observations

 and may not be accurate for a sample size of 12

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals

Dependent Variable: D(GLSRESID)

Method: Least Squares

Date: 12/09/2016 Time: 22:17

Sample (adjusted): 2000 2011

Included observations: 12 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

GLSRESID(-1) -0.090099 0.089596 -1.005616 0.0409
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

D(GLSRESID(-1)) 0.278605 0.270890 1.028479 0.0306

D(GLSRESID(-2)) 0.581276 0.278538 2.086881 0.0465

R-squared -0.250963  Mean dependent var 2.249167

Adjusted R-squared -0.528955  S.D. dependent var 1.836313

S.E. of regression 2.270617  Akaike info criterion 4.690298

Sum squared resid 46.40133  Schwarz criterion 4.811525

Log likelihood -25.14179  Hannan-Quinn criter. 4.645416

Durbin-Watson stat 1.795517

GRANGER NEDENSELLİK TESTİ

H4: İlkokul okullaşma oranı, sınıf sayısı, öğ-
retmen sayısı ve öğrenci sayısı arasında ne-
densellik bulunmamaktadır. 

Değişkenler arasındaki nedensellik ilişki-
leri incelendiğinde, bazı prob değerlerinin 
0,05’ten küçük olduğu ve H0 hipotezinin ka-
bul red etmek gerektiği belirlenmiştir. Dola-

yısıyla kadın istatistikleri arasında nedensel-
lik ilişkisi bulunmaktadır. 

 İlkokul sınıf sayısı okullaşma oranının ne-
denidir.

 İlkokul öğretmen sayısı okullaşma oranı-
nın nedenidir.

 İlkokul öğrenci sayısı okullaşma oranının 
nedenidir.
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ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

Tablo 5. Nedensellik Analizi “İlkokul” 

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 12/09/2016 Time: 22:06
Sample: 1997 2011
Lags: 2

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

 PNB does not Granger Cause PSCO  13  0.21044 0.8146
 PSCO does not Granger Cause PNB  3.56556 0.0781

 PTC does not Granger Cause PSCO  13  0.78943 0.4865
 PSCO does not Granger Cause PTC  0.63209 0.5561

 PST does not Granger Cause PSCO  13  0.15942 0.8553
 PSCO does not Granger Cause PST  0.00762 0.9924

 PTC does not Granger Cause PNB  13  18.6851 0.0010
 PNB does not Granger Cause PTC  0.17340 0.8439

 PST does not Granger Cause PNB  13  6.51508 0.0209
 PNB does not Granger Cause PST  1.30904 0.3222

 PST does not Granger Cause PTC  13  1.01573 0.4045
 PTC does not Granger Cause PST  9.20233 0.0084

H5: Ortaokul okullaşma oranı, sınıf sayısı, 
öğretmen sayısı ve öğrenci sayısı arasında 
nedensellik bulunmamaktadır. 

Değişkenler arasındaki nedensellik ilişki-
leri incelendiğinde, bazı prob değerlerinin 
0,05’ten küçük olduğu ve H0 hipotezinin ka-
bul ret etmek gerektiği belirlenmiştir. Dolayı-
sıyla kadın istatistikleri arasında nedensellik 
ilişkisi bulunmaktadır. 

 Ortaokul sınıf sayısı okullaşma oranının 
nedenidir.

 Ortaokul öğretmen sayısı okullaşma ora-
nının nedenidir.

 Ortaokul öğrenci sayısı okullaşma oranı-
nın nedenidir.
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Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

Tablo 6. Nedensellik Analizi “Ortaokul”

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 12/09/2016 Time: 22:06

Sample: 1997 2011

Lags: 2

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

 SNB does not Granger Cause SSCO  13  0.94870 0.4268

 SSCO does not Granger Cause SNB  2.50883 0.1426

 STC does not Granger Cause SSCO  13  0.84829 0.4633

 SSCO does not Granger Cause STC  3.54693 0.0789

 SST does not Granger Cause SSCO  13  2.02992 0.1936

 SSCO does not Granger Cause SST  2.18526 0.1749

 STC does not Granger Cause SNB  13  0.92744 0.4343

 SNB does not Granger Cause STC  4.32682 0.0533

 SST does not Granger Cause SNB  13  0.56318 0.5904

 SNB does not Granger Cause SST  3.96824 0.0635

 SST does not Granger Cause STC  13  7.31435 0.0156

 STC does not Granger Cause SST  0.34372 0.7191

CHOW BREAKPOINT TESTİ

H6: İlkokul okullaşma oranı, sınıf sayısı, öğ-
retmen sayısı ve öğrenci sayısı yapısal kırıl-
ma içermektedir. 

İlkokul istatistikleri için yapısal kırılmanın 
belirlenmesi için Chow Breakpoint test kul-
lanılabilmektedir. Zaman serileri ile regres-

yon yapabilmek için yapısal kırılmaya sahip 

olmayan serilerin kullanılması önemlidir. 

Chow Break point test sonuçları aşağıdaki 

gibi özetlenmektedir. Chow yapısal kırılma 

testine göre farklı dönemler denenmiş ve il-

kokul istatistikleri için yapısal kırılma olma-

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

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

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

HOUSES 

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

Tablo 7. Chow Kırılma Testi “İlkokul”

Chow Breakpoint Test: 2006 

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints

Varying regressors: All equation variables

Equation Sample: 1997 2011

F-statistic 22.81662 Prob. F(3,9) 0.0002

Log likelihood ratio 32.28609 Prob. Chi-Square(3) 0.0000

Wald Statistic 68.44987 Prob. Chi-Square(3) 0.0000

H7: Ortaokul okullaşma oranı, sınıf sayısı, 
öğretmen sayısı ve öğrenci sayısı yapısal kı-
rılma içermektedir. 

Ortaokul istatistikleri için yapısal kırılmanın 
belirlenmesi için Chow Breakpoint test kul-
lanılabilmektedir. Zaman serileri ile regres-

yon yapabilmek için yapısal kırılmaya sahip 
olmayan serilerin kullanılması önemlidir. 
Chow Break point test sonuçları aşağıdaki 
gibi özetlenmektedir. Chow yapısal kırılma 
testine göre farklı dönemler denenmiş ve or-
taokul istatistikleri için yapısal kırılma olma-
dığı belirlenmiştir.

Tablo 8. Yapısal Kırılma Testi “Ortaokul”

Chow Breakpoint Test: 2006
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints
Varying regressors: All equation variables
Equation Sample: 1997 2011

F-statistic 10.28256 Prob. F (3,9)

Log likelihood ratic 22.31760 Prob Chi-Square (3)

Waid Statistic 30.84769 Prob. Chi-Square (3)

REGRESYON ANALİZİ

H8: İlkokul okullaşma oranı ile ilkokul sınıf 
sayısı, öğretmen sayısı ve öğrenci sayısı ara-
sında ilişki bulunmamaktadır.

Regresyon analizine bakıldığında şu sonuçlar 
elde edilmiştir. İlkokul sınıf sayısı bir birim 
arttığında, okullaşma oranı 0,03 birim art-
maktadır. Öğretmen sayısı bir birim arttığında 
0,88 birim, öğrenci sayısı bir birim arttığında 
okullaşma oranı 0,07 birim artmaktadır.
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

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

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

HOUSES 

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

Tablo 9. Regresyon Analizi “İlkokul”

Dependent Variable: PSCO

Method: Least Squares

Date: 12/09/2016 Time: 22:15

Sample: 1997 2011

Included observations: 15

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

PNB 0.37 0.000176 1.803778 0.0964

PTC 0.88 2.08E-05 0.902741 0.0044

PST 0.07 1.26E-06 5.606204 0.0001

R-squared 0.518213  Mean dependent var 93.00533

Adjusted R-squared 0.437915  S.D. dependent var 4.218815

S.E. of regression 3.162943  Akaike info criterion 5.317739

Sum squared resid 120.0505  Schwarz criterion 5.459349

Log likelihood -36.88305  Hannan-Quinn criter. 5.316231

Durbin-Watson stat 0.771753

H9: Ortaokul okullaşma oranı ile ortaokul 
sınıf sayısı, öğretmen sayısı ve öğrenci sayısı 
arasında ilişki bulunmamaktadır.

Regresyon analizine bakıldığında şu sonuçlar 
elde edilmiştir. Ortaokul sınıf sayısı bir birim 

arttığında, okullaşma oranı 0,008 birim art-
maktadır. Öğretmen sayısı bir birim arttığında 
0,011 birim, öğrenci sayısı bir birim arttığın-
da okullaşma oranı 0,208 birim artmaktadır.
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

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

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

HOUSES 

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

Tablo 10. Regresyon Analizi “Ortaokul”

Dependent Variable: SSCO

Method: Least Squares

Date: 12/09/2016 Time: 22:16

Sample: 1997 2011

Included observations: 15

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

SNB 0.008 0.002870 2.910862 0.0131

STC 0.011 0.000117 -0.862511 0.4053

SST 0.208 2.64E-06 1.052335 0.3134

R-squared 0.898998  Mean dependent var 53.10667

Adjusted R-squared 0.882164  S.D. dependent var 9.673329

S.E. of regression 3.320584  Akaike info criterion 5.415015

Sum squared resid 132.3154  Schwarz criterion 5.556625

Log likelihood -37.61261  Hannan-Quinn criter. 5.413507

Durbin-Watson stat 0.833558

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

•	 Ortaokul okullaşma oranı ile ortaokul sı-
nıf sayısı, öğretmen sayısı ve öğrenci sa-
yısı arasında pozitif yüksek seviyede ilişki 
bulunmaktadır. İlkokul okullaşma oranı ile 
ilkokul sınıf sayısı, öğretmen sayısı ve öğ-
renci sayısı arasında pozitif orta seviyede 
ilişki bulunmaktadır.

•	 İlkokul değişkenlerinin hiçbirisinin birim 
kök içermediği bundan dolayı da ileriki 

analizlerde kullanılabilecekleri belirlen-
miştir.

•	 Ortaokul değişkenlerinin hiçbirisinin bi-
rim kök içermediği bundan dolayı da ile-
riki analizlerde kullanılabilecekleri belir-
lenmiştir.

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

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

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

HOUSES 

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

•	 Ortaokul sınıf sayısı okullaşma oranının 
nedenidir. Ortaokul öğretmen sayısı okul-
laşma oranının nedenidir. Ortaokul öğren-
ci sayısı okullaşma oranının nedenidir.

•	 İlkokul istatistikleri için yapısal kırılma 
olmadığı belirlenmiştir.

•	 Ortaokul istatistikleri için yapısal kırılma 
olmadığı belirlenmiştir.

•	 İlkokul sınıf sayısı bir birim arttığında, 
okullaşma oranı 0,03 birim artmaktadır. 
Öğretmen sayısı bir birim arttığında 0,88 
birim, öğrenci sayısı bir birim arttığında 
okullaşma oranı 0,07 birim artmaktadır.

•	 Ortaokul sınıf sayısı bir birim arttığında, 
okullaşma oranı 0,008 birim artmaktadır. 
Öğretmen sayısı bir birim arttığında 0,011 
birim, öğrenci sayısı bir birim arttığında 
okullaşma oranı 0,208 birim artmaktadır.
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

EXTENDED ABSTRACT

Current problems of Turkish education system have been discussed at different platforms for 
years as a result of such requirements as improving the Turkish education system, conveying 
it to every citizen in the country and increasing the quality of education services and these dis-
cussions still continue today. Providing individuals of all ages with more qualified education 
lies behind these discussions. Different problems are encountered in improving the Turkish 
education system and conveying it to every citizen in the country. So it is highly important to 
find solution offers related to these problems. Conducting retrospective comparison and evalu-
ation regarding the problems encountered in our education system will make the road map to 
be drawn for the future more meaningful. In this sense, the assessments regarding the schooling 
rates, teacher-student rates and number of classes that can be considered as effective factors in 
providing healthier and more qualified education can contribute to the literature. The assess-
ments made in this study contain the period from 1997-1998 when the eight-year compulsory 
education was started to be applied to 2012-2013 when high schools were included in compul-
sory education. These periods can be accepted as the limitation of the study. This study was per-
formed with the purpose of analyzing the data related to education statistics obtained from the 
Turkish Statistical Institute containing the academic period between 1997-1998 and 2011-2012 
by using econometric methods. Data belonging to schooling rates, number of classes, teachers 
and students in primary and secondary schools between the periods specified in the study were 
evaluated. Data obtained from this study were analyzed with E-Views 8.0 and SPSS program. 
Correlation, unit root, granger causality and regression analyses were used in the data analysis. 
It has been determined after the study that education statistics differ by years. It has been conc-
luded that there is a highly positive relation between the number of classes, teachers and stu-
dents and secondary schooling rate and moderately positive relation between primary schooling 
rates; the number of classes, teachers and students are the reason of schooling rate in primary 
and secondary schools. It has also been determined that one-unit of increase in the number of 
classes in primary schools causes 0.03 unit of increase in the rate of schooling, the number of 
teachers cause 0.88 unit of increase and the number of students causes 0.07 unit of increase; 
the number of classes causes 0.008 unit of increase, the number of teachers causes 0.011 unit of 
increase and the number of students causes 0.208 unit of increase in secondary schools.
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OKUL ÖNCESİ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN MEDYA 
OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE 

İNCELENMESİ (1)

INVESTIGATING OF MEDIA LITERACY LEVEL OF THE PARENTS 
WHO HAVE PRE-SCHOOL CHILD BY SOME VARIABLES

Selvinaz SAÇAN1, Şermin METİN2, Mete MİLLİCİ3

1 Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, Aydın / Türkiye
2 Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Okulöncesi Eğitimi Bölümü, Gaziantep / Türkiye

3 Anaokulu Müdürü. MEB Yunus Emre Anaokulu, Aydın / Türkiye

Öz: Amaç: Bu araştırma, anaokuluna devam eden çocuğu olan ebeveynlerin; 
medya okuryazarlık düzeylerini ortaya koymak, ebeveynlerin demografik 
özellikleri ile medya araçlarını kullanma sıklıklarının medya okuryazarlık 
düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: 
Tanımlayıcı türde olan bu araştırma, Kasım 2015-Nisan 2016 tarihleri 
arasında Aydın ili Efeler ilçesi Bağımsız Anaokullarına devam eden çocuk-
ların ebeveynleri ile yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, ilgili anaokullarına 
devam eden çocukların ebeveynlerinin tümü, örneklemini ise çalışma için 
gönüllü olan ve veri toplama araçlarını tam olarak dolduran 204 ebeveyn 
oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında; araştırmacılar tarafından oluşturulan 
Demografik Bilgi Formu ve Medya Okuryazarlık Düzey Belirleme Ölçeği 
kullanılmıştır. Verilerin kodlanması ve değerlendirilmesinde SPSS 20.0 
programı; analizinde frekans, yüzdelik oran, t testi ve ANOVA varyans 
analizi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada, ebeveynlerin % 76’sının kadın, 
% 24’nün erkek, % 45.6’sının 32-38 yaş aralığında, % 93.6’sının evli, % 
40.2’sinin iki çocuk sahip olduğu,  % 34.8’nin aylık gelirinin 3001 ve üstü 
arasında olduğu belirlenmiştir. Araştırmada, ebeveynlerin; cinsiyet, yaş, 
eğitim düzeyi, eşin eğitim düzeyi, meslek, eşin mesleği, aylık gelir durumu, 
çocuk sayısı, internete erişim, internet kullanımı, medya okuryazarlığını 
duyma, medya okuryazarlığı eğitimi alma isteği ile Medya Okuryazarlık 
Düzey Belirleme Ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı farklılık bulunmuş (p<0.05), interneti kullanmadaki temel amaç, 
TV de izlenen ilk üç program ve gün içerisinde sosyal medya, bilgisayar 
oyunları ve TV izleme, akıllı işaretleri tanıma, çocukların teknolojik cihazları 
kullanmalarına kısıtlama getirme ve çocukların teknolojik cihazla tanışma 
zamanına göre Medya Okuryazarlık Düzey Belirleme Ölçeği puan ortala-
maları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05).  
Sonuç: Ebeveynlerin medya okuryazarlık düzeyleri ortalamanın üstünde 
olup,  cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, eşin eğitim düzeyi, meslek, eşin mesleği, 
aylık gelir durumu, sahip olunan çocuk sayısı, internete erişim, internet 
kullanımı, medya okuryazarlığını duyma durumu ile medya okuryazarlığı 
eğitimi alma isteğinin ebeveynlerin medya okuryazarlık düzeylerini etkile-
diği belirlenmiştir. Çocukların medyanın zararlı etkilerinden korunması ve 
medya okuryazarlığı konusunda bilinçlendirilmesinde önemli etkiye sahip 
olan ebeveynlerin bilinçlendirilmesi ve ebeveynlerin medya okuryazarlığı 
düzeylerinin çocuklara etkilerinin ayrıntılı incelenmesine yönelik çalışmaların 
yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn, Çocuk, Anaokulu, Medya, Medya Okuryazarlığı

Abstract: Aim: This research has been done for the purpose of identifying 
level of media literacy of the parents who have child going to kindergarden 
and effect of demographic features and frequency of using media tools of 
the parents on  the level of media literacy. Method: Descriptive research 
has been done with the parents of the children going to Independent Kin-
dergarden in Efeler in Aydın between the dates of  November 2015 and 
April 2016. Target population of the research is all of the parents of the 
children going to those nursery schools and participants are 204 parents who 
are volunteer for the study and have filled data collection tools completely. 
Form of  Demographic Information and Scale of Media Literacy Level 
Evaluation which have been constituted by researchers have been used in 
data collection. SPSS 20.0 software was used in the coding and assessment 
of the data, and the analyses were conducted through frequency, percentage, 
t test and ANOVA variance analysis. Findings: It has been stated in the 
study that 76% of the parents are women, 24% of them are men, 45.6 % 
of them are in age range of  32- 38years old, 93.6% of them are married, 
40.2% of them have two children, 34.8 % of them have a monthly income 
which is 3001 or more. In research, media literacy levels of the parents are 
examined according to their demograhic features, statistically significant 
difference has been found among gender, age, educational background, 
educational background of the husband, occupation, occupation of the 
husband, monthly income, the number of the children access to the internet, 
usage of the internet, hearing media literacy, desire of taking media literacy 
education and point averages of Scale of Media Literacy Level Evaluation 
(p <0.05), but it hasn’t been found any statistically significant difference 
among point averages of  Scale of Media Literacy Level Evaluation ac-
cording to main aim of using the internet, three main programs which are 
watched on TV, social media, computer games, watching TV, recognizing 
smart signs, limiting usage of technological device of their children and 
time of meeting technological devices (p>0.05). Result: According to the 
findings of the study media literacy level of the parents is above the aver-
age and gender, age, educational background, educational background of 
the husband, occupation, occupation of the husband, monthly income, the 
number of the children, access to the internet, usage of the internet, situation 
of having heard media literacy, desire of taking media literacy education 
effect media literacy levels. It is proposed to make parents aware of the 
important effects of protecting children from harmful effects of the media 
and awareness of media literacy and to study the effects of parental media 
literacy on children in detail.

Key Words: Parent, Child, Kindergarden, Media, Media Literacy
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

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

GİRİŞ

Gelişen teknoloji ile birlikte bilgiye ulaşma 
kolaylaşmış ve bilgiye ulaşım kaynakları art-
mıştır. Son yıllarda küçük çocuklar da dahil 
olmak üzere her bireyde var olan cep tele-
fonları hayatın vazgeçilmez unsurları arasın-
da yerini almıştır. Cep telefonları ve internet 
sayesinde insanlar hemen hemen her yerde 
bilgiye ulaşabilir duruma gelmiştir. Postman 
(2006)’ın itfaiye hortumundan su içmeye ben-
zettiği medya aracılığı ile bilgilenmede; ihti-
yaç duyulan doğru bilginin elde edilmesi ve 
bu bilginin yararlı bir şekilde kullanılması ko-
nusu önemli hale gelmiştir. Çünkü bilgi bom-
bardımanı bireylerin zihinlerinin dağılmasına 
neden olarak doğru ve yanlışı ayırt etme bece-
risini köreltmektedir (Aydeniz, 2012:21). 

Teknolojinin hızlı gelişmesi ile hem bilgisa-
yar hem de telefon özelliklerini içeren cep 
telefonları giderek daha akıllı hale gelmiş 
ve her geçen gün yeni modellerinin piyasaya 
sürülmesi ile daha da ucuz ve ulaşılabilir ol-
muştur. Ülkemizde 2015 Nisan ayı verilerine 
göre hanelerin % 96,8’inde cep telefonu veya 
akıllı telefon bulunduğu bildirilmiştir (TÜİK, 
2015).

Birçok kanal aracılığıyla 24 saat yayın yapan 
televizyonlar ile yokluğunda büyük bir eksik-
lik hissedilen cep telefonları, bireyler tarafın-
dan en vazgeçilmez ihtiyaçlarıymış gibi al-
gılanmaktadır. İstek ile ihtiyaçların karıştığı, 

isteklerin ihtiyaç gibi algılandığı günümüzde 
aile ve bireyler ihtiyaçları yerine heves ve 
isteklerini temel alarak seçim yaptıklarında 
olumsuz medya içerikleriyle karşılaşma ola-
sılıkları da artmaktadır (Aydeniz, 2012:9). 
Bu anlamda medya araçlarının bireyleri adeta 
esaret altına aldığı çağımızda medya araçla-
rını tanıma, eleştirel gözle bakabilme, örtük 
mesajları anlayabilme ve bilinçli kullanma 
açısından medya okuryazarı olma konusu 
gündeme gelmiştir.

Okuryazarlık kavramı; sağlık okuryazarlığı, 
medya okuryazarlığı, bilgisayar okuryazar-
lığı gibi alışılmış anlamı dışında farklı alan-
larda da kullanılmıştır (Karaman, 2010:52). 
Medya okuryazarlığı; kitle iletişim araçlarını 
tanıma, büyük çeşitlilik gösteren formlardaki 
mesajlara ulaşma, bunları çözümleme, değer-
lendirme ve iletme ile duygusal ve tutumsal 
değişiklikleri oluşturarak bireyleri medyanın 
etkin tüketicileri haline getirme becerilerini 
kazandırma olarak tanımlanmaktadır (Babad, 
2012:97; İnceoğlu, 2007: 21-24). 

Medya okuryazarlığı, medya mesajların, top-
lumsal olayalar ve tartışmaları doğru anlaya-
bilen ve bu tartışmalara katılabilen bir birey 
olarak demokratik toplumlarda bilinçli vatan-
daş olmanın gerekleri arasında sayılmaktadır 
(Thoman & Jolls, 2008: 14; İnceoğlu, 2007: 
21-24). Ivanovic (2014:439) medya içeriğin-
de yer alan mesajların gerçekte ne demek is-
tediği, bilgi kaynağının ne olduğu, bu mesajın 
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neden verilmek istendiğinin anlaşılmasının 
oldukça önemli olduğunu ve tüm bu sorula-
ra yeterli cevabın ancak medya okuryazarlığı 
ile sağlanabileceğini vurgulamaktadır. Ku-
toğlu (2007:105) ise medya okuryazarlığının 
günümüzde medyanın etkilerini kontrol altı-
na alabilmek için üzerinde durulan bir konu 
olma özelliğini taşıdığını vurgulamaktadır. 
Demokratik toplumun tüm üyelerinin yanın-
da toplumun en küçük yapı taşı olan ailelerin 
de medya okuryazarlığı konusunda bilinçlen-
mesi sağlıklı toplumlar için bir gerekliliktir. 

Aile çocukların yaşadıkları toplumda uyum 
sağlayabilmeleri için toplumun kültürel de-
ğerlerini, geleneklerini kurallarını, beklenti-
leri kazandıran, çocuğun kişiliğini şekillendi-
ren ve bu değerleri kazandırmada model olan 
ilk ve önemli bir kurumdur (Kırkıncıoğlu, 
2003). Anne babalar çocukların gelişim ve 
eğitiminde birinci derece sorumlu ve temel 
etkiye sahip olan bireyler olarak onları ko-
ruyucu ve kollayıcı görevlerinin dış dünya-
dan gelen bütün etkilere karşı yapmaktadır. 
Medyanın büyük bir sağlık problemine neden 
olduğuna dair bir kanıt olmamasına rağmen 
çocuk ve gençlerde medyanın çok farklı risk 
ve sağlık problemlerine katkıda bulunduğu 
bildirilmektedir (American Academy of Pe-
diatrics, 2013). Bu nedenle çocukların gelişi-
minde olumlu etkiye sahip olduğu gibi olum-
suz etkileri olan medyaya karşı da çocukların 
korunmasında anne babalara büyük sorum-

luluk düşmektedir. Türkiye’de ebeveynlerin 
medya okuryazarlık düzeyine ilişkin çok az 
çalışmanın yapıldığı görülmektedir (Gündüz-
Kalan, 2010; Karaca, Pekyaman ve Güney, 
2007; Özsoy, 2010). Medya okuryazarlığı ile 
ilgili çalışmaların daha çok medya okurya-
zarlığı (Altun, 2010; Kurt ve Kürüm, 2010; 
Işkın ve Kesten; 2016), eğitim fakültesi öğ-
rencileri ve öğretmenlerle yapılan çalışmalar 
(Deveci ve Çengelci, 2008, Karaman, 2010, 
Som ve Kurt, 2012) ile çocuklara verilen 
medya okuryazarlığı eğitim (Elma, Kesten, 
Dicle ve Mercan-Uzun, 2010; Akşit ve Dön-
mez, 2011; Karakoç ve Avcı, 2013) çalışma-
larıdır. Anne babaların bu sorumluluğu yeri-
ne getirebilmesi için ise medya okuryazarlı-
ğı konusunda öncelikle onların bilgi sahibi 
olması ve bilinçlenmesi gerekmektedir. Bu 
görüşten yola çıkarak bu çalışma ile anaoku-
luna devam eden çocuğu olan ebeveynlerin 
medya okuryazarlık düzeylerini ortaya koy-
mak, ebeveynlerin demografik özellikleri ile 
medya araçlarını kullanma sıklıklarının med-
ya okuryazarlık düzeyleri üzerindeki etkisini 
belirlemek amaçlanmıştır. 

YÖNTEM

Araştırmanın Yeri ve Zamanı: Tanımlayıcı 
türde olan bu araştırma, Kasım 2015-Nisan 
2016 tarihleri arasında Aydın ili Efeler ilçesi 
Bağımsız Anaokullarına devam eden çocuk-
ların ebeveynleri ile yapılmıştır. Araştırma 
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için Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 
izin alınmıştır (24.11.2015 / E.12082504).

Araştırmanın Evren ve Örneklemi: Araş-
tırmanın evrenini, ilgili anaokullarına devam 
eden çocukların ebeveynlerinin tümü, örnek-
lemini ise çalışma için gönüllü olan ve veri 
toplama araçlarını tam olarak dolduran 204 
ebeveyn oluşturmuştur. 

Veri Toplama Araçları: Verilerin toplanma-
sında; araştırmacılar tarafından oluşturulan 
Demografik Bilgi Formu ve Medya Okurya-
zarlık Düzey Belirleme Ölçeği kullanılmıştır. 

Demografik Bilgi Formu: Ebeveynlerin; 
yaşı, cinsiyeti, yaşamının büyük bölümünü 
geçirdiği yer, öğrenim durumu, aile gelir du-
rumu, tv izleme sıklıkları, izledikleri program 
türleri ve internet kullanımlarına yönelik so-
rular yer almaktadır. 

Medya Okuryazarlık Düzey Belirleme Ölçe-
ği: Kişilerin medya okuryazarlık düzeylerini 
belirlemek amacıyla 2009 yılında Karaman 
ve Karataş tarafından geliştirilen 5’li likert 
tip bir ölçektir. Toplam 17 maddeden olu-
şan Medya Okuryazarlık Düzey Belirleme 

Ölçeği, 1-5 arası puanlanmaktadır. Ölçek, 
“1=hiçbir zaman”, “2=nadiren”, “3=ara sıra”, 
“4=sıklıkla” ve “5=her zaman” şeklinde pu-
anlandırılmıştır. Bu puanlama şekli ile ölçek-
ten alınabilecek en yüksek puan 85; en düşük 
puan ise 17’dir. Ölçekten yüksek puan alması, 
kişilerin medyadan gelen mesajların farkında 
olduklarını, bu mesajlara eleştirel bakabilme 
ve içerik hakkında kendini yönlendirebil-
me becerilerinin, gelen mesajların içerikle-
rini analiz ederek tepki verme becerilerinin 
yüksek olduğunu göstermektedir. Medya 
Okuryazarlık Düzey Belirleme Ölçeği 3 alt 
boyuttan oluşmakta olup (bilgi sahibi olma, 
analiz edebilme/tepki oluşturabilme ve yargı-
layabilme/örtük mesajları görebilme), Cron-
bach Alfa Güvenirlik Katsayısı 17 madde için 
“0.84” olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ise, 
alt boyutların Cronbach’s alfa değerleri sıra-
sıyla; 0.86, 0.83 ve 0.80 olmak üzere ölçeğin 
genelinin değeri 0.93’tür.

Verilerin Analizi: Verilerin kodlanması ve 
değerlendirilmesinde SPSS 20.0 programı; 
analizinde frekans, yüzdelik oran, t testi ve 
ANOVA varyans analizi kullanılmıştır.
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BULGULAR

Tablo 1. Ebeveynlerin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı (n = 204)

Tanıtıcı Özellikler Sayı %

Cinsiyet
Kadın
Erkek

155
49

76
24

Yaş
25-31
32-38
39-45

67
93
41

32.8
45.6
 20.1

Yaşamının Büyük Bölümünün Geçtiği Yer
Büyükşehir
İl merkezi
İlçe merkezi
Kasaba /köy

71
99
24
10

34.8
48.5
11.8
4.9

Çocuk Sayısı
Tek çocuk
2 çocuk
3 çocuk
4 çocuk

52
82
29
8

25.5
40.2
14.2
 3.9

Medeni Durum
Evli
Boşanmış

191
13

93.6
6.4

Aylık Gelir
501-1000
1001-1500
1501-2000
2001-2500
2501-3000
3001 ve üstü

20
40
24
19
28
71

 9.8
19.6
11.8
 9.3
13.7
34.8

Meslek
Çalışmıyor (Ev Hanımı)
İşçi
Memur 
Serbest meslek
Diğer 
 

73
30
60
12
29

35.8
14.7
29.4
 5.9
14.2
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Eşin Mesleği
Çalışmıyor
İşçi
Memur
Serbest meslek
Diğer

24
45
53
37
40

11.8
22.1
 26
18.1
 22

Eğitim Düzeyi
İlkokul
Ortaokul
Lise
Ön Lisans
Lisans ve üstü

33
20
51
32
68

16.2
 9.8

 25
15.7
33.3

Eşin Eğitim Düzeyi
İlkokul
Ortaokul
Lise
Ön lisans
Lisans ve üstü

39
29
52
23
61

19.1
14.2
25.5
11.3
29.9

Tablo 1’de ebeveynlerin demografik özel-
likleri incelendiğinde, % 76’sının kadın, % 
24’nün erkek, % 45.6’sının 32-38 yaş ara-
lığında, % 93.6’sının evli, % 40.2’sinin iki 
çocuk sahip olduğu, % 48.5’inin yaşamının 
büyük bölümünü il merkezinde geçirdiği, % 

34.8’nin aylık gelirinin 3001 ve üstü arasında 
olduğu belirlenmiştir. Ebeveynlerin % 33.3’ü 
ile eşlerinin % 29.9’unun lisans ve üstü eği-
tim düzeyinde, % 35.8’i ev hanımı, eşlerinin 
% 26’sı memur statüsünde çalışmaktadır. 
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Tablo 2. Ebeveynlerin Medyayı Kullanma Durumlarına Göre Dağılımı 

Medyayı Kullanma Durumları Sayı %
Evde internet olma durumu
Evet
Hayır

126
 77

61.8
37.7

İnterneti kullanma durumu
Evet
Hayır

170
32

83.3
15.7

TV de izlenen ilk üç program
Haberler ve haber programlar
Diziler
Filmler

133
37
36

65.2
18.1
17.6

İzlenen programlarda aranan üç temel özellik
Haber ve bilgi verme
Eğitim
Eğlendirme 

137
108
 51

67.2
52.9

 25
İnterneti kullanmada üç temel amaç
Bilgiye erişim
Haber okuma
Eğlence 

140
 99
 40

68.6
48.5
19.6

Bazı aktivitelere gün içerisinde ayrılan zaman
Sosyal medya (1saatten az)
TV izleme (1-3 saat)

100
101

 49
49.5

Akıllı işaretleri tanıma
Evet
Hayır

173
 22

88.7
11.3

Medya okuryazarlığı eğitimini duyma
Evet
Hayır

126
 71

64
36

Medya okuryazarlığı eğitimi alma isteği
Evet
Hayır
Eğitim aldım

 82
102
 5

43.4
 54

 2.6
Teknolojik cihaz kullanımına çocuklara kısıtlama 
getirme durumu
TV izleme
Cep telefonu
Tablet
Bilgisayar oyunları

154
158
150
152

80.2
87.3
84.7
86.4

Çocuğun teknolojik cihazla tanışma zamanı
Televizyon (1-3 yaş)
Tablet (4-5 yaş)
Cep telefonu (1-3 yaş)

130
 97
 80

67
63

 47.9
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Tablo 2’de ebeveynlerin medyayı kullanma 
durumları incelendiğinde; % 61.8’nin evin-
de internet bağlantısı olduğu ve % 83.3’nün 
interneti kullandığı görülmektedir. Ebeveyn-
lerin TV’de izledikleri ilk üç programın, ha-
berler ve haber programları (% 65.2), diziler 
(% 18.1) ve filmler (% 17.6) olduğu; izledik-
leri programlarda aradıkları üç temel özel-
liğin; haber ve bilgi verme (% 67.2), eğitim 
(% 52.9) ve eğlendirme (% 25) olduğu tespit 
edilmiştir. Bunun yanı sıra ebeveynlerin in-
terneti kullanmalarındaki üç temel sebebin; 
bilgiye erişim (% 68.6), haber okuma (% 

48.5) ve eğlence (% 19.6) olduğu saptanmış-
tır. Ebeveynlerin gün içerisinde TV izlemeye 
1-3 saat (% 49.5) ve sosyal medyaya 1 saatten 
az (% 49) zaman ayırdıkları tespit edilmiştir. 
Ebeveynlerin % 88.7’sinin görsel medyada 
yer alan akıllı işaretleri tanıdığı, % 64’nün 
medya okuryazarlığı eğitimini duyduğu (% 
38.9’u TV’den duyduklarını belirtmiştir), % 
43.4’nün medya okuryazarlığı eğitimini al-
mak istediği, ebeveynlerin çoğunluğunun ço-
cuklarının teknolojik cihaz kullanımına kısıt-
lama getirdiği ve çocukların bu cihazlarla 1-3 
yaş arasında tanıştığı belirlenmiştir.

Tablo 3. Ebeveynlerin Tanıtıcı Özelliklerine Göre Medya Okuryazarlık Düzeyleri

Özellikler
Medya Okuryazarlık Ölçeği

Bilgi sahibi olma
Analiz edebilme 

ve tepki 
oluşturabilme

Yargılayabilme ve 
örtük mesajları 

görebilme

 MOÖ
 Ortalama

X S.S. X S.S. X S.S. X SS

Cinsiyet 
Kadın
Erkek 

 4.04
4.24

,74538
,68351

3.62
3.94

,,86794
,,75884

 3.64
 3.90

,91644
,84995

3.80
4.06

,75254
,70447

Test ve Anlamlılık t= -1.684 
p= .094

t= -2.301
p= .022

t=-1.764
p= .079

 t=-2.119
 P=.035

Yaş

25-31 3.88 ,76664 3.41 ,88353 3.51 ,87182 3.63 ,76041

32-38
39-45

4.15
4.27

,71850
,64992

3.80
3.94

,76864
,87479

3.80
3.79

,88668
,97613

3.94
4.04

,70275
,75283

Test ve Anlamlılık F=4.552
p=.012

F= 6.421
p=.002

 F=2.177
 p=,116

F= 5.224
p=.006

Eğitim Durumu

İlkokul 3.44 1,03594 3.23  ,93978 3.01 1,060055 3.26 ,90875
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Ortaokul
Lise
Ön lisans
Lisans ve üstü

3.78
4.16
4.16
4.40

,65702
,61309
,56148
,47606

3.23
3.72
3.66
4.07

1,00790
,85170
,75015
,61333

3.18
3.80
3.68
4.13

1,09874
,73842
,65068
,70599

3.44
3.92
3.87
4.22

,82357
,65284
,57187
,52636

Test ve Anlamlılık F=12.917
p=.000

F= 8.103
p=.000

 F=12.627
 p=,000

F= 13.230
p=.000

Eşin Eğitim 
Durumu

İlkokul 3.59 ,97876 3.27 ,83360 3.06 1,04774 3.35 ,86048

Ortaokul
Lise
Ön lisans
Lisans ve üstü

3.83
4.12
4.16
4.46

,64922
,61283
,50130
,51880

3.39
3.55
3.78
4.21

,94568
,79901
,78373
,61278

3.45
3.71
3.82
4.18

,95028
,77681
,69954
,65176

3.58
3.82
3.95
4.31

,72354
,64895
,57232
,53319

Test ve Anlamlılık F=11.103
p=.000

F= 11.402
p=.000

 F=11.916
 p=,000

F= 13.820
p=.000

Meslek Durumu

Çalışmıyor 3.89 ,82132 3.45 ,87268 3.38 ,97790 3.62 ,77248

İşçi
Memur
Serbest meslek
Diğer

3.94
4.37
4.16
4.10

,76020
,48707
,48997
,82657

3.58
4.05
3.74
3.69

,90310
,67708
,50202
,97095

3.75
4.13
3.61
3.60

,87957
,72110
,71031
,83591

3.77
4.20
3.88
3.84

,80062
,55905
,48182
,82612

Test ve Anlamlılık F=3.913
p=.004

F= 4.453
p=.002

 F=6.429
 p=,000

F= 5.539
p=.000

Eşin Meslek 
Durumu

Çalışmıyor 3.88 ,79418 3.59 ,73282 3.51 ,84772 3.69 ,73463

İşçi
Memur
Serbest meslek
Diğer

4.07
4.26
4.24
3.84

,83611
,53359
,67072
,82076

3.61
4.01
3.75
3.42

1,01690
,67058
,82370
,88309

3.71
3.95
3.84
3.36

1,01824
,72730
,95109
,87697

3.82
4.10
3.98
3.58

,87645
,56970
,70930
,77186

Test ve Anlamlılık F= 2.701
p=.032

F= 3.205
p=.014

 F=3.029
 p=,019

F= 3.406
p=.010
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Gelir durumu
501-1000
1001-1500
1501-2000
2001-2500
2501-3000
3001 ve üstü

3.75
3.62
4.16
4.16
4.24
4.34

1,02888
,87116
,59987
,55790
,64449
,51028

3.54
3.17
3.58
3.67
3.94
4.01

,84775
,93218
,84127
,82864
,83356
,67361

3.26
3.19
3.51
3.85
3.97
4.05

,98416
1,02764
,83562
,74150
,77315
,71750

3.56
3.36
3.80
3.91
4.07
4.15

,82779
,84639
,65517
,61949
,70333
,56740

Test ve Anlamlılık F=6.900
p=,000

F=6.236
p= ,000

F=7.422
p= ,000

F=8.033
p=,000

Çocuk Sayısı

Tek çocuk 4.19 ,65142 3.66 ,86474 3.84 ,91761 3.92 ,73528

2 çocuk
3 çocuk
4 çocuk

4.26
3.88
3.32

,59966
,75756
1,09265

3.96
3.44
3.33

,72831
,76921
1,08012

3.92
3.31
3.21

,80762
,83425
,97685

4.07
3.59
3.30

,61813
,69645
1,04493

Test ve Anlamlılık F= 6.304
p=.000

F= 4.231
p=.007

 F= 4.818
 p=,003

F= 5.640
p=.001

Tablo 3’te ebeveynlerin tanıtıcı özelliklerine 
göre Medya Okuryazarlık düzeyleri incelen-
diğinde; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, eşin eği-
tim düzeyi, meslek, eşin mesleği, aylık gelir 

durumu, çocuk sayısı ile medya okuryazarlığı 
ölçeğinin alt boyutları ile genel ortalamaları 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık 
bulunmuştur (p<0.05). 

Tablo 4. Ebeveynlerin Medyayı Kullanma Durumlarına Göre  
Medya Okuryazarlık Düzeyleri

Özellikler Medya Okuryazarlık Ölçeği

Yanıt N X S.S Test p

İnternete erişim
 

Evet
Hayır

125
75

4.05
 3.54

,59838
,86030

t= 4.925 ,000

İnterneti kullanma Evet
Hayır

167
32

3.97
3.30

,69412
,78696

t= 4.898 ,000

Medya okuryazarlığını duyma Evet
Hayır

126
69

4.03
3.52

,67172
,79126

t=4.770 ,000

Medya Okuryazarlığı
Eğitimi Alma İsteği

Evet
Hayır

Eğitim aldım

81
102
5

3.97
3.73
4.63

,68350
,80668
,28637

F= 5.057 ,007
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Akıllı işaretleri tanıma Evet
Hayır

173
20

3.83
3.56

,74342
,83905

t=1.819 ,070

İnterneti kullanmadaki temel 
amaç

Bilgiye erişim Evet
Hayır

138
48

3.88
3.91

,79403
,54742

t=-,176 ,860

Haber okuma Evet
Hayır

99
79

 3.94
3.82

,76162
,69253

t=1.137 ,257

Eğlence Evet
Hayır

40
129

3.80
3.94

,64912
,74536

t=-1.103 ,272

Çocuğun teknolojik cihazları 
kullanımına kısıtlama getirme

TV izleme Evet
Hayır

151
38

3.84
3.92

,75305
,67152

t=-,609 ,543

Cep telefonu kullanma Evet
Hayır

155
23

3.89
3.87

,74660
,57095

t=,141 ,888

Tablet kullanma Evet
Hayır

147
27

3.90
3.93

,69643
,61795

t=-,171 ,865

Bilgisayar oyunları Evet
Hayır

149
24

3.94
3.79

,67669
,69145

t=-1.003 ,317

TV de izlenen ilk üç program

Haberler ve haber programı Evet
Hayır

131
68

3.86
3.86

,75731
,74069

t=,051 ,959

Diziler Evet
Hayır

36
160

3.58
3.91

,85155
,71416

t=-2.455 ,015

Filmler Evet
Hayır

34
157

3.85
3.86

,63714
,76069

t=-,065 ,949

Bazı aktivitelere gün içerisinde 
ayrılan zaman

Sosyal medya 1 saatten az
1-3 saat

99
65

3.86
3.98

,71175
,72545

F=2.142 ,121

4 saatten fazla 11 4.29 ,53813

TV izleme 1 saatten az
1-3 saat

76
100

3.98
3.78

,69452
,72999

F=1.582 ,208

4 saatten fazla 25 3.79 ,93948
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Bilgisayar oyunları 1 saatten az
1-3 saat

89
13

3.95
4.07

,61884
,81549

t=-,602 ,549

Bazı teknolojik cihazlarla 
çocuğun tanışma zamanı

Televizyon Doğduğunda
1-3 yaş

45
129

3.86
3.86

,81236
,73123

F=,306 ,737

4 -5 yaş 18 3.78 ,81181

Tablet Doğduğunda
1-3 yaş

3
53

4.27
3.87

,52723
,63725

F=,638 ,530

4 -5 yaş 97 3.93 ,64630

Cep telefonu Doğduğunda
1-3 yaş
4-5 yaş

7
79
80

4.01
3.79
3.93

,42379
,74187
,73112

F=,958 ,386

Tablo 4’te ebeveynlerin medyayı kullanma 
durumlarına göre Medya Okuryazarlık dü-
zeyleri incelendiğinde, internete erişim, inter-
net kullanımı, medya okuryazarlığını duyma, 
medya okuryazarlığı eğitimi alma isteği ile 
Medya Okuryazarlık Düzey Belirleme Ölçeği 
puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı farklılık bulunmuş (p<0.05), interneti 
kullanmadaki temel amaç, TV de izlenen ilk 
üç program ve gün içerisinde sosyal medya, 
bilgisayar oyunları ve TV izleme, akıllı işa-
retleri tanıma, çocukların teknolojik cihazları 
kullanmalarına kısıtla getirme ve çocukların 
teknolojik cihazla tanışma zamanına göre 
Medya Okuryazarlık Düzey Belirleme Ölçeği 
puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). 

TARTIŞMA ve SONUÇ

Çocuğun topluma sağlıklı ve faydalı bir birey 
olarak yetişmesinde, davranışlarının şekil-
lenmesinde, büyüme ve gelişiminden birinci 
derecede sorumlu olan ebeveynlerin rolü bü-
yüktür. Çocuğun sağlıklı gelişiminde; ebe-
veynlerin veya çocuğa bakım veren kişilerin; 
çocuğu sadece beslemesi, özbakım ihtiyaçları 
ile güvenlik gereksinimlerini karşılaması ve 
sevgi göstermesi yetmez. Çocukla konuş-
mak, kitap okunmak, birlikte oyun oynanmak 
gibi nitelikli etkileşime girmek, yaşına ve ge-
lişimine uygun oyuncak ve eğitsel materyal-
lerin sağlanmak, çocuk hakları gereği katılım 
hakkına saygı göstermek ve çocukları zararlı 
medya içeriklerinden korumak da gerekir.

Ülkemizde ebeveynlerin medya okuryazar-
lık düzeyini belirlemek amacıyla fazla sa-
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yıda çalışma yapılmadığı daha çok konu ile 
ilgili derleme çalışmaların yer aldığı, medya 
okuryazarlık düzeyini belirleme çalışma-
larının genelde eğitim fakültelerinde öğre-
nim görmekte olan üniversite öğrencileri 
ile yapıldığı görülmektedir. Araştırmamızda 
yapılan analizler sonucunda; ebeveynlerin 
medya okuryazarlık düzeylerinin ortalama-
nın üzerinde (X= 3.86) olduğu bulunmuştur. 
Ölçeğin üç alanından ebeveynlerin aldıkları 
puanların ortalamaları; bilgi sahibi olma (X= 
4.08), analiz edebilme ve tepki oluşturabilme 
(X= 3.70), yargılayabilme ve örtük mesajla-
rı görebilme (X=3.70) olarak bulunmuştur. 
Araştırmada, ebeveynlerin cinsiyet, yaş, eği-
tim düzeyi, eşin eğitim düzeyi, meslek, eşin 
mesleği, aylık gelir durumu, sahip oldukları 
çocuk sayısının Medya Okuryazarlık Düze-
yi Ölçeği puan ortalamalarını etkilediği sap-
tanmıştır. Araştırmamızda babaların medya 
okuryazarlık düzeylerinin annelerden daha 
yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırmamız-
da annelerin % 35.8’inin ev hanımı olduğu 
görülmektedir. Toplumsal cinsiyet rollerin-
den kaynaklı ev içi sorumlulukların ağırlık-
lı olarak kadın tarafından yerine getirilmesi 
nedeniyle erkeklerin evde kendilerine daha 
fazla zaman ayırabilmeleri, erkeklerin tekno-
lojiye kadınlara göre daha fazla ilgi duymala-
rından dolayı teknoloji ve medya araçları ile 
daha iç içe olmaları, sosyal hayata daha fazla 
dahil olmaları gibi sebeplerle bu farkın ortaya 
çıktığı değerlendirilmektedir. 25-31 yaş ara-

lığındaki ebeveynlerin medya okuryazarlık 
ölçek puanlarının daha büyük yaş gruplarına 
göre daha düşük olduğu bulunmuştur. 25-31 
yaş aralığı genç yetişkinliğin başlangıç ve 
orta dönemine denk gelmektedir. Genç yetiş-
kinlik dönemi, bireylerin belirli bir alanda ka-
riyer edinmeye başladığı, kimlik kazanımının 
hala devam ettiği, evlendikleri, dünya görüş-
lerinin daha da belirginleştiği, dünyanın süb-
jektif yapısının farkına vardıkları, bilişsel po-
tansiyelin kullanılmasında eğitim düzeyinin 
belirleyici olduğu bir dönemdir (Santrock, 
2014: 416-433). Sahip olunan çocuk sayısı 
ile yaş faktörünün de paralel gittiği değerlen-
dirilmektedir.

Eğitim düzeyi ve meslek açısından bakıldı-
ğında eşlerin genellikle benzer eğitim düze-
yine (örneklem grubunda ki bireylerin % 33.3 
lisans ve üstü eğitim düzeyine sahipken eşle-
rinin % 29.9’u lisans ve üstü eğitim düzeyine 
sahiptir) ve mesleğe (örneklem grubunda ki 
bireylerin % 29.4’ü memur iken eşlerinin % 
26’sı memurdur) sahip oldukları görülmekte-
dir. Eğitim düzeyi arttıkça aylık gelir düzeyi 
de arttığından ve örneklem grubumuzda yer 
alan ebeveynlerin çoğunluğu memur oldu-
ğundan dolayı medya okuryazarlık düzeyleri-
nin daha yüksek bulunduğu düşünülmektedir.

Ebeveynlerin medyayı kullanma durumla-
rına göre; internete erişim, internet kullanı-
mı, medya okuryazarlığını duyma, medya 
okuryazarlığı eğitimi alma isteği ile Medya 



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık, Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 10 Yıl: 2016

International Journal of Family, Child and Education
September / October / November / December, Autumn Winter Season Issue: 10 Year: 2016

ID: 142 K: 212
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Marka Patent - Trademark Patent

(2015/03937-2015-GE-17282)

49

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

Okuryazarlık Düzey Belirleme Ölçeği puan 
ortalamaları arasında istatistiksel açıdan an-
lamlı farklılık bulunmuş (p<0.05)’tur. Araş-
tırma bulgumuzla paralel şekilde, Karaman 
ve Karataş’ın çalışmasında (2009:799) da in-
ternete erişim ve interneti kullanım durumu-
nun medya okuryazarlığı düzeyinde anlamlı 
ve olumlu bir etkiye sahip olduğu bildirilmiş-
tir. Ekolojik sistem yaklaşımının temsilcisi 
Bronfenbrenner’a göre mikrosistem içinde 
yer alan aile; hem topluma yeni bireyler ka-
zandıran hem de toplumun zararlı etkilerinin 
çocuğu ulaşmasını engelleyen bir filtre gö-
revi gören koruyucu birimdir (Bee & Boyd, 
2009:698). Bilinçli ebeveynler, çocuklarının 
uygun medya içeriği ile karşılaşmalarını des-
tekleyen ve gerektiğinde medyanın zararlı et-
kilerinden koruyabilen ebeveynlerdir. Medya 
okuryazarlığını duyan, medya okuryazarlığı 
eğitimi alan ve eğitim alma ihtiyacı duyan 
ebeveynlerin; eğitim düzeylerinin daha yük-
sek olmasından dolayı araştıran, soran bilinç-
li ebeveynler olduğu değerlendirilmektedir. 
Yapılan bir çalışmada çocukların medya kul-
lanımları ile ebeveynlerin medya araçlarını 
kullanımları arasında güçlü bir ilişki olduğu, 
eğitim ve gelir düzeyi yüksek olan ebeveyn-
lerin eğitim ve gelir düzeyi düşük olan ebe-
veynlere göre; evde, çocuklarına teknolojinin 
yeni formlarından oluşan çevresel ortamı 
daha fazla sağladıkları bulunmuştur (Nikken 
& Schols, 2015: 3423, 3433). Teknolojinin 
çocuğun gelişimine uygun şekilde sunulduğu 

zaman öğrenme aracı olarak oldukça etkili 
olduğu, özellikle alt sosyo-ekonomik düzey-
de yaşayan çocuklar için zengin uyarıcı çevre 
oluşturduğu bildirilmektedir (Lentz, Seo & 
Gruner, 2014:19). Özellikle kitap ve eğitsel 
oyuncak temin edemeyen ailelerde, televiz-
yonda yer alan kaliteli çocuk programlarında 
kavramsal bilgilere yer verilmesi, etkinlikler 
yapılırken konuşulması, sürecin anlatılması 
çocukların bilişsel ve dil gelişimlerine katkı 
sağlamaktadır. 

Bilgi, teknoloji ve iletişimin ağırlık kazandı-
ğı ve önemli hale geldiği çağımız koşulları, 
bireylerin yeni bilgi ve becerilerle donanım-
lı hale gelmelerini zorunlu kılmaktadır. Aynı 
zamanda ebeveynler; çocuklarının, giderek 
artan tablet, bilgisayar ve cep telefonu kul-
lanımlarını yönetirken zorlanmaktadırlar 
(Mendoza, 2009: 28). Birçok yetişkin, bilgi-
sayar, tablet gibi teknolojik cihazlardan ay-
rılmanın zor olduğunun farkındadır. Bu ba-
kımdan ileride bir bağımlılığın oluşmaması 
için teknolojinin fazla kullanımı konusunda, 
çocuklara sınırlamaların getirilmesi ve yeterli 
uyku ve dinleme zamanının ayrılması nok-
tasında rehberlik yapılması gerekir (Lentz, 
Seo & Gruner, 2014:22). Araştırmada elde 
edilen bir diğer bulgu ise ebeveynlerin büyük 
çoğunluğunun çocuklarının medya araçları-
nı kullanma durumlarına kısıtlama getirdiği 
görülmektedir (Kısıtlama getirilen medya 
araçları ve oranları; TV izleme % 80.2, cep 
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telefonu % 87.3, tablet % 84.7 ve bilgisayar 
oyunları % 86.4). Bu bulgunun aksine Gün-
düz Kalan (2010:59) okulöncesi dönem ço-
cuğu olan ebeveynlerin medya okuryazarlığı 
kavramı konusunda bilgi sahibi olmadığı, 
çocuklarının izledikleri programlarda yön-
lendirici etkiye sahip oldukları ve daha çok 
tematik program yapan çocuk kanallarını 
çocuklarına izlettiklerini ortaya koymuştur. 
Çocuğun anaokuluna gittiği 3-6 yaş dönemi; 
temel alışkanlıkların kazanıldığı, çocukların 
daha fazla sosyalleştiği ve hayal güçlerinin 
fazla olduğu bir dönemdir. Bu yaş grubu ço-
cuklar oldukça fazla hayal güçlerinin oldukça 
fazla olması nedeniyle hayal ile gerçeği ayırt 
etmede zorlanmakta ve korkular geliştirebil-
mektedirler. Özellikle gece korkuları artabil-
mekte ve bu durum da çocukların uyku ka-
litesini olumsuz etkileyebilmektedir. Yine bu 
dönemde kaliteli uykunun çocukların; sosyal, 
duygusal, zihinsel gelişimlerine katkı sağla-
dığı gibi sosyal uyumları üzerinde de olumlu 
etkilerinin olduğu bilinmektedir (Vaughn, El-
more-Staton, Shin ve El-Sheikh, 2015). Öyle 
ki, çocukların sadece eğitim kademelerinde 
medya okuryazarlığı eğitimi almaları yeterli 
olmamaktadır, bu eğitimin evde de pekişti-
rilmesi açısından ebeveynlerin konu ile ilgili 
farkındalıklarının arttırılması ve konuya iliş-
kin eğitim ihtiyacı duyan ebeveynlerin (araş-
tırmamızda ebeveynlerin % 43.4’ü eğitim al-
mak istediğini belirtmiştir.) bilgilendirilmesi 
gerekmektedir.

Ülkemizde çocukları televizyon yayınları-
nın olumsuz etkilerinden korumak için hem 
ulusal, hem de uluslararası düzeyde çeşitli 
düzenlemeler yapan ve Radyo ve Televiz-
yon Üst Kurulu başta Akıllı İşaretler Uyarıcı 
Sembol Sistemi olmak üzere, Medya Okurya-
zarlığı Projesini başlatmıştır (RTÜK, 2006). 
Araştırmamızda yer alan ebeveynlerin büyük 
çoğunluğunun (% 88.7) akıllı işaretleri tanı-
dığı belirlenmiştir. Bu tür işaretler ve yetişki-
nin farkındalığı çocukların medya ve araçları 
kullanım konusunda model teşkil edeceği dü-
şünülmektedir. Bandura’nın da belirttiği gibi 
çocuklar yeni davranışları yetişkinlerin ver-
diği pekiştireçlerin yanı sıra hatta daha büyük 
oranda model alarak öğrenmekte, çocuklar 
sadece davranışları değil, fikirleri, inançları 
ve beklentileri de model almaktadır (Bee ve 
Boyd, 2009: 509-511). 

Araştırma bulgularında çalışmaya katılan 
ebeveynlerin çocuklarının büyük çoğunlu-
ğunun medya araçları ile tanışma zamanının 
1-3 yaş olduğu görülmektedir. Son yıllarda 
çocukların doğdukları andan itibaren yaşam-
larının ekran önünde geçtiği belirtilmektedir. 
Araştırmalar, 2 yaşın altındaki çocukların 
üçte ikisinin TV izlediği ve 2 yaşın altında-
ki tüm çocukların %38’inin video izlemek, 
oyun oynamak için bir akıllı telefon, tablet 
veya benzeri cihaz kullandığını (Common 
Sense Media, 2013) göstermektedir. 2 yaşın 
altındaki çocukların videoda gördüklerini, 
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gerçek durumlara aktarmada güçlük çektikle-
rini, bir video karakterini sosyal amaçlı bil-
gi kaynağı olarak algılamadıkları, daha çok 
canlı bireyleri taklit ettikleri ve bu durumun 
video zarar etkisi olarak tanımlandığı bildi-
rilmektedir (Berk, 2013:213). Karaca, Pekya-
man ve Güney (2007), ebeveynlerin reklam-
ların çocukların gelişimine olumsuz etkileri 
olduğuna inandıklarını ortaya koymuştur. 
Ertürk ve Gül (2006) ise seyredilen program 
içeriklerine bağlı olarak çocukların etkilenme 
biçim ve seviyelerinin de değiştiğini belirt-
miştir. Bireylerin değer algılarının oluşmasın-
da; etkileşimde bulunduğu aile, toplum, eği-
tim kurumları gibi çevre kadar hatta zaman 
zaman daha büyük ölçüde medya ve bilişim 
teknolojileri etkili olmaktadır (Saçan, 2016). 
Bu nedenle çocukların erken yaşta medyanın 
olumsuz etkisinden korunması, bilinçli kul-
lanımı konusunda model olunması gerektiği 
düşünülmektedir. 

Araştırmadan elde edilen diğer önemli bulgu 
ise ebeveynlerin interneti kullanmalarındaki 
üç temel sebebin; bilgiye erişim (% 68.6), 
haber okuma (% 48.5) ve eğlence (% 19.6) 
olduğu saptanmıştır. Benzer şekilde TÜİK 
tarafından 2015 Ağustos ayında yapılan araş-
tırmada; 2015 yılının ilk üç ayında internet 
kullanan bireylerin %80,9’unun sosyal med-
ya kullanımı, %70,2’sinin haber, gazete ya da 
dergi okuma, %66,3 ise sağlıkla ilgili bilgi 
arama amaçlı interneti kullandıkları belirlen-

miştir (TÜİK, 2015). Ebeveynlerin medya-
yı daha çok bilgi aracı olarak gördükleri ve 
kullandıkları eğlence aracı olarak kullanımın 
düşük olması bu konuda bir bilincin geliştiği-
ni ortaya koyması bakımından önemli görül-
mektedir. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; 
ebeveynlerin medya okuryazarlık düzeyleri 
ortalamanın üstünde olup; cinsiyet, yaş, eği-
tim düzeyi, eşin eğitim düzeyi, meslek, eşin 
mesleği, aylık gelir durumu, sahip olunan ço-
cuk sayısı, internete erişim, internet kullanı-
mı, medya okuryazarlığını duyma durumu ile 
medya okuryazarlığı eğitimi alma isteği med-
ya okuryazarlık düzeylerini etkilemektedir. 
Ülkemizde medya okuryazarlığı ile ilgili ya-
pılan çalışmaların daha çok üniversite öğren-
cileri üzerinde yoğunlaştığı, ebeveynlere yö-
nelik yapılan çalışmaların yok denecek kadar 
az olduğu görülmektedir. İnsanların uyku dı-
şında kalan zamanlarının büyük çoğunluğunu 
medya araçları ile geçirdiği düşünüldüğünde 
medyaya eleştirel gözle bakabilmek olduk-
ça önem kazanmaktadır. Medyada yer alan 
mesajların aynı anda ve hızla büyük kitleleri 
etkisi altına aldığının farkında olunması an-
cak medya okuryazarı olmakla sağlanabilir. 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 
anaokulundan başlayıp eğitimin tüm kade-
mesindeki öğrencilere yönelik sürdürülmesi 
planlanan medya okuryazarlığı projesinin 
kapsamının genişletilmesi, bu eğitimlere ebe-
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veynlerin de dahil edilmesinin önemli oldu-
ğu değerlendirilmektedir. Ayrıca çocukların 
medyanın zararlı etkilerinden korunması ve 
medya okuryazarlığı konusunda bilinçlendi-
rilmesinde büyük etkiye sahip ebeveynlerin 
medya okuryazarlığı düzeylerinin çocuklara 
etkilerinin ayrıntılı incelenmesine yönelik ça-
lışmaların yapılması önerilmektedir.
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EXPANDED ABSTRACT

Introduction and aim: Reaching the information has become easier and knowledge sources 
have increased with developing technology. Mobile phones which all individuals have recently 
including little children take their places among essential elements of life. People can reach the 
information almost everywhere thanks to mobile phones and the internet. Televisions which 
broadcast through many channel 24 hours and mobile phones which make people feel as a de-
ficiency in their absence take their place among essential needs of the people. When families 
and individuals make a choice based upon their wishes and enthusiasm rather than their needs 
nowadays on which wishes and needs are confused and wishes are perceived as need, possibi-
lities of encountering with negative media contents have also increased. Although media enab-
le to establish a bond that is always dynamic and flexible between the individuals and society, 
it is important to remember that mass media communicators is a system which is very common 
and fulfils itself. It is very important to understand what messages which are in media content 
mean in fact, what source of information is, the reason for this message is given and adequate 
answer for all these questions can be given by only media literacy. Media literacy is defined as 
gaining skills in making individuals active consumers of the media by creating emotional and 
attitude changes with recognizing mass media, accessing to the information which is given in 
media tools, analysing information. Children who do not have adequate equipment for media 
literacy and are not appropriately directed by their families are often exposed to the negative 
effects of the media. Whereas; role of the family is very big in preschool period which psycho-
logical needs of children are met like loving, being loved, confidence along with physical needs 
such as nutrition, sleeping, cleaning, sheltering. In the family which education of being human 
starts, experiences that parents have gained from only their elders aren’t enough for giving in-
formation to the child and communicate with him. Parents need more information in raising 
their children and communicating with them nowadays when rapid technological and social 
changes are experienced. It is important that parents who are primarily responsible for raising 
their children have knowledge about media literacy, they must take education for it if it is ne-
cessary and guide their children about this issue from young ages. This research has been done 
for the purpose of identifying level of media literacy of the parents who have child going to 
kindergarden and effect of demographic features and frequency of using media tools of the 
parents on the level of media literacy. Method: Descriptive research has been done with the 
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parents of the children going to Independent Kindergarden in Efeler in Aydın between the dates 
of November 2015 and April 2016. Permission for the research has been received from Provin-
cial Directorate of National Education of Aydın. Target population of the research is all of the 
parents of the children going to those kindergrdens and participants are 204 parents who are 
volunteer for the study and have filled data collection tools completely. Form of Demographic 
Information and Scale of Media Literacy Level Evaluation which have been constituted by re-
searchers have been used in data collection. Form of demographic information includes questi-
ons about ages, genders, places which they spend most of their life, educational background of 
the parents, income statue of the family, frequency of watching tv, types of programs which 
they watch and usage of the internet . Scale of Media Literacy Level Evaluation is a 5 point li-
kert scale which was developed by Karaman and Karataş in 2009 for the purpose of identifyimg 
level of media literacy of the individuals. Scale of Media Literacy Level Evaluation which 
include 17 entries is given points between 1 to 5. The fact that they get high points from the 
scale shows individuals are aware of the messages coming from the media, they have a critical 
approach to these messages, they have skills to lead themselves about the content and they have 
skills to react by analysing contents of the messages. Scale of Media Literacy Level Evaluation 
has 3 sub-dimension (having information, analysing/ create a reaction and judging/ realizing 
implied messages) and Cronbach Alpha Reliability Co-efficient has been found as ‘‘0.84’’ for 
17 entries. And in this study, Cronbach alpha values of six dimension are respectively 0.86, 0.83 
and 0.80 and general value of the scale is 0.93. SPSS 20.0 software was used in the coding and 
assessment of the data, and the analyses were conducted through frequency, percentage, t test 
and ANOVA variance analysis. Findings: It has been stated in the study that 76% of the parents 
are women, 24% of them are men, 45.6 % of them are in age range of 32- 38years old, 93.6% 
of them are married, 40.2% of them have two children, 48.5 % of them spend most of their life 
in city center, 34.8 % of them have a monthly income which is 3001 or more. 33.3% of the 
parents and 29.9 % of their husbands have bachelor and post graduate degree , 35.8% of them 
are housewives, 26% of their husbands work as official. When situation of parents’ media usage 
is examined, it has been seen that 61.8% of them have the internet at their home and 83.3% of 
them use the internet. It has been confirmed that three main programs which parents watch on 
TV are news and newsmagazines (65.2%), series (18.1%) and films (17.6%) and three main 
features which they look for in programs are news and giving information (67.2%), education 
(52.9%) and entertaining ( 25%). In addition to this, it has been confirmed that three main rea-
son for using internet for parents are accessing to the information (68.6%), reading news 
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(48.5%) and entertainment (19.6%). It has been confirmed that parents spend their 1-3 hours 
during the day watching TV (49.5%) and they spend less than 1 hour for social media. It has 
been stated that 88.7% of the parents recognize smart signs on visual media, 64% of them have 
heard education of media literacy (38.9% of them have stated that they have heard it from TV), 
43.4% of them want to take media literacy education, most of the parents limit usage of techno-
logical device of their children, most of the children meet these devices in age range of 1-3 
years old. When Media Literacy levels of the parents are examined according to their demogra-
hic features, statistically significant difference has been found among gender, age, educational 
background, educational background of the husband, occupation, occupation of the husband, 
monthly income, the number of the children and sub-dimensions of media literacy scale and 
general averages of it (p <0.05). When Media Literacy levels of the parents are examined ac-
cording to their situation of media usage, statistically significant difference has been found 
among access to the internet , usage of the internet, hearing media literacy, desire of taking 
media literacy education and point averages of Scale of Media Literacy Level Evaluation (p 
<0.05), but it hasn’t been found any statistically significant difference among point averages of 
Scale of Media Literacy Level Evaluation according to main aim of using the internet, three 
main programs which are watched on TV, social media, computer games, watching TV, recog-
nizing smart signs, limiting usage of technological device of their children and time of meeting 
technological devices (p>0.05). Result: According to the findings of the study media literacy 
level of the parents is above the average and gender, age, educational background, educational 
background of the husband, occupation, occupation of the husband, monthly income, the num-
ber of the children, access to the internet, usage of the internet, situation of having heard media 
literacy, desire of taking media literacy education effect media literacy levels. It has been seen 
that studies which are related to the media literacy in our country mostly focus on university 
students and there is only a few studies about parents. When it is thought that people spend most 
of their time except sleeping with media tools , it is very important to have a critical approach 
to the media. Being aware of the fact that messages which exist in the media influence big mas-
sess at the same time and quickly can only be provided with media literacy. It is proposed to 
make parents aware of the important effects of protecting children from harmful effects of the 
media and awareness of media literacy and to study the effects of parental media literacy on 
children in detail.
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USING PICTURE BOOKS FOR SOCIAL DEVELOPMENT IN 
PRESCHOOL PERİOD 

Elif ÇELEBİ ÖNCÜ1

1 Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Kocaeli / Türkiye 

Öz: Resimli çocuk kitapları, çocuklarda başta dil geli-
şimi olmak üzere bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda 
katkılar sağlayan önemli araçlardandır. Kitap okuma ve 
okunan kitabın etkileşimli biçimde sunulması hem dil ve 
erken okuryazarlık becerilerinin desteklenmesinde hem 
de çocukların sosyal beceriler kazanmalarında etkilidir. 
Sadece sıradan biçimde kitabı okumak günümüzde yeterli 
gelmemekte, çocukla yetişkinin okuma sürecinde etkileşime 
girmeleri, kitabın birden fazla olarak ve her defasında başka 
bir durumu ön plana alarak okunması, kitaptaki karakterler 
ve olayla ilgili sorular sorulması, fikirler üretmeleri de 
gerekmektedir. Özellikle etkileşimli okumada kitaptaki 
karakterlerin özelliklerine odaklanmak, duygu ve düşün-
celerini derinlemesine anlamaya çalışmak, öyküde geçen 
karakterin yerine geçerek empati kurmaya yönlendirmek 
çocukların sosyal becerilerinin desteklenmesinde önemli 
rol oynamaktadır. Bu çalışma, kitap okumanın etkileşimli 
bir süreç olarak ele alınması ve bunun sonucunda da okul 
öncesi çocukların sosyal olarak desteklenmesine yönelik 
eğitimci ve aileler başta olmak üzere çocukla etkileşimde 
olan yetişkinlere bilgi ve öneriler sunmak amacıyla hazır-
lanmıştır. Çalışmanın sonunda etkileşimli okuma ile ilgili 
başta eğitimciler olmak üzere, anne-baba ve bakıcı olarak 
yetişkinlerin okul öncesindeki çocuklara etkileşim dahilinde 
kitap okuma serüvenlerine yönelik öneriler getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Etkileşimli Okuma, Okul Öncesi 
Dönem, Resimli Çocuk Kitapları, Sosyal Gelişim

Abstract: Picture story books are important tools for im-
proving language, literature, cognitive and socio-emotional 
developmental areas. Especially shared book reading is 
an effective activity for language and emergent literacy 
development. Besides children can be improved in social 
abilities by interacting with books. Early childhood research 
supports that salience of home literacy involvement to 
children’s social emotional development. Social emotional 
development reflects the capacity of young children to 
demonstrate positive emotions during social interactions, 
regulate positive and negative emotions, and form secure 
relationships with parents, teachers, and peers. Emergent 
literacy, language and reading competence in young chil-
dren have been linked to better social skills and emotional 
adjustment during early childhood. dialogical book reading 
is an interactive way of reading books aloud with children 
that gives them promoting emergent literacy and social–
emotional learning through dialogic reading a chance to be 
active participants in the reading session, thus providing a 
meaningful experience that stimulates learning. Dialogic 
reading involves the use by parents of strategic questioning 
and thoughtful responses to children’s interest and initia-
tions during book-reading sessions. Especially when adults 
focus on general specifications about the characters in the 
books and trying to make emotional understandings play 
an important role on dialogical book reading sessions. This 
paper mainly focuses on the process of dialogical book 
reading and supporting preschool children’s social develop-
ment as a result of this process. Implications for teachers, 
parents and other professionals were given as conclusion. 

Key Words: Dialogical Reading, Preschool Period, Picture 
Books, Social Development
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
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Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

GİRİŞ 

Kitap okuma, çocuklarda başta dil gelişimi 
olmak üzere bilişsel, sosyal ve duygusal alan-
larda önemli katkılar sağlayan bir etkinliktir. 
Çocuklar için uygun resimli çocuk kitapları 
seçerek gelişimlerinde önemli bir fark ya-
ratmak mümkündür. Özenle seçilmiş kitap-
lar, duyguları tanıma, empati kurma ve sos-
yal bilişin desteklenmesinde en etkili araçlar 
arasında yer almaktadır (Miller, 2001:380). 
Resimli öykü kitapları çocuklara kitapları 
sevdirmenin yanı sıra onlara yeni ufuklar aça-
rak bilgi altyapılarını da oluşturabilmektedir 
(Raikes, Luze, Brooks-Gunn, Raikes, Pan, 
Tamis-LeMonda ve Rodriguez, 2006:927; 
Luo, Tamis-LaMonda, Kuchirko, Ng ve Li-
ang, 2014:403). Gerçek yaşamda çocukların 
çevrelerindeki insanların istek, inanç, bek-
lenti ve duygularını ve buna bağlı olarak na-
sıl davrandıklarını anlamak sosyal becerinin 
bileşenleri arasında yer almaktadır (Meltzoff, 
2011:52). Bu nedenle araç olarak kullanılabi-
lecek kitaplarda da yer alan karakterlerin ya-
şadıkları durumlar ve karakterlerin duygusal 
durumlarını anlama çocukların sosyal beceri-
lerinin desteklenmesinde önemlidir. Nitekim 
Bruner (1986), öykü kitabı okuma deneyi-
minde çocukların iki yönden geliştiklerini 
savunmaktadır. İlk kısım öykünün ana fikrine 
odaklanmak ve öyküde geçen karakterlerin 
davranışlarını anlamayı içermektedir. İkin-
ci kısımda ise, bilinç düzeyi vurgulanmakta, 

karakterlerin davranışlarının altında yatan is-
tek, inanış, duygu, düşünüş ve niyetlerin an-
laşılmasına odaklanılmaktadır. (Akt. Aram, 
Fine ve Ziv, 2013:111). Çocuklar gelişimsel 
olarak ilk başta öyküdeki karakterlerin dav-
ranışsal özelliklerini anlayabilme becerisine 
sahiptirler, zamanla öyküdeki karakterlerin 
duygu ve düşüncelerini de anlayabilme yani 
bilinç düzeyi gelişmektedir (Akt. Curenton, 
2010:792). Anlatılan öyküyü tam anlamıyla 
anlama temelde bilişsel bir beceridir (Baker, 
2013:185). Bu beceri zaman içinde uygun 
şeklide desteklendiğinde diğer gelişim alan-
larının başta dil ve sosyal duygusal beceriler 
olmak üzere gelişmesi mümkün olmaktadır 
(Tan ve Dobbs-Oates, 2013:1510).

AMAÇ

Bu çalışmada okul öncesi dönemdeki çocuk-
ların sosyal gelişimlerini desteklemede resim-
li öykü kitaplarının araç olarak kullanılması-
na odaklanılmıştır. Bu noktadan hareketle, 
etkileşimli okuma süreci ve bu etkinlikte ye-
tişkinlerin rolü konularında bilgiler sunulması 
amaçlanmıştır. 

YÖNTEM

Derleme niteliğinde planlanan bu çalışmada 
alanyazını taraması yapılarak okul öncesi dö-
nemdeki çocuklara yönelik etkileşimli kitap 
okuma ve sosyal gelişim ilişkisinin yer aldığı 
araştırmalar incelenmiş ve elden edilen bilgi-
ler özetlenerek yeniden yorumlanmıştır. Ça-
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lışmanın sonunda da başta eğitimciler olmak 
üzere anne ve baba ile çocukla çalışan yetiş-
kinlere yönelik öneriler getirilmiştir.

Kitap Okuma ve Sosyal Gelişim İlişkisi

Son yıllardaki bazı araştırmalar kitap oku-
ma ve sosyal beceriler gibi alanlara yöne-
lim olduğunu ortaya koymaktadır (Tan ve 
Dobbs-Oates, 2012:1509; Aram ve Aviram, 
2009:175; Graham Doyle ve Bramwell, 
2006:554, Uzmen ve Mağden, 2002:193). 
Okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal 
çevresi yetişkinlere oranla daha sınırlı sayı-
labilir. Çocuğun ailesi ile geçirdiği yaşantının 
zenginleşmesinde kendisine kitap okunması 
oldukça önemlidir. Bu şekilde çocuklar, ki-
taptaki kahramanların maceraları ile kendi-
lerini zenginleştirme şansına sahip olurlar. 
Çocuklar kitaplardaki karakterlerle etkileşi-
me girerek sosyal ilişkilere yönelik ön bilgi 
edinebilmektedirler. Nitekim kitaplar, ele al-
dıkları konularla çocuklara gündelik yaşamda 
karşılaşabilecekleri çeşitli deneyimlerin alt 
yapılarını sunmanın yanı sıra çeşitli bilgiler 
vererek merak edilen konuları açıklar (Uz-
men ve Mağden, 2002:196). Çocuklara kitap 
okurken onları başkalarının duygularıyla ilgi-
li düşünmeye yönlendirmek, sosyo-duygusal 
durumlarda gösterilecek duygusal tepkilerin 
öğretilmesine de yarar sağlar (Garner, Carl-
son, Gaylyn ve Rennie, 1997:39). Sosyal 
duygusal becerilere yönelik konular işleyen 
kitapları okumak ve bu kitaplarla ilgili soh-

bet etmek çocuklara bu alana ilişkin fırsatlar 
sunabilmektedir. Özellikle de çocuğa bireysel 
olarak kitap okumak, çocuğun duygularla il-
gili ifadeleri daha kolaylıkla tanımasına des-
tek olur (Al Otaiba, 2004). Birçok öykü birkaç 
kez okunmasının ardından çocuklara tanıdık 
hale gelmektedir. Çocuklar zamanla öykü ve 
öykünün içinde geçen durumlar, duygular ve 
değerlere aşina olur ve büyük olasılıkla da o 
kitabı tekrar okumaya istek duyarlar (Sulzby, 
1985). Yetişkinlerin tıpkı duydukları bir mü-
zik parçasını beğendiklerinde tekrar tekrar 
dinlemek istedikleri gibi iyi seçilmiş nitelikli 
kitaplar da bu etkiyi sağlar (Graham Doyle ve 
Bramwell, 2006:556).

Çocuklar ve yetişkinlerin bazı durumlarda 
karşılaştıkları bir soruna çözüm bulmalarında 
başka karakterlerin farklı ortamlarda yaşa-
dıkları benzer sorunları nasıl çözümledikleri 
yol gösterici olabilmektedir (Ward, 2006). 
Bunu özellikle de öykü kitapları ile sağla-
mak mümkündür. Çocuklar için hazırlanmış 
öyküler, çocukların hem kendi duygularını 
anlamalarında hem de olumlu karakter özel-
likleri kazanmalarında etkilidir (Kara-Steri-
ou ve Rose, 2008:31). Honig’e (2000) göre, 
karşılaşılan karmaşık sorunların yaratıcı bi-
çimde çözümlenmesinde benzer sorunların 
işlendiği öyküler işe yarayabilmektedir. Bu 
durum da düşünsel eğitimde öykülerin psiko-
pedagojik destek aracı olarak kullanılmasının 
önemli bir role sahip olduğunu göstermekte-



ACED
www.aceddergisi.com

Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık, Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 10 Yıl: 2016

International Journal of Family, Child and Education
September / October / November / December, Autumn Winter Season Issue: 10 Year: 2016

ID: 141 K: 210
ISSN Print: 2148-3922 / Online: 2148-3973

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Marka Patent - Trademark Patent

(2015/03937-2015-GE-17282)

61

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

dir. Birçok araştırmacıya göre, kitap okumak 
bireylerin başka insanların deneyimlerini 
öğrenmelerini ve kitaptaki kahramanların 
sorunlarını kendi sorunlarıyla bağdaştırma-
larını sağlayabilmektedir (Burns, 2016; We-
ber, 1999; Adams ve Pitre, 2000). Bu şekilde 
çocuklarda sosyal sorun çözücülük becerisi 
de desteklenebilmektedir. Sosyal sorun çözü-
cülükte; sorunu tanımlama ve duyguları an-
lama, çözüm düşünme, çözümü uygulamaya 
dökme ve sonuçları değerlendirme aşamaları 
önerilmektedir (Webster-Stratton, 2006). Ço-
cuklar kendilerine okunan öyküler aracılığıy-
la bu aşamaları önce öyküde izleyebilir; öy-
küdeki kahramana yönelik sorunu tanıyıp bu 
konudaki duygu, düşünce ve kahramanın ne 
gibi çözümler bulduğuna ilişkin bilgi sahibi 
olurken kendisi de kendi çevresinde gördüğü 
ya da yaşadığı sosyal sorunlara yönelik ola-
rak çözümler üretebilecek duruma gelebilir.

Etkileşimli Kitap Okuma Süreci

Öyküyü anlama temelde bilişsel bir beceridir. 
Çocukların kendilerine okunan öyküyü an-
lamaları için yetişkinin desteği gerekmekte, 
etkileşim dahilinde de çocukların bilişsel ola-
rak gelişmeleri ve sosyal ve duygusal olarak 
desteklenmeleri mümkün olabilmektedir (Ba-
ker, 2013:185). Bu gelişimi sağlayabilecek 
olan etkileşimli kitap okuma süreci, yetişki-
nin çocuğa kitabı okurken çocuğun da etkin 
biçimde okuma sürecine katılımının olduğu 
bir süreçtir. Bu şekilde çocuğun öğrenmesini 

daha da desteklemek amacıyla karşılıklı bir 
okuma deneyimi yaşanılır. Yetişkinin bu sü-
reçte mutlaka çocuğa uygun biçimde sorular 
yöneltmesi ve kitabın içeriğinin ve ana fikri-
nin anlaşılmasını sağlayacak biçimde sohbet 
başlatması da gerekmektedir. Örneğin okuna-
cak kitap seçildikten sonra yetişkinin çocuğa 
kitabı tanıtması ve çocuğun da kitabın ko-
nusuna yönelik nasıl deneyimler yaşadığını 
sorması şeklinde okuma süreci başlatılabilir 
(Graham Doyle ve Bramwell, 2006:560). Bu 
süreçteki etkileşim çocuğun kurgu olan bir 
dünyayı anlamlandırmalarını ve öykü için-
deki karakterlerin yaşadıkları duyguları keş-
fedip tanımalarını sağlamaktadır. Yetişkinin 
öyküye yönelik uygun sorular sormasının 
yanı sıra çocuğa hayal ile gerçek kavramla-
rını açıklayıp tartışma ortamı oluşturması ve 
öyküdeki duygusal durumu sunması gerek-
mektedir (Riquelme ve Montero, 2013:231).

Etkileşimli kitap okuma süreci başta eğitim-
ciler olmak üzere ev ortamında anne-babalar, 
büyük anne ve babalar ve bakıcılar ile de ger-
çekleştirilmesi önerilen bir etkinliktir.

Etkileşimli Kitap Okumada Anne Baba ve 
Eğitimcilerin Rolü ve Yapılan Araştırma-
lar Işığında Önemi

Sosyal beceriler ve sosyal durumlara yönelik 
bilgi düzeylerinin eğitimle geliştirilebilir ol-
duğu günümüzde kabul edilen bir gerçektir. 
Hatta etkileşimli okuma aracılığıyla duygusal 
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kelimelerin öğrenilmesi ve duygusal ifade-
lerin artması da kolaylaşmaktadır (Graham 
Doyle ve Bramwell, 2006:558). Etkileşim-
li kitap okuma sürecinde, yetişkinin çocuğa 
aynı kitabı birkaç defa okuması ve her defa-
sında kitapta geçen karakter ve durumlarla 
ilgili sorular sorma, incelemeler yapma ve 
konu ile ilgili sohbeti genişletme aşamaları 
yer almaktadır. Bu süreçte çocukların bir yan-
dan sorulara verdikleri cevaplara anında geri-
bildirim alarak düşünsel olarak zenginleşme-
leri diğer yandan da yetişkin tarafından anla-
yış düzeylerinin saptanabilmesi mümkündür 
(Graham Doyle ve Bramwell, 2006:555). 
Özellikle eğitimcilerin sınıf ortamında uygun 
kitaplar seçerek etkileşimli olarak kitap oku-
ma etkinlikleri gerçekleştirmesi çocukları ge-
liştirmenin yanında, onları tanımak ve uygun 
şeklide yönlendirmek açısından da önemlidir. 
Van Kleeck (2003) çocukların okuma yazma 
öğrendikten sonra okuduğunu anlama beceri-
sinin gelişiminde okul öncesi yıllarının temel 
oluşturduğunu savunmuş ve öykü okuma ça-
lışmalarının çocuğun çıkarım yapması üzerin-
deki etkisini incelediği bir çalışma gerçekleş-
tirmiştir. Bu çalışmada, okul öncesi dönemde 
okunan kitaplarda sonuç çıkarma becerisinin 
yetersiz olduğunu ve bu becerinin daha ileri-
ki yıllardaki okuduğunu anlama ve çıkarımda 
bulunma için çok önemli olduğunu belirtmiş-
tir. Çocukların kendilerine okunan öykülerle 
ilgili çıkarım yapma yeteneğinin, yetişkinle-
rin soracakları basit, ancak çıkarımsal soru-

larla da desteklenebileceğini vurgulamıştır. 
Ayrıca hem bilgiyi ölçen hem de öyküyü 
değerlendirmeye yönelik soruların öykünün 
anlaşılmasını arttırdığını ortaya koymuştur 
(Akt. Aram ve Aviram, 2009:176). Nitekim 
Mc Keown ve Beck (2003), yetişkinlerin 
öykülerde fikirleri birleştirme ve çocukların 
öyküleri anlamalarına yönelik ifadelerini teş-
vik etmede yetersiz olduklarını savunmakta-
dırlar. Ancak, çocuklar anlamlı sorularla des-
teklendiklerinde anlatılan/okunan metin kar-
maşık da olsa çocukların tepkilerinin olumlu 
olacağını da ifade etmektedirler (Mc Keown 
ve Beck (2003)’den Akt. Graham Doyle ve 
Bramwell, 2006:556). 

Sınıf ortamları dışında ev ortamında da birey-
sel olarak etkileşime girerek çocukların hem 
okulda edindikleri deneyimleri pekiştirmek 
hem de nitelikli zaman geçirmek açısından 
kitapların okunması önerilmektedir. Nitekim, 
anne ve/veya babanın çocuklarına etkileşimli 
biçimde kitap okuması bir yandan ebeveyn 
ve çocuk arasındaki duygusal bağı güçlen-
dirirken (Bradley ve Donovan, 2012:250), 
diğer yandan da erken okuryazarlık becerile-
rinin desteklenmesinde ve çocukların kelime 
hazinelerini arttırarak okuma ve ses farkında-
lığı kazandırmada yarar sağlamaktadır (Sim 
ve Berthelson, 2014; Luo, Tamis-LaMonda, 
Kuchirko, Ng ve Liang, 2014:406; Mol, Bus 
ve De Jong, 2009:981). Bunun yanı sıra; öykü 
kitaplarında geçen karakterlerin davranışsal 
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özellikleri ve duygu, düşünce, inanç, beklenti 
ve istek gibi sosyal bilişe yönelik metin için-
de saklı olan özelliklerin çocuklar tarafından 
anlaşılması da anne ve babanın etkileşim da-
hilinde kitap okumaları durumunda gelişebil-
mektedir (Curenton ve Craig, 2011:125). Bu 
durumda anne babaların etkileşimli okumaya 
ilişkin bilgi sahibi olmaları ve çocukları için 
kitapları en etkili biçimde okuyarak onları 
destekleyici uygulamaları öğrenmeleri ge-
rekmektedir. Anne ve babanın çocuğuna ki-
tap okumasına yönelik yapılan araştırmalarda 
eğitim ve gelir düzeyi yüksek olan ebeveyn-
lerin düşük olanlardan daha fazla etkileşimli 
okuma yaptıkları, okumaya model oldukla-
rı, öte yandan gelir ve eğitim düzeyi düşük 
olan ebeveynlerin ise daha çok okuryazarlık 
öğretimi yaptıkları ortaya çıkmıştır. Sosyo 
ekonomik düzeye göre annelerin çocuklarına 
kitap okurken kullandıkları dilin incelendiği 
bir araştırmada, düşük sosyo ekonomik dü-
zeyden gelen annelerin çocuklarına daha az 
açık uçlu ve düşünmeye teşvik edici sorular 
sordukları ve etkileşimlerinin de ağırlıkla 
tek taraflı olduğu saptanmıştır (Akt. Cengiz, 
2013). Yapılan araştırmalarda, annelerin eği-
tim aldıktan sonra, çocuklarıyla etkileşimli 
kitap okuma süreçleri incelendiğinde, çocuk-
lardaki dil alanı ile erken okuryazarlık bece-
rileri (Sim ve Berthelson, 2014;: Luo, Tamis-
LeMonda, Kurchi, Ng ve Liang, 2014;: Di 
Santo, 2012) ve sosyal becerilerinde (Baker 
ve Rimm-Kaufman, 2014; Aram, Fine ve Ziv, 

2013:119; Tan ve Dobbs-Oates, 2013; Senec-
hal ve LeFevre, 2002) gelişmelerin kaydedil-
diği görülmüştür. Rimm-Kaufman and Pianta 
(2000)’nın ortaya sürdüğü ekolojik modelde; 
çocukların sosyo-duygusal gelişimleri büyük 
oranda anne ve babalarıyla erken dönemde 
etkileşime girmelerinden etkilenmektedir. Bu 
nedenle anne ya da babanın çocuğuyla nite-
likli zaman geçirmek adına ona kitap okuma-
sı çocuğun hem kitap içinde geçen durumları 
daha iyi anlamasını hem de anne ve babasıy-
la sosyal ve duygusal paylaşımda bulunarak 
desteklenmesini sağlamaktadır. 

Baker (2013), 24 aylık çocuklara sahip anne 
babaların kitap okuma sürecine yönelik yap-
tığı çalışmada anne ve babaların kitap oku-
malarının çocuklarında daha az sorun davra-
nışlara rastlandığı, dikkat becerilerinin arttığı 
ve çocukların daha ilgili olduklarını ortaya 
koymuştur. Düşük sosyo ekonomik düzeyde-
ki anne ve babaların çocuklarına kitap oku-
malarıyla ilgili gerçekleştirilmiş bir başka 
çalışmada da, anne ve babalara etkileşimli 
kitap okuma eğitimi verilmiş ve çocuklarına 
etkileşimli olarak kitap okuma çalışmaları 
yaptıktan sonra çocukların kitaplardaki hem 
sosyo-bilişsel temaları hem de temel fikri 
anladıkları bulunmuştur (Aram, Fine ve Ziv, 
2013:118).

Düşünme becerilerinin desteklenmesinde 
Vygotsky’nin (1978), önerdiği deneyimli bir 
rehber ya da yetişkinin desteği önemlidir. 
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Bu şekilde çocukların durum ya da sorunları 
derinlemesine fark etme, anlama ve çözüm 
önerme becerileri gelişmektedir.

Anne ve babaların çocuklarına okudukları 
kitapla ilgili sorular yöneltmesi kitabın etki-
liliğini destekleyen önemli bir uygulamadır. 
Bu şekilde çocukların öyküde geçen olayları 
anlayıp benzer durumlarla ilgili çıkarımlar-
da bulunmaları sağlanabilir. Evde etkileşimli 
okuma etkinlikleri gerçekleştiren annelerle 
yapılmış bir başka çalışmada bu etkinliğe 
bağlı olarak annelerin daha çok soru sorma-
ya başladıkları ve yemek, oyun ve giyinme 
zamanı gibi etkinliklere oranla daha çok ke-
lime kullandıkları bulunmuştur. Bu durumun 

çocukların dil gelişimini doğrudan etkilediği 
ve dolaylı olarak da akademik ve sosyal duy-
gusal gelişim alanlarına etki ettiği savunul-
muştur (Senechal ve LeFevre, 2002). 

Eğitimcilerin etkileşimli kitap okuma 
uygulamalarında MEB 2013 Okul Öncesi 
Eğitim Programında (OÖEP) yer alan bilişsel 
ve dil gelişimi alanlarına ilişkin seçilebilecek 
hangi kazanımlara göre çocukları destekleye-
bileceklerine ilişkin hazırlanmış olan tab-
lo aşağıda Tablo 1 olarak sunulmuştur. 
Bu tabloda etkileşimli okuma sürecinde 
hangi aşamalarda hangi kazanımların ele 
alınabileceği görülmektedir:

Tablo 1. Etkileşimli Kitap Okuma Serüveninin MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Progra-
mında Yer Alan (OÖEP) Bilişsel ve Dil Gelişimi Alanlarındaki Bazı Kazanımlara Göre 

Desteklenme Aşamaları ve Uygulama Süreçleri

Okuma Aşamaları: Uygulama Süreci OÖEP Kazanımları

Kitap Okuma Kitabın çocuk/çocuklara yetişkin 
tarafından önce tanıtılması, birlikte 
özelliklerinin ve resimlerinin 
incelenmesi ile başlayıp okunmasını 
ve ardından da kitapla ilgili soruların 
sorulması sürecini içermektedir. 
Çocuğun okuma sürecinde ve 
sonrasında kitaptaki belirli yerlere 
(duygusal ifadeler, karakterlerin 
sözleri ya da tekrar eden cümleler 
vb…) dikkati çekilerek katılım 
göstermesi, hareketli ya da mimik 
gerektiren bir durum varsa da tekrar 
etmeleri ve soru sormaları şeklinde 
kişisel olarak kitapla ilgili deneyim 
yaşamaları sağlanmalıdır.

Bilişsel Gelişim:
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya 
dikkatini verir.
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla 
ilgili tahminde bulunur.
Dil Gelişimi:
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını 
geliştirir.
Kazanım 7. Dinlediklerinin/ 
izlediklerinin anlamını kavrar.
Kazanım 11. Okuma farkındalığı 
gösterir.
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Kitabın konusunun veya 
oluşturulan yeni bir 
öykünün kukla ya da minik 
oyuncaklarla canlandırılması

Yetişkinlerin ve çocukların 
okunan kitaptan sonra kitabın 
konusunu anlatacak biçimde ya 
da birlikte üretilen yepyeni bir 
öyküyü canlandırmak amacıyla 
minik oyuncaklar ya da kuklalar 
kullanmasıdır. Öyküye uygun üç 
boyutlu kukla ya da oyun figürü 
bulunamadığı durumda birlikte 
kağıtlardan ve artık materyallerden 
figürler oluşturularak bir pano 
ya da düz bir zemin üzerinde 
canlandırmalar gerçekleştirilebilir. 
Bu süreçte karakterlerin yaşadıkları 
duyguların dile getirilmesi 
sağlanmalıdır. Kitap her defasında 
okunurken yetişkinin farklı bir 
duruma odaklı olarak bu süreci 
gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Bilişsel Gelişim:
Kazanım 19. Problem durumlarına 
çözüm üretir.
Dil Gelişimi: 
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
Kazanım 8. Dinlediklerini/ 
izlediklerini çeşitli yollarla ifade 
eder.
Sosyal-Duygusal Gelişim:
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla 
ifade eder.
Kazanım 4. Bir olay ya da 
durumla ilgili olarak başkalarının 
duygularını açıklar.

Kitabın çocuk tarafından 
resimlere bakılarak anlatılması

Yetişkinlerin çocukları kitapların 
resimlerine bakarak öyküyü yeniden 
anlatmaya teşvik ettikleri süreci 
içermektedir. Ayrıca çocukların 
kitabın resimlerine bakarak yepyeni 
ve farklı öyküler oluşturması da 
sağlanmalıdır. Çocukların özellikle 
karakterlerin yerine kendilerini 
koyarak kendi kişisel öykülerini 
oluşturmaları sağlanabilir.

Bilişsel Gelişim:
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi 
kurar.
Dil Gelişimi:
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına 
göre cümle kurar.

TARTIŞMA

Derleme olarak gerçekleştirilen bu çalışma-
da, resimli öykü kitaplarının çocuklarda sos-
yal gelişimi desteklemede araç olarak kulla-
nılması ele alınmış ve özellikle etkileşimli 
okuma süreci ile öyküdeki durumun yetişkin 
tarafından uygun yöntem ve sorularla ço-
cuklara kavratılması süreci anlatılmıştır.  Bu 
çalışmanın yetişkinlere etkileşimli okuma et-

kinliği konusunda bilgi vererek yol gösterici 
olması düşünülmektedir.

Okul öncesi yılları tüm gelişim alanlarının 
desteklenmesinde önemli zamanlardandır. 
Kitap okuma ve okunan kitabın etkileşimli 
biçimde sunulması hem dil ve erken okur-
yazarlık becerilerinin desteklenmesinde hem 
de çocukların sosyal beceriler kazanmaların-
da etkilidir. Sadece sıradan biçimde kitabı 
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okumak günümüzde yeterli gelmemekte, ço-
cukla yetişkinin okuma sürecinde etkileşime 
girmeleri, kitabın birden fazla olarak ve her 
defasında başka bir durumu ön plana alarak 
okunması, kitaptaki karakterler ve olayla il-
gili sorular ortaya atmaları, fikirler üretmeleri 
de gerekmektedir. Bu şekilde çocukların hem 
dil becerileri, hem düşünme becerileri hem 
de sosyal becerileri desteklenebilmekte ve 
çocukların deneyimsel olarak zengin bir alt 
yapıya sahip olmaları da mümkün olabilmek-
tedir.

Çocuk kitaplarının çocuklara sosyal konular-
da deneyim kazandırmaları konusunda ya-
pılmış çalışmalarda etkileşimli kitap okuma 
sürecinin önemli etkisi olduğu görülmüştür. 
Çocuklara etkileşimli biçimde okuma yapıl-
dığında, öncelikle bilişsel yönden gelişimle-
rinin olduğu, bunu sosyal gelişim alanının da 
izlediği görülmüştür. Çocukların yetişkinle 
etkileşime girdikleri okuma sürecinde sözel 
ipuçlarına dikkat ettikleri, yetişkin yeni kav-
ramları açıklarken sabırla bekledikleri ve ye-
tişkinin yönergelerine uydukları etkileşimli 
okuma serüveninin önemli sonuçları arasında 
yer almaktadır (Baker, 2013:194). Etkileşim-
li okuma serüveni aynı kitabın her defasında 
yepyeni deneyimler kazandırabildiği bir süreç 
olarak betimlenmektedir. Çünkü süreç içinde 
hem yetişkin hem de çocuk aktif katılımcıdır 
ve yepyeni sorular, yepyeni sorgulamalar ve 
fikirlerle kitapta geçen konu, karakter ya da 

olaylar farklı biçimlerde ele alınabilir (An-
derson, Anderson, Lynch, Shapiro ve Kim, 
2012:1140). Etkileşimli okuma konusunda 
bilgi sahibi olan yetişkinlerin çocuklara yol 
göstericiliği ve kitapları daha farklı özellikle-
riyle de yeni biçimlerde ele alabilmeleri söz 
konusu olabilmektedir. Bu gibi yöntemlerin 
etkili ve yaygın biçimde kullanılması hem 
yetişkinlerin hem de çocukların karşılıklı ile-
tişim ve fikir alışverişlerini de güçlendirmek-
tedir (Aram, Fine ve Ziv, 2013:119). Özellik-
le etkileşimli okumada kitaptaki karakterlerin 
özelliklerine odaklanmak, duygu ve düşünce-
lerini derinlemesine anlamaya çalışmak, öy-
küde geçen karakterin yerine geçerek empati 
kurmaya yönlendirmek çocukların sosyal be-
cerilerinin desteklenmesinde önemli rol oy-
namaktadır. Bu süreç hem eğitimciler hem de 
ev ortamında anne ve babalar tarafından eğ-
lenceli bir serüven olarak gerçekleştirildiğin-
de kısa bir zaman diliminde etkili sonuçlara 
ulaşmak mümkün olabilmektedir. Çocuklar 
kağıttan dünyalara dalarak yepyeni keşiflerde 
bulunabilirler.  

ÖNERİLER

Okul öncesi çocuklarının sosyal gelişimleri-
nin desteklenmesinde resimli kitapların rolü 
ile ilgili olarak hazırlanmış bu çalışmanın 
sonucunda gerek eğitimci gerekse de anne 
ve babalara kitap seçimi, kitapların okunma 
sürecinde yapabilecekleri ve etkili biçimde 
kitap okuma uygulamaları yapabilmelerinde 
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yol gösterici olunmaya çalışılmıştır. Buna 
ilişkin de aşağıda çeşitli öneriler sunulmuştur. 
Çocukların sosyal becerilerinin desteklenme-
sinde kitap seçimi önemli bir rol oynamakta-
dır. Doğru kitap seçimiyle hem ilgi çekici ve 
eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirmek hem de 
çocukları desteklemek mümkündür. Bu ne-
denle başta eğitimciler olmak üzere çocukla 
çalışan yetişkinlerin ve ailelerin doğru kitap 
seçimlerine yönelik çalışmalar arttırılmalı-
dır. Hatta bu konuda kütüphanelerde çocuk 
bölümlerinde belirli aralıklarla kitap okuma 
günlerinin ve kitap tanıtımlarının yapılması 
ve çocuklara yönelik nitelikli kitap listeleri-
nin hazırlanması da hem aile hem de eğitim-
cilere yol gösterici olabilecektir. 

Çocukların evde aileleriyle kitap okuma se-
rüvenleri yaşamalarını desteklemek amacıyla 
eğitimcilerin evlere göndererek belirli aralık-
larla kitap değişimlerini sağlayabilecekleri 
ve kitapların okunmasıyla ve sonrasında çe-
şitli etkinliklerle kitap okuma sürecinin des-
teklenmesine ilişkin görevler içerebilecek 
“evden eve kitap” projeleri geliştirmeleri ev 
ortamında kitap okumada güdüleyici rol oy-
nayabilir. Öğretmenlerin aileleri çocuklarına 
kitap okumaları ya da farklı konularda işbir-
liği yapmaları konusunda bu gibi uygulama-
larla ve ilgi çekici sunumlarla teşvik etmeleri 
daha etkili olabilir. 

Kitaplar okunduktan sonra mutlaka soru ce-
vap kısmı olmalı ve kitaplarla ilgili karakter 

ve durumları daha da etkili biçimde anlama-
yı sağlayacak ve destekleyecek ekinlikler 
gerçekleştirilmelidir. Öğretmenlerin her bir 
kitabı farklı zamanlarda birden çok defa oku-
maları ve her defasında kitapta geçen farklı 
bir duruma yönelik sorular sorarak çocukla-
rın bakış açılarını geliştirmeye ve fikirlerini 
esnetmeye çalışmaları önerilmektedir. 
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 
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yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
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EXTENDED ABSTRACT

The Definition and Importance: Picture story books are important tools for improving lan-
guage, literature, cognitive and socio-emotional developmental areas. Especially shared book 
reading is an effective activity for development in language and emergent literacy and acade-
mic improvement. In addition to academic skills, preschool children also need to acquire age-
appropriate social and emotional competencies to prepare themselves for a successful social 
life. Children can also be improved in social abilities by interacting with books.  Early child-
hood research supports that salience of literacy involvement at home and at school improves 
children’s social emotional development. Social emotional development reflects the capacity 
of young children to demonstrate positive emotions during social interactions, regulate positive 
and negative emotions, and form secure relationships with parents, teachers, and peers. Emer-
gent literacy, language and reading competence in young children have been linked to better 
social skills and emotional adjustment during early childhood. Dialogical book reading is an 
interactive way of reading books aloud with children. In this process children can be promoted 
in emergent literacy and social–emotional learning. Through dialogic reading children could 
get a chance to be active participants in the reading session, thus it provides a meaningful ex-
perience that stimulates learning.  The Aim: Dialogic reading involves the use by teacher and 
also by parents. This process consist of strategic questioning and thoughtful responses between 
adults and children.  Adults also heve to focus on children’s interest and initiations during book-
reading sessions. Especially when adults focus on general specifications about the characters 
in the books and trying to make emotional understandings play an important role on dialogical 
book reading sessions. This paper mainly focuses on the process of dialogical book reading 
and supporting preschool children’s social development as a result of this process.  Method: 
This paper was planned as a review. In this paper evidence based research and papers about 
dialogical book reading and social development were gathered and examined. A general view 
about the relationship between dialogical book reading and social development were conclu-
ded and discussed. Discussion: Shared-book reading experience develop cognitive skills as 
well as strong social skills. In this process adults and children are expected to get into a strong 
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uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

interaction and through the whole process they tend to focus on different aspects of the same 
book.  In every time adults were expected to ask questions about characters and events and to 
guide children in generating new ideas. Research about shared-book reading and social deve-
lopment relationship indicated that this process has a critical role on gaining developmental 
appropriate experiences. During shared reading process children learn to focus on verbal cues, 
wait patiently while adults explain new concepts and follow insructions during the learning 
process.  Conclusion and Suggestions for teachers and parents: By using shared-reading 
strategies at the same time, the oral language and social skills of children may improve. Te-
achers who are working with young children and parents could be explained the nature of the 
sharing-reading strategies. They can be couraged to read to the children often. In summary, this 
study gives adults little clues to develop young children’s social skills through specific shared 
reading strategies. Shared book reading session can be enjoyable and engaging activity for both 
adults and children, becouse these activities can make the adults easily engaged with children. 
Once educators and parents became aware of the emotional properties of shared book reading 
sessions, they can easily guide children to understand characters’ feelings as well as their emo-
tions when reading a book. The impact of choosing of appropriate storybooks on language and 
socioemotional development is crucial for inspiring educators and parents as a reading guide 
in choosing books for children. These activities could be held in different settings like libraries 
or kindergartens. In these activities teachers could present a picture story book that they have 
read earlier that week to the children, and then after a short description of the characters and 
events depicting on that book, they can easily generate some ideas by asking questions while 
reading it with children. Libraries also could make book reading activities for young children 
and they can present short, frequently updated lists of recommended books for educators and 
parents. After book reading sessions questions and answers part should be organised for a deep 
understanding of the characters and cases in the stories
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Our journal includes valuable and qualified articles which will provide sources for the literatu-
re. Our journal is an international refereed journal, and published three times a year. The issues 
of our journal are published on APRIL, AUGUST and DECEMBER. Both online and hard 
versions of the journal are available. Our journal welcomes all types of articles with respect 
to Education Research. Editor-in-Chief of the journal is Professor Dr. Mustafa TALAS and 
Professor Dr. Mustafa YILMAZLAR  who carries out their activities in accordance with the 
decisions taken by the Executive Board of the journal. Editor-in-Chief is the member of the bo-
ard who has the highest rank, and decisions taken by 51% of executive board are implemented. 
Each submitted article is approved by two referees who are experts in their fields, and is expec-
ted to be granted with positive opinions of referees as to being eligible for publishing. Within 
the same issue, single article of the author is published. If the author has more than one article 
which is approved by referees and the executive board, those are lined up for the following is-
sues. No author has any kind of power on referees and executive board. Copy right agreement 
is not demanded for articles which have been uploaded to the system for publishing. Rights of 
articles which have been uploaded to the system are considered to be transferred to the journal. 
Author or authors are regarded to have agreed on this and have been included in this system by 
committing to act in accordance with the publishing conditions of the journal. 

Academicians and researchers who would like to become a member of referees and scientific 
boards of the journal are required to hold Ph. D. degree and be granted with the title of Doctor 
and to be experts in their fields. In addition, one of the conditions is to have carried out scienti-
fic studies. No one who has not published works in his/her field and does not have the titles of 
Doctor or Expert cannot become a member of referees and advisory boards. Executive board of 
the journal is the senior decision and executive mechanism of the journal. Each and every de-
cision of the executive board is absolute and irreversible. Without the decision of the executive 
board, nothing can be carried out or performed under no circumstance. The Editor-in-Chief of 
the journal can decide on whether works which have not been sent to the approval of refere-
es can be accepted or not, whether they can be included in the process of referees’ approval. 
Editor-in-Chief does not have to inform the executive board on this process. Executive board 
takes decisions regarding the participation of scientists in the referees, scientific and advisory 
boards of the journal. 



In our journal, special issues can be prepared for works which have been presented orally in 
some national or international congresses and which have been approved by a referee. Such 
special issues are just valid for oral presentations in agreed congresses. Such works have to be 
approved by scientific board of the congress and evaluated by referees. No work can be publis-
hed without referee assessment and approval. Works which are sent for publishing are submit-
ted to referees for their approvals. Works which are evaluated positively by the two referees are 
published. In addition, printed versions of the orally-presented works and their referee approval 
reports should be submitted to executive board of the journal as well as editor-in-chief. Works 
lacking this information and printed material cannot be accepted for our journal. Information 
regarding the process are provided for author and authors in a written format in the web page 
of the journal. Each author who registers to our journal and logins the system can follow up the 
process on the web page of the journal. All conditions and principles are eligible and same for 
each and every author. These conditions and rules cannot be changed for anyone. Any change 
or difference cannot be requested. Works sent to be published in the journal have to be related 
to the fields that the journal accepts. If a work does not hold such features, it is not published 
in the journal. Procedure regarding refereeing process is under the control of editor-in-chief. 
Editor-in-chief has the authority to decide on the procedure of refereeing process for a work. 
A work which has not been found appropriate or not been accepted by the editor-in-chief can-
not be included in the refereeing process of the journal. Under such circumstances, author or 
authors cannot form any liability for the journal and other bodies. Even if a work is approved 
by a referee or accepted in the system to be published, its publication can be cancelled due to 
negative opinion of editors or executive board regarding the publication of the work or related 
decision of the boards. Under such cases, author or authors cannot impose sanctions on the jo-
urnal. Any kind of authority belongs unilaterally to editors and executive board of the journal.

Our journal acts in accordance with Law numbered “5846” on Intellectual and Artistic Works 
and its provisions within the frame of Turkish Republic legal rules. Our journal has the right 
to protect its legal rights unilaterally against author or authors who do not fulfil the necessities 
of this law. Author or authors are held responsible unilaterally regarding quotations which are 
not in accordance with related rules, and plagiarism. Our journal does not charge any fee thus 
does not have to send printed material to author/authors. Page-setting of the works which have 
been accepted and granted to be published in our journal is carried out according to the journal’s 
publication and writing rules, and then uploaded to the system. Works can be downloaded from 
the system by author/authors and readers so that their needs are met. Page-setting is performed 
by authors based on the sample work provided for them.        



YAYIN İLKELERİ

1.Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış ve değer-
lendirilmesi amacıyla dahi olsa farklı bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. 

2.Dergimizin yayın kabul ettiği “AİLE ÇOCUK ve EĞİTİM” dışındaki çalışmalar kabul edil-
memektedir. 

3.Hiçbir koşul ve şart altında dergimiz yapılan çalışmaların içerik ve bilimsel sorumluluğunu 
yüklenmemektedir. Yapılan ve yayımlanan çalışmaların her türlü sorumluluğu ilgili yazar/ya-
zarlara aittir. 

4.Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edilir. 

5.Çalışmalarda özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 150 ile 250 kelime arasın-
da olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. 

6.Hazırlanan çalışma tez, kitap v.b. organlardan hazırlanmış ise mutlaka ilk konu başlığına baş-
vuru yapılarak özet sayfası altında nereden türetildiği belirtilmelidir. 

7.Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. 

8.Sosyal bilimler içerisine giren ve kapsayan çalışmalarda mutlaka jel kodu veya alt jel kodu 
bulunmalıdır. Jel kodu bulunmayan çalışmalar hiç koşulda kabul edilmez edilemez. 

9.Değerlendirilmeye alınan her bir çalışma mutlaka iki hakem onayını almış olmalıdır. 

10.Gelen çalışmaların incelenmesi sonucunda majör ya da minör düzeltme yapılabilir. Yazar-
dan sadece ÜÇ defa düzeltilmesi istenir. Her ÜÇ düzeltmede de istenilen düzeltmeler gerçek-
leştirilmemiş ise yayın sistem tarafından reddedilir. 

11.İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 10 punto Times New Roman karakterli olmalı, konu 
başlıkları dışında özet kısmı örnek makalede olduğu gibi sağ ve sol kutucuk içerisine yerleşti-
rilmelidir. Yerleştirilen bilgiler italık olmalıdır. Konu başlıkları Türkçe ve İngilizce de 14 punto, 
Times New Roman karakteri ile hazırlanmalıdır. 

12.Yazar veya yazar isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde Times New 
Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. 

13.Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir. 



14.Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarının 
soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenmelidir. 

15.İnternet kaynakları mutlaka erişim tarihi belirtilerek kullanılmalıdır. 

16.Düzenleme ve çalışmanın dizgisi apa 5 sistemine uygun olarak hazırlanmalı, çalışma içeri-
sinde kaynak gösterimi bu şekilde düzenlenmelidir. 

17.Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma sis-
teme yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderilerek 
hakem değerlendirmesi için onay istenir. 

18.Dergimizin yayın dili Türkçedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazırlanan çalış-
malar İngilizce ve diğer dillerde kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu insiyatif kullan-
ma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar bu konuda dergimiz üzerinde 
etkili olamaz. 

19.Hiçbir çalışma hakkında yazar hangi hakem tarafından çalışmanın değerlendirileceğine ka-
rar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. İlgili çalışma hakkında ya-
pılan hakem değerlendirmesi oluşan bir eksiklik veya düzeltme durumunda ilk sırada yer alan 
sorumlu yazara hakem görüş bildirir raporu gönderilir. Gönderilen rapora istinaden değerlen-
dirme yapan hakem bilgisi yazar veya yazarlara bildirilmez. Bu konuda yazarlar bir talepte 
bulunamaz ve hak iddia edemez. 

20.Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör dışın-
da bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte bulunması 
gibi bir hakkı yoktur. 

21.Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 25’tir. Bu miktar yine çalışmanın konusuna göre 
artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili durum hakkında yayın 
kurulu başta olmak üzere alan editörü olumlu veya olumsuz değerlendirme yapma hakkına tek 
taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da yazarlar bir hak iddiasında bulunamaz. 

22.Dergimiz “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak çıkarılmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında te-
min etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı dergi vermek 
zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti ilgili basım fir-
masına ödenmelidir. Bu ücret sadece derginin yıllık basım ve diğer giderleri için basım evimin 
yaptığı harcamalara istinaden alınır. Ayrıca dergi giderleri için yazarlardan ücret talep edilebilir. 

23.Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi üç aydır. Bu süre içerisinde değerlendi-
rilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha gönderilir. 



24.Dergimiz yılda üç sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yönetimin 
insiyatifine bağlıdır.

25.Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Bu işlem için hiçbir 
yazardan telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışma için yazar bu 
şartları peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır. 

•YUKARIDA BELİRTİLEN 25 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ 
BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ 
YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya 
RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve 
ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR 
ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ 
İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TA-
RAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES 
BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.



PUBLICATION PRINCIPLES

 
1. “International Journal of Family, Child and Education” (ACED) is an international refereed 
journal which publishes academic and scientific articles every four months. But the journal has 
the right to publish special issues out of these periods under certain circumstances. 

2. Scientific and authentic works which deal with issues and problems in the field Family, Child 
and Educational Re¬search are included in the journal. Works are expected to have scientific 
concerns, to contribute to the field, to cite and refer important sources within the disciplines, not 
to have prejudice, not to include slogan-like sentences, and to have been written in a developed 
language. In addition, they also must have one of the qualities of review, research, and develo-
ped version of presented papers, etc. 

3. Refereeing process is not initiated for works which do not follow the writing instructions, 
which do not have reference list and abstract. 

4. In the case of works with more than one author, the corresponding author name who entered 
the system written in the work is regarded as addressed.

5. Sources used in the works must be prepared according to the publication principles. 

6. Organization and page-setting of the work as well as in text citation must be prepared in 
journal’s last volume style.

7. In the process of evaluating articles, ultimate attention is shown to the fact that referee and 
author are not from the same institution. Names of referees and authors are kept secret and 
never revealed. The Referee Board varies in every issue and is reestablished depending on the 
topic of the issue. Referees of interdisciplinary works are determined according to the relative 
fields. 

8. Initially two referees are assigned for each work according to the field. Another third referee 
can be assigned and his/her report is required if one of the referee’s report states “It cannot be 
published”, and the other one states “It can be published after corrected” or “It can be publis-
hed”. Authors are asked to carry out corrections only three times. If necessary corrections are 
not realized in each correction request, work is rejected by the system. 

9. Authors are expected to carry out correction in time and meticulously, and to send the final 
version to the journal within 15 days. If it is found out that corrections are not made as expected, 



authors are informed about this situation. Works which are not corrected and sent back to the 
journal in time are not included in the list of works to be published. 

10. Publication language of our journal is Turkish and English. However, works which are 
prepared under different circumstance with differing principles can be accepted in other world 
languages. In such cases, edi¬torial board has the unilateral right to use initiative or refuse the 
work. Author of work cannot have power over our journal. 

11. Works which are submitted to the journal for publication are expected not to have been 
published somewhere else, not to be in the evaluation process of another publication organ or 
rejected. Papers not complying these rules are excluded from publication by the journal mana-
gement and a denial is published and related indices are informed. Author(s) are put under all 
kinds of material and nonmaterial liability regarding the related volume of the journal and legal 
action is initiated. 

12. Papers which have been presented in an academic national or international scientific 
mee¬ting, congress, conference or symposium can be accepted and included in the referee pro-
cess on condition that they have not been published in another journal or publication and they 
are appropriate to turn into an article format and content. 

13. Translated texts are accepted and referee process is initiated with the approval of editor(s)-
in-chief and publication board if that text is very rare in Turkish and it is believed that its 
trans¬lation will contribute to the literature. However, the number of translated works in each 
issue is limited and authentic works are preferable. 

14. Final decision on publication of works belongs to editor(s)-in-chief. Opinions of editor(s)-
in-chief on the work together with referee reports are conveyed to author(s) as soon as possible.

15. Works sent to the journal are not sent back to authors whether they have been published or 
not.

16. All responsibility of works belongs to author(s).

17. Publication and copy rights of published works belong to our journal. Publication right of 
each work uploaded to the system is automatically transferred to the journal by the author. For 
this, there is no need to ask for signing of any copy right agreement with the author. Author(s) 
are considered to have acknowledged this when they have uploaded their work to the system. 
They do not have any right to object. 

18. Author(s) approve that full versions of their works are uploaded to non-commercial elect-
ronic data bases to support national and international information exchange. Within this scope, 



International Refereed Journal of Nursing Research has Public License which enables full text 
publication of articles on internet. 

19. ACED is an “e” electronic journal but is also published in paper version. But the journal 
doesn’t have to send the printed version to authors in the related volume and other individu-
als and institutions demanding the printed version. In case such a demand occurs, our journal 
cannot be held responsible. Printed versions are sent to the Ministry of Culture Directorate 
of Compilation, Related Libraries, Indices and Press Prosecution Offices that conduct official 
follow-up of the journal. Individuals who would like to get printed version of the journal can 
obtain it by paying the necessary fee to the relevant printing company. Our journal does not 
have to provide printed version of the journal to any author or individual. Annual membership 
fee should also be sent to relevant printing company for works sent to our journal. This mem-
bership fee is collected for only annual printing and other costs of the journal. You may also be 
charged to the authors magazine costs.

20. Evaluation process of works uploaded to the system is two months. Works which are not 
evaluated within this period of time and about which information report is not received are sent 
to a different referee. 

21. Author(s) has to upload “DATE OF REPORT”, “REPORT INFORMATION-REPORT 
NUMBER” to “ETHICS BOARD REPORT INFORMATION” part of the publication sub-
mission system of the journal in “EXPERIMENTAL, CASE STUDY and INSTITUTIONAL” 
works requiring ETHICS BOARD report. Our journal is not held liable within the framework 
of national or international legal rules in case of possible unfavourable and deficient situati¬on. 
In such cases, every responsibility belongs to author(s). If ethics board report and official in-
formation related to the research is available while uploading the work to the system, such 
information must be entered into the system. In such case, editors of the journal, system edi-
tors, editorial board, publisher, editorial director, referees board and any referees evaluating 
works cannot be held liable and responsible. Author(s) are held responsible in any possible 
material, moral and legal unfavourable situation. OUR JOURNAL UNILATERALLY RESER-
VES ITS LEGAL RIGHTS NATIONALLY AND INTERNATIONALLY IN CASE OF ANY 
MATE¬RIAL, MORAL AND LEGAL “UNFAVOURABLE” SITUATION WHICH MAY OC-
CUR AGAINST OUR JOURNAL. 

IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 21 ITEMS OF PUBLICATION 
PRINCIP¬LES GUIDELINE ARE ACCEPTED BY AUTHOR or AUTHORS WHO ARE 
INVOLVED IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO THESE 
PRINCIPLES. OUR JOURNAL HAS UNILATERAL RIGHT IN TERMS OF PUBLICATI-
ON PRINCIP¬LES, and PUBLISHING, EVALUATION or REFUSAL OF WORKS. THIS 



RIGHT CANNOT BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTANCES AND CONDITIONS. 
OUR JOURNAL HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS WITHIN THE FRAME-
WORK OF RELE¬VANT LAWS AND LIABILITIES IN CASE OF AUTHOR/AUTHORS 
WHO DO NOT ACT IN ACCORDANCE WITH RELEVANT PRINCIPLES and RULES. 
EVERYBODY WHO IS INVOLVED IN THE SYSTEM HAS AUTOMATICALLY AGREED 
ON THESE POINTS IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ

1.Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, der-
leme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” türünde 
yayınlara yer verilmektedir.

2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir. 

3. Dergimiz e dergi ve basılı dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makaleler 
tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile 
kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır.

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5. Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

6. Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/ya-
zarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. 

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir 
nedenle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. 
Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma red-
dedilir ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır. 

8. Her bir çalışma, alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları değerlendir-
me süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki ay içerisinde dönüş alınamayan çalış-
malar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. 
Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden çekemez.

9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz. 

10.Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmeyi 
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editör tarafından bilinir ve 
gizli tutulur. 

11. Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına uy-
mayan yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım kurallarına 



uygun düzenlenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. Hakem tarafından 
istenen düzeltmeler sistemden görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara mail yolu ile bilgi 
verilmektedir. Her bir hakem, yayın için iki kez düzeltme isteme hakkına sahiptir. Her iki talep 
doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak “RED” 
alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar editör tarafından değerlendi-
rildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı verilir. Bu durum sistemden ve mail yolu ile 
iletişimden sorumlu yazara iletilir.

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve 
açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul 
etmez. 

13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasında 
bulunamaz. 

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu 
işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı 
ile dergimize devredilmiş olur. 

15. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar mu-
hatap alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi verme 
zorunluluğu yoktur.

16. Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergi-
mizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz. 

17. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen 
süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle 
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.

18.Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve ileti-
şimden sorumlu yazara mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi tamamlandıktan 
sonra, sistem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur. Bundan önce yapılacak 
düzeltmelerin sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş makalenin kayıtlı olduğu ID 
numarası üzerinden tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme 
süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan çalışmalar sistemden çıkarılıp red-
dedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım hakkına sahip olamaz. 



19. Yazım Kuralları:

• Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sayı-
sındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

• Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karakte-
rinde, ana metin 12 Punto, özet, abstract, tablolar, dipnotlar 10 punto olmalı ve tüm içerik 1 satır 
aralığında yazılmalıdır.

• Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.

• Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa numa-
rası verilmiş olmalıdır.

• Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sütun 
halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık 
bırakılarak, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) kaynaklardan sonra 12 
punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır.

• İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce başlık 
altında yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve Abstract, 150-
200 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve 10 punto olarak hazırlanmalıdır.  Özet, Amaç, Yöntem, 
Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. Abstract, Aim, Method, Re-
sults, Conclusion ve Key Words alt başlıklarından oluşmalıdır. Özetlerin altında 3-7 arasında 
Anahtar Sözcük(Ler)/Key Words ilk harfleri büyük olacak şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar 
kelimelerin sistemdeki ilgili bölüme, ilk harfleri büyük ve aralarında virgül olacak şekilde gi-
rilmesi gerekir.

• Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, kaynakçadan sonra “Yazar notu” başlığı al-
tında sunum yapılan kongre, tarihi, yeri ve bildiri türü belirtilmelidir. Örnek: YAZAR NOTU: 
Bu çalışma, 1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19-20 Aralık 2014, İzmir’de sözel bildiri 
olarak sunulmuştur.

• Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web üze-
rinden kayıtlı olunan sisteme girilmelidir. 

• Araştırma makaleleri için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul rapor 
bilgisi (Rapor alınan kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir. Ayrıca etik 
kurul raporu ve kurum izni belgesinin taranıp mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerek-
mektedir. Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni olmadığına dair imzalı belgenin 
mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.



• Ana Metin kısmı, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Teşekkür (eğer var ise 
araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara burada teşekkür edile-
bilir)   ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerinden oluşmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract), 750-1000 kelime olacak şekilde, Türkçe özet 
dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English 
Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve 
tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition and 
Importance (sadece bu bölümde kaynakça yer alabilir), Aim, Method, Findings, Results and 
Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. 

• Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve 
başlıkları tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 10 punto, kalın (bold), 
iki yana yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır.  Tablolar sa-
dece yatay çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalıdır. Tablo içi 1 
satır aralığında ve 10 punto olmalıdır.  Tabloya ait açıklamalar ve kaynak gösterimi, tablonun 
altında 10 punto ve başına * işareti konularak belirtilmelidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21. 
Kısaltmalar ile ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya da  “a, b” kullanılarak 10 punto 
ile açıklanmalıdır. Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir.

• Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin,  Kaynaklar ve Genişle-
tilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa yapısı Başlık-
lar, Özet ve Abstract bölümleri 10 punto ve tek sütun; Metin, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun, 
metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak 
hazırlanmalıdır. Metin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç bölümü ile tamamlanmalı-
dır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) 750-1000 kelime olacak şekilde 
yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra ma-
kaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin 
iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Ge-
nişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance, Aim, Results and Conclusion 
başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

• Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, 
Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) verilerek yazılmalıdır. 
Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 10 punto ve tek sütun;  Giriş, Olgu Sunumu, 
Tartışma, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 
başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce 
Özet (Extended English Abstract), 750-1000 kelime olacak şekilde Türkçe özet dışında ha-
zırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) 
büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun 



olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition and Impor-
tance, Aim, Method, Findings, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bil-
gilere yer verilmesi gerekmektedir. Olgu sunumu fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. 
Fotoğraf ve akış şemaları için gerekli izinler alınmalı ve altında “*” simgesi eklenerek 10 punto 
olacak şekilde kaynak belirtilmelidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21.



MAKALE İÇİ REFERANSLAR

 • Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca dergi sistemimizde yer alan örnek ma-
kale kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın adı, 
basım yılı ve sayfa numarası ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Alıntı Yapılan Sayfa Numarası)

• İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmelidir. 
Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açıklaması ile 
yerini alır.

•  Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

• Alıntılar  30-40 kelimeden uzun olduğunda, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf 
olarak verilir.

• Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde 
yazarın soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007:2345)

• Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve alıntı 
yapılan sayfa numarası yazılır: Oskay ve ark.’nın (2005:36) çalışmasında ……….

• İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır. Türkçe yayınlarda “ve”, İngilizce 
yayın ise “and” ile ayrılır (Morley and Robins, 2007:20)

• İkiden fazla yazarlı kaynaklarda Türkçe ise “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012:236).

• İkiden fazla yazarlı kaynaklarda İngilizce ise “et al.” ibaresi yer alır: (Hossain et al., 2007:156).

• Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi 
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43) gibi.

• Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden nok-
talı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36)



KAYNAKÇA YAZIM METODU

Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu kay-
naklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması kaynak-
çada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılmalıdır.

• Makalede bulunan yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla ise 
ilk 6 isim yazılıp yayın Türkçe ise “vd.”, İngilizce ise “et al.” İbaresi yer almalıdır. Son yazar-
dan sonra,”vd.” veya “et al.” ibarelerinden önce “&” simgesi yer almalıdır.

• İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir. 

 * Kitap

SEVİL, Ü., & YANIKKEREM, E., (2006). Kadına yönelik aile içi şiddet. İzmir, Türkiye: İzmir 
Güven Kitabevi, ss.36-66

*Kitap Bölümü

TAŞKIN, L., (2014). Aile planlaması. İçinde Kadın Sağlığı Hemşireliği, 12. Baskı, Ankara, 
Türkiye: Özyurt Matbaacılık, ss.527-545

SEVİL, Ü., (2008). Adölesan dönemi. İçinde A. Şirin (Ed.), Kadın Sağlığı , İstanbul, Türkiye: 
Bedray Basın Yayıncılık, ss.57-90

BAYIK, A., (2004). Hemşirelik disiplini ve araştırma. İçinde İ. Erefe (Ed.), Hemşirelikte Araş-
tırma İlke Süreç ve Yöntemleri, 3. Baskı, İstanbul, Türkiye: Odak Baskı Ofset, ss.13-26



GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1. The language of the journal is Turkish and English. The journal accepts such publications as 
original research, analysis, compilation, case report, project and book introduction, “prepared 
in the article format”. 

2. If the editorial board and the administrative board approve, papers prepared in different lan-
guages are accepted. The journal acts unilaterally. 

3. The journal is available as an e-journal and printed version. Articles can be downloaded by 
readers from the web system and the relevant paper “article” can be used on condition that the 
journal is cited. Readers can get access to all volumes for free. 

4. Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal. 

5. None of the authors can assert legal rights on the journal. 

6. The author(s) is/are responsible for the articles in ethical and biostatistical terms unilaterally. 
The journal cannot be held responsible for the papers 

7. The papers, submitted to the journal, should not be sent to another journal previously and 
under consideration of another journal for publication simultaneously. If such cases occur, the 
article is rejected on condition that refutation is published and the journal imposes the required 
sanctions on the author(s). 

8. Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are 
saved to be published in the following issues. Evaluation process is two months according to 
the feedback of referees. Articles not concluded within two months are submitted to another 
referee. In this case the process can be longer and there cannot be any claim for the publication 
process. The author(s) cannot assert any right regarding this matter; the author(s) cannot with-
draw the article from the system. 

9. None of the studies and authors has privileges in the journal. Each of the authors and the 
studies has the same rights and they are equal. No privilege is granted. 

10. The names of the referees-experts-will not be revealed to the authors. Information concer-
ning the authors is known only by the system manager and the editor.  It is kept confidential.

11. Papers uploaded to the system are firstly evaluated by the editor. A correction is required 
by the editorial board for the papers not complying with the writing rules. Articles prepared in 



line with the writing rules are sent to the referees for evaluation. Corrections demanded by the 
referee can be seen on the system and the corresponding author is informed via e-mail. Each 
referee can demand corrections for the paper twice. In case the required correction isn’t made, 
the paper is automatically “REJECTED”. Papers amended in line with the referee suggestions 
are re-evaluated by the editor and can be “ACCEPTED” or “REJECTED”. Contact author is 
informed regarding this case via the system and e-mail. 

12. If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and 
explained in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. The journal cannot be 
held responsible for this situation. 

13. If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators who 
will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights. 

14. The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights. For this reason, it is not 
necessary for the authors to sign any other documents. The studies uploaded to the system are 
regarded as transferred to our journal with all rights. 

15. The corresponding author is addressed regarding the studies evaluated in the journal, other 
authors aren’t informed and they don’t get information or the journal doesn’t have such an ob-
ligation. 

16. The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the refe-
rees or cannot demand anything from the referees.

17. The journal is published three times a year as April, August and December. However, there 
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot be 
held responsible for this.

18. Referee reports regarding the evaluation can be seen on the system and the corresponding 
author is informed via e-mail. After the evaluation of both referees, a correction is required via 
the system and e-mail. Corrections to be made before the evaluation are not allowed to be up-
loaded to the system. Corrected papers must be uploaded again with the registered ID number. 
The authors should make the required corrections in 15 days. If the corrections are not made 
in 15 days, the article is rejected by the system automatically. None of the authors can impose 
sanctions on the journal in this case.

19. Writing Rules:

• References are arranged alphabetically in Turkish. All authors are required to take into acco-
unt the writing rules in the last volume of the journal.  



• The main text of papers that will be sent to the journal must be written in MS Word Program, 
with Times New Roman in 12 pt and single spaced; abstract, tables and footnotes must be in 10 
pt. and single spaced. 

• Page layout must be with 3 cm margin in the top, bottom, left and right.

• Texts must be between 15-20 pages, they must be no longer than 20 pages and page number 
must be indicated at the bottom of the page.

• Page layout must include the titles, özet, abstract and tables written in one column, the main 
text and the references should be given in two coulumns, justified and without indentation, 
spacing 12nk below the titles and paragraphs. Extended Abstract must be provided after the 
references in 12 pt and one column. 

• On the first page, Özet and Anahtar Kelimeler in Turkish must be below the Turkish heading, 
Abstract and Key Words must be below the English heading. Abstract in Turkish and English 
must be no longer than 150-200 words in 10 pt. Sub-headings must include Abstract, Aim, Met-
hod, Findings, Conclusion and Key Words. Anahtar Sözcük(Ler)/Key Words must be given in 
3-7 words below the Abstracts by capitalizing the first letters of each word. In adition to this, 
key words must be written in the space provided by the system by capitalizing the first letters 
of each word and by separating each word by comma.

• If the article has been presented in a conference, the title of the conference, the date and the 
place of the conference and the type of the presentation must be provided below the “Author’s 
note,” after the References part. For example, AUTHOR’S NOTE: This study has been presen-
ted at “1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,” on 19-20 December 2014, in İzmir as an oral 
presentation.

• The names and the affiliations of the authors must not be given on the text below the title; this 
information must be uploaded to the system on the web site.

• It should be stated that research articles have been prepared according to the scientific ethical 
principles and ethical board report information (Name of the institution from which report is 
received, its date and the serial number of report) must be added to the system. It is also neces-
sary to scan the ethical board’s report and the institution’s permit document and to send to our 
editorial office via e-mail. For the papers without ethical board report, a signed document indi-
cating that it doesn’t have the ethical board report must be sent to the editorial board via e-mail. 

• The main text must include such parts as Introduction, Method, Faindings, Discussion, Conc-
lusion, References, Acknowledgement (persons and institutions not participated in the study 
but contributed to the development of the study should be acknowledged here) and Extended 



Abstract. Extended English Abstract must be no longer than 750-1000 words. Extended abstract 
must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after the referen-
ces. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold and centered, 
and the text must be justified without indentation, in 12 pt and one column. Below the titles of 
Definition and Importance (references can be given only in this part), Aim, Method, Findings, 
Results and Conclusion, data concerning the article must be provided.   

• Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and headings of tables/
figures must be above the table; sentence case must be used in 10 pt., bold and justified. There 
must be a full stop between the table number and heading. Tables must only contain horizontal 
line. Each table must be referred to within the text. Items in the table must be in 1 line spacing 
and 10 pt. Explanations of the tables must be indicated below the table in 10 pt and by putting 
* before it. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21. The references taken from other sources must be 
indicated below the tables and figures as footnotes. Explanations about the abbreviations must 
be stated below the table and figure by using “*,**” or “a, b” in 10 pt. The number of tables and 
figures must be no longer than 6.

• Reviews must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text, References and Ex-
tended English Abstract. Text should include a structure within a purpose, Conclusion parts 
must be completed. Headings, Abstract must be in one column; Text, References and Extended 
English Abstract must be in two columns, justified without indent and with 12 nk spacing in 
heading and at the end of the paragraph. Extended English Abstract must be no longer than 
750-1000 words. Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be 
added to the paper after the references. The title (Extended English Abstract) must be written 
in capital letters, bold and centered, and the text must be justified without indentation, in 12 pt 
and one column. Below the titles of Definition and Importance (references can be given only 
in this part), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must 
be provided.   

• Case reports must include Turkish and English headings, Abstract, Introduction, Case Report, 
Discussion, References and Extended English Abstract. Headings and Abstracts must be 10 pt 
and in one column; Introduction, Case Report, Discussion, References must be 12 pt and in two 
columns justified without indent and with 12 nk spacing in heading and at the end of the pa-
ragraph. Extended English Abstract must be no longer than 750-1000 words. Extended abstract 
must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after the references. 
The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold and centered, the 
text must be justified without indentation, in 12 pt and one column.  Below the titles of Defini-
tion and Importance (references should be included only in this part), Aim, Method, Findings, 
Results and Conclusion, data concerning the article must be provided.   



 Reports can be supported with photos and flow charts. Necessary permissions must be taken 
for photos and flow charts and references must be indicated in 10 pt. with “*”. E.g.: *Saraçoğlu, 
2004:416-21.



REFERENCES WITHIN PAPER

 • The sample article in the system must be used for citation rules.  In other words, references 
are indicated with the name of author, the year of publication and page numbers in parentheses 
beside the main text. (Surname, Year of Publication: Cited Page Number)

• Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given below 
the page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with the explana-
tions.

• Citations made from a source are indicated between double quotes in the text.

• Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.

• While providing references, if the name of the author isn’t within the text, the surname of 
the author and date of publication and the cited page are indicated in parenthesis: (Korkmaz, 
2007:2345)

• If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number 
are given in parenthesis: Oskay et al.. (2005:36) in his/her study……….

• In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated. If it is an English 
publication, it is separated with “and” (Morley and Robins, 2007:20)

• If it is Turkish, in sources with more than two authors, “vd.” is indicated: (Yücel vd., 2012:236).

• If it is English, in sources with more than two authors, “et al.” is indicated: (Hossain et al., 
2007:156).

• If more than one study from the same author published in the same year must be used, the 
sources are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 
1999b:43).

• If more than one source about the same subject is cited within the text, sources are separated 
with a semicolon: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36)



WRITING REFERENCE LISTS

Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources must be 
put in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study belonging to the 
same author is included in the references, it must be sorted by the date of publication (from old 
to new).

• If the number of the authors is 6 or less, all the authors must be listed, if it is 7 or more, the 
first 6 authors must be listed and “vd.”, for Turkish articles and “et al.” for English articles must 
be used. After the last author, “&” must be used before “vd.” or“et al.”

• Anonymous writers from Internet sources must not be cited. 

* Books

SEVİL, Ü., & YANIKKEREM, E., (2006). Kadına yönelik aile içi şiddet. İzmir, Türkiye: İzmir 
Güven Kitabevi, ss.36-66

*Chapters in a Book

TAŞKIN, L., (2014). Aile planlaması. İçinde Kadın Sağlığı Hemşireliği, 12. Baskı, Ankara, 
Türkiye: Özyurt Matbaacılık, ss.527-545

SEVİL, Ü., (2008). Adölesan dönemi. İçinde A. Şirin (Ed.), Kadın Sağlığı , İstanbul, Türkiye: 
Bedray Basın Yayıncılık, ss.57-90

BAYIK, A., (2004). Hemşirelik disiplini ve araştırma. İçinde İ. Erefe (Ed.), Hemşirelikte Araş-
tırma İlke Süreç ve Yöntemleri, 3. Baskı, İstanbul, Türkiye: Odak Baskı Ofset, ss.13-26

BURGHARDT, G.M., (1984). On the origins of play. In P. K. Smith (Ed.), Play in Animals and 
Humans, Oxford, England: Basil Blackwell, pp.5-42

* TNSA References:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ. (2014). 2013 Türkiye 
Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA). Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. 
Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye

* Translated Books



DÖLEN İ., & ÖZDEĞİRMENCİ Ö., (2006). Diyabetes Mellutus ve gebelik. İçinde N.M. Çi-
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SIK SORULAN SORULAR

 
1.Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?

Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok indeks 
tarafından taranmaktadır.

2. Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?

Dergimize yalnızca Eğitim Araştırmaları alanında yapılan çalışmalar kabul edilmektedir.

3. Derginiz ücretli bir dergi midir?

Dergimiz bazı masraflar karşılığında makale başına belirli kısmı bir ücret almaktadır.

4. Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var mı?

Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz. 

5. Derginizin yayın aralığı nedir?

Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları sonunda sisteme 
tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda özel sayılar da çıka-
rılabilmektedir. 

6. Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?

Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik pa-
nelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan bilgiler ve 
durumlar yazarlara bildirilmektedir.

7. Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?

Dergimize gelen çalışmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafından incelenip, uygun bulu-
nanlar hakemlere alan editörleri tarafından gönderilmektedir. Alan editörleri uygun gördükleri 
iki disiplin hakemine çalışmayı gönderip hakem değerlendirme sürecini başlatır. Süreç hakem-
lerin incelemesine göre en fazla iki ay sürer. Bu süre içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar 
üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alınamaz ise ilgili alan hakemi ve 
editörler kurulu çalışmayı kendi arasında değerlendirip sonuca bağlar.

8. Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?



Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem editörleri, 
alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir. Bu bilgiler tama-
men gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere erişim sağlayamaz.

9. Derginizin herhangi bir sayısında belirli bir yayın yapma oranı veya sayısı var mıdır?

Dergimizde belirli bir makale sayısı söz konusu değildir. Hakem onayını ve sürecini tamamla-
yan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç bekletilmeksizin yayı-
na alınmakta ve son aşama olan mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.

10. Aynı yazar ya da yazarlar aynı sayıda birden fazla yayın yayımlayabilmekte midir?

Etik açıdan böyle bir durum söz konusu değildir. Fakat yayın kurulu ve editörler kurulunun özel 
onayı ile aynı yazara ait birkaç makale belirli sayılarda ya da aynı sayıda yayımlanmak üzere 
işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren durumlarda 
geçerlidir.

11. Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem bulunmakta 
mıdır?

Dergimize gönderilen tüm çalışmalar alanında uzman akademisyen ve bilim insanları tarafın-
dan değerlendirmeye tabii tutulmakta olup hakemler yaptıkları incelemeden herhangi bir ücret 
almamaktadırlar. Tamamen gönüllü bir şekilde inceleme ve rapor oluşturma işlemleri gerçek-
leşmektedir. 

12. Bilim ve danışma kurulunuzun görevi nedir?

Bilim ve danışma kurulu bazı çalışmalarda hakemlerin uzlaşamadığı durumlarda baş editör 
ve alan editörlerini ilgili bilim dallarında hizmet veren ve bilgisi ile bu oluşan olumsuzlukları 
ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üyeleri oluşan bu 
sorunların çözümünde aktif görev almaktadır. Bilim ve danışma kurulunun verdiği kararlar 
hiçbir yorum ve değerlendirme yapılmaksızın kabul edilmektedir. Verilen kararlar aynen uygu-
lanmaktadır. Değişiklik yapılmaz ve değiştirilmesi teklif edilemez.

13. Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danışma kuruluna çalışmasının gönderilmesini iste-
yebilir mi?

Böyle bir durum söz konusu olmaz olamaz. Bilim danışma kurulunun işlevselliği ancak baş 
editörün onayı ile gerçekleştirilir.

14. Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise ve o 
dergide de yayını kabul edilip yayımlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?



Bu gibi durumlarda yönetim ve editörler kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın kurulu bu 
tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip yayımlamak ve 
ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak üzere yayını sis-
temden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul şartlarının yazarlar 
tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun olacaktır. Dergimiz bu gibi 
oluşabilecek olumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Fikri Sinai Haklar Kanunu çerçevesinde 
dergi hukuk müşavirlerinin yönlendirmesi ile her türlü hakkını saklı tutar. Oluşan olumsuzluk-
larda maddi ve manevi haklarını Türkiye Cumhuriyeti Kanunları Çerçevesinde savunur. 

15. Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?

Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırlanan 
çalışmalar da kabul edilmektedir.

16. Yazar kendisine ait çalışmanın hangi hakemler tarafından değerlendirildiğine dair bilgi 
edinmek isteyebilir mi?

Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin hakem bilgisi 
istenemez, istense bile verilmez. Yazar göndermiş olduğu yayınına yönelik hakem önerisinde 
bulunamaz. Buna ancak baş editör, editör yardımcıları, alan editörü ve sistem editörü karar 
verebilir. Bu kurulların içinde yer alan yetkililer dışında hakem tayini yapılması ve bilgisinin 
dışarıya verilmesi söz konusu değildir. 

17. Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe hakkına 
sahip midir?

Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesinde yer 
alan hakemler dergimiz bünyesinde ise bütün bilgiler saklı tutulmak üzere yazarın çalışması-
nın değerlendirilmesini istemediği hakem bilgileri baş editöre gerekli açıklamalar ve nedenler 
belirtilmek koşulu ile üst yazıyla bildirilir. Bu durum baş editör tarafından uygun görülür ise 
işleme alınır. Baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve standart çalışma şekli 
devam eder.

18. Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir mi?

Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem editörle-
rince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.

19. Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?

Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize yüklenen 
her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. Yazardan yayınına 



ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda alan editörleri ya da 
ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu belgeyi imzalayarak resmi 
yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda çalışması yayımlanamaz yayınlan-
ması yazar tarafından istenemez.

20. Yazar yayınını istediği anda dergiden çekme hakkına sahip midir?

Hakem süreci başlamış bir çalışmanın dergimizden çekilmesi söz konusu olamaz. Ancak bu 
durum intihal ve bilimsel niteliklere uygunsuzluğu söz konusu olduğunda yazarın üst yazı ile 
durumu açıklayıcı olarak baş editöre bildirmesi durumunda işleme alınır. Yine bu durum dergi 
yönetimi tarafından tek yönlü olarak işletilir.

21. ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir? 

Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEYSEL, 
KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren çalışmalarda 
mutlaka “Raporun Adı”, “Rapor Tarihi”, “Rapor Protokol Numarası”, “Raporun Alındığı Ku-
rum ve Onay Bilgisi” ve “Raporun Diğer Bilgileri” dergimiz yayın yükleme sayfasında belirti-
len “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmında yer alan yere bu bilgileri girmek zorundadır.  
Etik kurul raporunun aslını baş editör gerekli gördüğü durumda resmi kurum onaylı olarak 
isteme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda baş editör istediği halde etik kurul raporunun gel-
memesi durumunda yayın hakem onayından geçmiş ve yayına alınması tamamlanmış olsa bile 
sisteme dahil edilmez basım aşamasına sokulmaz. Yayın baş editör ve editörler kararı ile red 
edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak iddiasında bulunamaz. Etik kurul raporu gerektirmeyen 
çalışmalarda ve etik kurul raporu alınmamış çalışmalarda bu bilgiye gerek yoktur. Fakat etik 
kurul gerektiren ve etik kurul raporu alınmış çalışmalarda bu bilgiler yazar(lar) tarafından sis-
teme girilmek zorundadır. Bu durum yazar(lar) a ait bir yükümlülüktür. Dergimiz bu konuda 
hiçbir yükümlülük ve sorumluluğu kabul etmez. Hukuki bir süreçte tüm sorumluluk yazar(lar) 
a aittir. Aksi bir durumda dergimiz hiçbir hukuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına 
sokulamaz. Dergi yönetimi ve hakemler bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olum-
suzluk durumunda dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını saklı tutar.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 
1. Is your journal an international and refereed one?

Our journal is an international refereed journal. It is searched by various international indexes. 

2. From which fields of studies do you accept papers?

Our journal accepts studies only in the field of Educational Researches. 

3. Is your journal a paid one?

 Our magazine is a certain amount per article fee in exchange for some expenses.  

4. Can we access to the issues or articles without registering at your journal? 

You can download all issues in pdf format from our web page without registering at the journal. 

5. What is the publication frequency of your journal?

Our journal is published three times a year. Issues including full papers are uploaded to the 
system at the end of April, August and December. However, apart from these months, special 
issues can also be published.  

 6. Are authors informed about articles published in your journal?

Since our journal is based on web system, authors can follow up any progress regarding their 
articles from the membership panel of the system. Authors are also informed about the proce-
dure and time related to the articles.  

7. How many referees do review an article?

Articles submitted to the journal are firstly reviewed by field editors, and then sent to referees 
if they are found appropriate. Field editors initiate evaluation process by sending the article to 
two discipline referees. Depending on each referee’s review, the process lasts two months at 
most. If no feedback is received within this period of time, the article is sent to a new referee. If 
no conclusion is reached after sending the paper to the new referee, editorial board and related 
field referee evaluate the article and finalize the process.  

8. Is information about “author/authors” kept anonymous?  

As in every refereed academic journal, in our journal author’s information is known only by 
system editors, field editors, editor-in-chief and editor-in-chief assistants. Such information is 



kept secret. Neither referees nor other members of the boards can have access to such informa-
tion.

9. Is there any limit for the number or proportion of articles in a single issue of your journal?

There is no strict limitation of the number of the articles. Articles which have received the app-
roval of referees and completed the process, thus being found eligible by the editorial board are 
immediately included in the publication process and sent for page-setting as a final stage. 

10. Can same author/authors publish more than one article in the same issue?

In terms of ethics, it is not the case for our journal. However, with special approval of editorial 
board and editors’ board a number of articles belonging to the same author can be published 
in specific issues or in the same issue. This is valid for special cases which require initiatives. 

11. Is there enough number of referees in the fields or disciplines from which you accept articles 
for your journal?

All articles sent to our journal are evaluated by expert academicians and scientists, and referees 
do not receive payment for their reviews of the articles. This process of review and reporting is 
totally voluntary.

12. What are the tasks of scientific and advisory boards of the journal?

Scientific and advisory board is composed of individuals who provide service to editor-in-chief 
and field editors under certain circumstances in which referees cannot agree on, and who take 
decisions independently in order to overcome this disagreement. Members of scientific board 
take active role in resolving such problems. Decisions of scientific and advisory board are ac-
cepted without further interpretation and evaluation. Decisions of the board are implemented 
exactly, cannot be changed as well as any change cannot be proposed.

13. Under certain negative conditions, can an author ask for his/her study to be sent to scientific 
and advisory board?

Such a request cannot be accepted since function and task of the scientific and advisory board 
is realized with the approval of editor-in-chief. 

14. If an author sends the same paper he/she has submitted to your journal to another journal at 
the same time and the paper is accepted for publication by the other journal, how is the proce-
dure realized?

In such cases executive and editors board take decision. Generally, editorial board removes the 
article from the system on the condition that all legal rights are reserved and the relative insti-



tution is informed and a disclaimer is published even if the article has been published since the 
board does not find such attitudes ethical. But in order to prevent such situations, authors are 
advised to read the conditions for authors carefully before sending their articles. Our journal 
reserves all its rights within the framework of Turkish Commercial Law and Law on Intellec-
tual and Industrial Rights in accordance with the guidance of legal advisor of the journal. The 
journal protects its material and moral rights within the framework of Turkish Republic Laws 
under such circumstances. 

15. Do you accept articles in various languages for your journal?

The language of our journal is Turkish and English. However, we accept articles prepared in 
English and other languages, as well. 

16. Can author get information regarding which referees evaluated his/her article for the jour-
nal?

This is not possible. Such information regarding the referee’s evaluation of an article cannot be 
asked, even if it is asked, it is not provided. An author cannot present any recommendation of 
referee regarding the article he/she has sent. Editor-in-chief, editor assistants, field editor and 
system editor can decide on this. Assignment of referees by individuals other than aforementio-
ned authorities and making the information regarding referees public is not possible.   

17. Does the author have the right to ask for that his/her article will not be evaluated by some 
referees? 

If such a request has been stated and referees are included within the journal, information about 
referees by whom the author does not want his/her article to be reviewed and justifications for 
the request are conveyed to the editor-in-chief on the condition that all information is reserved. 
If it is approved by the editor-in-chief, it is realized. If it is not found appropriate, regular pro-
cedure and standard process are followed. 

18. Can authors contribute to assignment of referees for the evaluation of their articles? 

It is not a case for our journal. Such decisions are carried out by field editors and system editors. 
Authors cannot intervene such decisions and procedures. 

19. Do authors have to sign any transfer or copyright transfer agreement for their articles?

Information related to this question has been provided in the publication conditions part of the 
main page of our journal. Each and every article submitted to the journal is accepted as being 
transferred to the journal with its all publication rights. Authors are not required to sign any do-
cument related to their articles. However, authors have to sign and send an official document to 



editor-in-chief if field editors or related members of the editorial board demand such an official 
document. Otherwise, their articles are not published and authors cannot demand their articles 
to be published.      

20. Do authors have the right to withdraw their articles from the journal whenever they wish?

If refereeing process has been initiated for an article, it cannot be withdrawn. But in case of 
plagiarism and nonconformity to scientific qualities, this situation is put into process if authors 
inform editor-in-chief about this situation with a cover letter. This situation is handled by the 
management of the journal unilaterally.

21. What is the procedure in works requiring ETHICS BOARD approval or report?

As in national and international journals and “Publishing Organs”, “Name of Report”, “Date 
of Report”, “Report Protocol Number”, “Institution and Approval Information” and “Other 
Information” must be uploaded to “ETHICS BOARD REPORT INFORMATION” part of the 
publication submission system of the journal in “CASE STUDY, EXPERIMENTAL, INSTI-
TUTIONAL and OFFICIAL” works requiring ETHICS BOARD approval and report. Editor-
in-chief has the right to ask for original copy of the officially approved report if necessary. 
Under such cases, if the original copy of the report is not received, article is not included in the 
system and published even if it has been approved by referees and has completed the necessary 
steps for publication. Article is refused by editor-in-chief and editors. In such cases, author(s) 
cannot claim any right. Such information is not necessary for ones which do not require ethics 
board report and which do not obtain ethics board report. However, for works which require 
ethics board report and which have obtained the report, the related information has to be uplo-
aded to the system by author(s). It is the liability of author(s). Our journal cannot accept any 
responsibility and liability regarding this issue. In any legal process, all responsibility belongs 
to author(s). In the contrary case, our journal cannot be held responsible in any legal, material 
and moral aspect. Management of the journal and referees cannot be held liable on this issue. 
Our journal reserves its legal rights unilaterally in any possible unfavourable situation.
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