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UHEYAD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

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

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

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

4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-
2004 Belge No: 12880) kalite belgeleriyle ve (2015/03942-2015-GE-17293) Marka patent 
ile güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri 
ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası 
güvence sağlamaktadır. 
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5. Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print ISSN NO: 2148-8207 ve Online 
ISSN NO:2149-2492 numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü 
bilgiye ulaşılabilir. 

6. Dergimizde apa sistemi uygulanmaktadır. Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve 
diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Çalışanlarda 
Ödüllendirmenin İş ve Performans Üzerine Etkisi, UHEYAD  Uluslararası Hakemli 
Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 1, ss.1-2 şeklinde gösterilir. 
Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan 
makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında 
mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve 
metinin kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 

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

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

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

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

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

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

3. Our journal publishes four times a year, all articles in the relevant volume of journal are 
uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months 
“Mart - June - September 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 (2015/03942-
2015-GE-17293). Articles published provide their authors with all kinds of legal rights 
and international assurance regarding their articles with quality, trademark, patent and doi 
information. 
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5.  Our journal has both printed and online version. All kinds of information about our journal 
can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print ISSN NO: 2148-
8207 ve Online ISSN NO:2149-2492 

6.  APA system is used in our journal. Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 
1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the reference part “YILMAZ, M., (2015)”. It is indicated 
as Effect of Rewarding in Employees on Job and Performance, UHEYAD International 
Refereed Journal of Researches on Economy Management , Issue:1, Volume:1, pp.1-2. 
All authors must follow the latest volumes of our journal and apply the print format of the 
published articles in their own papers. It is an obligation to indicate the access date of the 
internet sources and the last accessed full internet link in the references and below the page 
by giving numbers. 

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

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

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

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

Dergimizin bu sayısında toplam 16 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. Yine bu sayıda birbirinden 
değerli araştırma ve Uygulama çalışmaların sayıya kazandırılmasında aktif görev alan sayı hakemlerimize ve 
emeği geçen tüm dergi çalışanlarına teşekkür ederim. Her geçen sayıda farklı yazarlara ve araştırmacılara ait 
çalışmalara yer vermekten ayrıca mutluluk duyduğumuzu iletmek isterim. Dergimiz bu sayı ile birlikte yine 
iki uluslararası farklı indeks tarafından taranmaya başlamıştır. Uluslararası farklı indeks başvurularımız da 
hızla devam etmektedir. Umut ediyoruz en kısa sürede dergimiz hak ettiği yere gelecektir. Siz değerli okur ve 
yazarlarımızın desteği ve katkılarıyla bu inancımızın çok ivedi bir şekilde hayata geçeceğine olan inancımız 
tamdır.  Her sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da değerli çalışmalarını bizlerle paylaşan yazarlarımıza ayrıca 
teşekkür ederiz. Bir sonraki sayımız Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını içine alacak şekilde sistemdeki yerini 
alacaktır. Şimdiden tüm okur ve yazarlarımıza esenlikler diler saygılarımızı sunarız. 

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

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak 
yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yü¬kümlülükleri kabul etmez. 
Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir 
ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar kanununa aykırılık içeren 
yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek her türlü maddi ve manevi 
zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda 
dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir 
hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve mevcut durumu yazar(lar) ait olup 
dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm 
okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.

Murat KORKMAZ
Baş Editör
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Dear Readers.,
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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 

INTRODUCTION

There are some variables affecting fragility factor 
in macro-economic balance. Private sector, public 
sector, judicial system, financial markets and some 
other factors are effective on this fragility. It is 
possible to assess fragility as micro and macro. 
In macro assessment, we can show malfunctions 
of international financial system while in micro 
assessment,we can show malfunctions of national 
financial system.Different financial tools such as 
loan rates, current account balance, short or long 
term borrowing are effective on this fragile balance 
in an active or passive way. Since the commence-
ment of economic life, there have been many 
different financial crises. Throughout history, this 
situation affected developed or developing world 
countries. In the economy theory suggested by 
Hyman Minsky, it is stated that when the factors 
causing financial fragility are enhanced, financial 
fragility will be an indispensable result.

THEORETICAL FRAMEWORK AND LIT-
ERATURE REVIEW

Financial crises affect many world countries 
negatively (Filhoet al., 2005). Production of 
goods and service as well as labor capital entry 
cause many financial factors to be affected by 
macro or micro way (Rogers, 1989: 193).Raw 
material and labor capital factors which are the 
most important input in production process are 
significant indicators of how much share shall be 
taken from production at the end of production 

process (Fontan and Gerrard, 2004: 626).Many 
factors should come together in order to perform 
production. The main factors are workforce re-
garding that job, raw material, capital, economic 
management and stability (Lavoie, 1984: 773). 
Socio-demographic features of a country in terms 
of economy both affect economic relationship 
of that country with other world countries and 
bring about different effects within its own body 
(Smithin, 1994: 2). The uncertainty of future in 
the economy of a country causes occurrence of 
fluctuations in production and employment (Ar-
estis, 1997: 44). Profit expectations of firms turn 
into loss because of occurring problems (Itohand 
Lapavitsas, 1999: 229). Uncertainties cause fra-
gilities for financial environments and economic 
world as and create balancing problems because 
of their effect on decision mechanisms (Fontana 
and Gerrard, 2004: 81). The principal uncertainty 
is economic risks airing in financial units. This 
situation causes occurrence of serious risks for 
enterprises and financial structures (Davidson, 
1991: 129, 131). Within the financial life, risk 
can be calculated and prevented or serious losses 
can take place because of arising risks (Rotheim, 
1999: 91). Problems in economy have negative 
effect on especially employment and production 
systems as well as causing economic rout of that 
country (Ritzmann, 1999: 167). It is impossible to 
mention about hot money’s finding its direction 
in an uncertain environment (Davidson, 1994: 
94-95). Therefore, it is an indispensable result 
that uncertainties will occur and financial units 



www.uheyadergisi.com
UluslararasıHakemliEkonomiYönetimiAraştırmalarıDergisi

Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbaharYazDönemiSayı: 4 Yıl:2015
  International Refereed Journal Of Research on Economics Management  

April / May / June - Spring Summer Issue: 4 Year: 2015
JEL CODE: L0-L60-L61-J21-J24 ID:45 K:56

ISSN Print: 2148-8207  Online 2149-2492
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/03942-2015-GE-17393)

3

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 

will perform applications to cut down on their 
consumptions (FilhoandConceiçao, 2005: 581). 
Financial system can be assessed as internal 
and external and it can also be shown as a liv-
ing structure directing itself within the system 
(Minsky,1986: 325).

Aim, Scope, Method

This research aims at examining practically the 
relationship of variables with each other based 
on financial and demographical data of countries. 
Variables were determined for 63 countries in total.

Analysis of Data

Data gathered from this research was analyzed 
with E-Views 8.0 program.Factors that affect 
workforce at the most were determined with 
the help of regression and correlation analyses.

Hypotheses of the Research

H0:There is not any relationship among variables.

H0:There is not any relationship between rule 
of law and other variables.

H0:There is not any relationship between freedom 
index and other variables.

APPLICATIONS AND ANALYSES

Summaries of Variables

•	 FRAGILITY: Fragility index

•	 GINI: Gini index

•	 EXDEBTPRIV: Total amount of private sec-
tor external debt

•	 EXDEBTPUB: Total amount of public sector 
external debt

•	 LAW: Rule of law

•	 FREEDOM: Freedom index

CORRELATION ANALYSIS

H0: There is not any relationship among vari-
ables. 

Results regarding the performed correlation 
analysis are shown below:

•	 There is a low level negative relationship between 
fragility index and Gini index; a medium level 
negative relationship between fragility index 
and private sector external debts; a medium 
level negative relationship between fragility 
index and public debts; a high level negative 
relationship between fragility index and rule 
of law; a medium level negative relationship 
between fragility index and freedom index.

•	 There is a low level negative relationship between 
Gini index and private sector external debt; a 
low level negative relationship between Gini 
index and public debts; a low level negative 
relationship between Gini index and rule of 
law; a medium positive relationship between 
Gini index and freedom index.
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•	 There is a high level positive relationship be-
tween private sector external debts and public 
debts; a medium level positive relationship 
between private sector external debts and rule 
of law; a medium level positive relationship 
between private sector external debts and 
freedom index.

•	 There is a medium level positive relationship 
between public external debts and rule of law;a 
medium level positive relationship between 
public external debts and freedom index.

•	 There is a medium level positive relationship 
between rule of law and freedom index.

Table 1. Pearson Correlation

FRAGILITY GINI EXDEBTPRIV EXDEBTPUB LAW FREEDOM

FRAGILITY -      

GINI -0,0424 -     

EXDEBTPRIV -0,3430 -0,0408 -    

EXDEBTPUB -0,3265 -0,0533 0,7276 -   

LAW -0,6914 -0,0708 0,3456 0,2554 -  

FREEDOM -0,6904 0,2829 0,1767 0,1030 0,4266 -

REGRESSION ANALYSIS

H0:There is not any relationship between rule 
of law and other variables.

When regression analysis was assessed in which 
rule of law and other variables were examined 
all together, these results were acquired:

•	 One unit of change in fragility has 12 units 
of reducing effect on rule of law.

•	 One unit of change in Gini index has 0,08 
units of increasing effect on rule of law.

•	 One in a hundred unit of change in private 
sector external debts has 1 unit of reducing 
effect on rule of law.

•	 One in a hundred unit of change in public 
external debts has 5,13 units of increasing 
effect on rule of law.
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Table 2. Rule of Law Regression
Dependent Variable: LAW

Method: Least Squares

Date: 06/14/15   Time: 23:04

Sample: 1 63

Included observations: 62

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FRAGILITY -12.62818 2.203406 -5.731210 0.0000

GINI 0.080838 0.192997 0.418859 0.6769

LOGEXDEBTPRIV -1.018608 0.614066 -1.658793 0.1026

LOGEXDEBTPPUB 5.139330 0.924577 5.558575 0.0000

R-squared 0.438147     Mean dependent 34.17673

Adjusted R-squared 0.409085     S.D. dependent 18.27336

S.E. of regression 14.04691     Akaike info criterion 8.185023

Sum squared resid 11444.32     Schwarz criterion 8.322258

Log likelihood -249.7357     Hannan-Quinn criter. 8.238905

Durbin-Watson stat 2.481640

H0:There is not any relationship between freedom 
index and other variables.

When regression analysis was assessed in which 
rule of law and other variables were examined 
all together, these results were acquired:

•	 One unit of change in fragility has 0,38 units 
of reducing effect on freedom index.

•	 One unit of change in Gini index has 0,05 
units of increasing effect on freedom index.

•	 One in a hundred unit of change in private 
sector external debts has 0,01 unit of increas-
ing effect freedom index.

•	 One in a hundred unit of change in public 
external debts has 0,24 units of increasing 
effect on freedom index.
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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 

Table 3. Freedom Index Regression
Dependent Variable: FREEDOM

Method: Least Squares

Date: 06/14/15   Time: 23:04

Sample: 1 63

Included observations: 62

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

FRAGILITY -0.388126 0.147307 -2.634807 0.0108

GINI 0.054259 0.012903 4.205278 0.0001

LOGEXDEBTPRIV 0.019088 0.041053 0.464965 0.6437

LOGEXDEBTPPUB 0.247650 0.061812 4.006517 0.0002

R-squared 0.246743     Mean dependent 6.381129

Adjusted R-squared 0.207781     S.D. dependent 1.055085

S.E. of regression 0.939096     Akaike info criterion 2.774542

Sum squared resid 51.15023     Schwarz criterion 2.911776

Log likelihood -82.01080     Hannan-Quinn criter. 2.828424

Durbin-Watson stat 1.796258

CONCLUSION AND ASSESSMENT

•	 There is a low level negative relationship 
between fragility index and Gini index; a 
medium level negative relationship between 
fragility index and private sector external 
debts; a medium level negative relationship 
between fragility index and public debts; a high 
level negative relationship between fragility 
index and rule of law; a medium level nega-
tive relationship between fragility index and 
freedom index. There is a low level negative 

relationship between Gini index and private 
sector external debt; a low level negative 
relationship between Gini index and public 
debts; a low level negative relationship be-
tween Gini index and rule of law; a medium 
positive relationship between Gini index and 
freedom index. There is a high level positive 
relationship between private sector external 
debts and public debts; a medium level positive 
relationship between private sector external 
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debts and rule of law; a medium level positive 
relationship between private sector external 
debts and freedom index.There is a medium 
level positive relationship between public 
external debts and rule of law; a medium level 
positive relationship between public external 
debts and freedom index.There is a medium 
level positive relationship between rule of law 
and freedom index.

•	 One unit of change in fragility has 12 units 
of reducing effect on rule of law.One unit of 
change in Gini index has 0,08 units of increas-
ing effect on rule of law.One in a hundred unit 
of change in private sector external debts has 
1 unit of reducing effect on rule of law.One 
in a hundred unit of change in public external 
debts has 5,13 units of increasing effect on 
rule of law.

•	 One unit of change in fragility has 0,38 units 
of reducing effect on freedom index.One 
unit of change in Gini index has 0,05 units 
of increasing effect on freedom index.One 
in a hundred unit of change in private sector 
external debts has 0,01 unit of increasing 
effect freedom index.One in a hundred unit 
of change in public external debts has 0,24 
units of increasing effect on freedom index.
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SANAYİ İŞGÜCÜ GİRDİ ENDEKSLERİ VE İSTİHDAM ANALİZİ

Mehmet Naci EFE
Chairman of the Board, EkolGrupCorp.,Istanbul / Turkey

Öz: Bu araştırma sanayi işgücü girdi endeksleri ve 
istihdam verileri dikkate alınarak farklı istatistik 
yöntemler kullanılarak analiz edilmesi şeklindedir. 
Gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ülkelerinin dışa 
bağımlılığının azalması ya da azaltılmasında önemli 
olan sanayi gücü Türkiye açısından dünden bugüne 
gelişmesini devam ettirmektedir. Son on yıl içerisinde 
Türkiye’nin sanayi girdi ve istihdam oranlarına ba-
kıldığında oldukça iyi olduğu gözlenmektedir. Her 
ne kadar kayıt dışı istihdamın önüne geçilememiş 
olsa da sanayi sektörü açısından gelişmesini devam 
ettirmektedir. Araştırma uygulamalı olarak gerçek-
leştirilmiş ve araştırmada TUIK den elde 2002-2015 
yılına ait elde edilen veriler kullanılarak E-Views8.0 
programı ile analiz edilmiştir. Yapılan regresyon ve 
korelasyon analizleri sonucunda işgücünü en çok 
etkileyen faktörler belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İşgücü, Girdi Endeksi, Sanayi, 
İstihdam, TUIK

Abstract: This study analyses the industrial labor 
input indices and employment data through various 
statistical methods. Industrial power, which plays 
an important role in reduced foreign dependence of 
developed and developing countries of the world,has 
continued to develop in Turkey until today. It can 
be observed that Turkey has performed very well 
in terms of industrial inputs and employment rates 
during the last decade. Although the problem of 
informal employment has not been solved yet, it 
continues its development in industrial sector. The 
study was conducted in a practical manner. The data 
obtained from the Turkish Statistical Institute (TUIK) 
for the 2002-2015 period were analyzed through the 
software E-Views 8.0. The most influential factors 
on labor were determined through regression and 
correlation analyses. 

Key Words: Labor, Input Index, Industry, Employ-
ment, TUIK 
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 
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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
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INTRODUCTION

Development level of a country can be only 
explained by its industrial labor. Developed 
world countries are observed to have more 
developed, systematic, powerful and effective 
labor force when compared to other countries. 
One of the main indicators in underdeveloped 
or developing countries is that they have rela-
tively lower real income per capita. Another 
important factor in the underdeveloped and de-
veloping world countries is larger rural popula-
tion, lower rate of literate people, shorter life 
expectancy and less economic sufficiency. The 
most important factor of development indi-
cators is the level of economic development. 
Competitiveness of a country with other world 
countries, its superiority, preferability and 
most importantly, its economic powerfulness 
are dependent on high industrial power and 
production rates. An industrially undeveloped 
world country cannot be expected to have a 
high level of welfare, because economic suf-
ficiency is only proportional to parallelism of 
employment and welfare level. Employment 
of a country’s individuals and their level of 
economic income are the indicators of welfare 
and development for that country. 

THEORETICAL FRAMEWORK AND 
LITERATURE REVIEW

According to traditional foreign trade theo-
ries, every country has an aspect in which it is 

superior to (has advantages over) other world 
countries (Landmann, 2004:18).Underdevel-
oped world countries are foreign-dependent 
(Stiglitz, 1984:42). They have to purchase 
goods or services from abroad in order to be 
able to make production. With the globaliza-
tion emerging towards the end of 1980s,each 
world country has become a market (Pissa-
rideset al.,2004:1-4).Quotas and restrictions 
have been eliminated by globalization, and 
the free market system has become dominant 
(Malleyand Mustacelli, 1997:96–99).The 
main thing to be considered at this point is 
that production has become globalized. We 
can call the movement of capital as finan-
cial globalization and economic superiority 
(Chang etc., 2009:328-334). Before global-
ization and during the times when there was 
no development discourse, buying and selling 
goods were shown as the start of economic 
events. Today, however, buying and selling 
goods and services are considered as an in-
ternational activity (Petersen et al. 2007:16). 
Every developed world country has an aspect 
in which it is superior to (has advantage over) 
others in terms of services or goods (Cave-
laars, 2005:46-48-52-54-59). It transfers this 
superiority to other world countries through 
trade, and it gets economic benefits thanks 
to its advantage (Wakeford, 2004:1-4-9-20).
When the comparative advantages theory is 
taken in its traditional form,it suggests that the 
underdeveloped countries are required to get 
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specialized in the production of food, mine 
and agricultural raw materials, to export such 
goodsand to import many of their industrial 
products from developed countries due to their 
factor endowment and technological struc-
ture (Yusopet, at al., 2005:97-100).In Turkish 
industry, the employment rate has increased 
by 0.5%, total hours of work by 0.5% and the 
gross income level by 3.6% since 2014. We 
can suggest that Turkey’s foreign dependence 
has decreased in each year in parallel with 
the development of its industrial power. In 
the 3rd quarter of 2014,the seasonal calendar 
effect has decreased by 0.5% compared to the 
previous quarter. It is observed that employ-
ment index has increased by 2.2% compared 
to the previous year. Informal employment is 
one of the most important problems in Tur-
key1 (Pazarlıoğlu, Çevik, 2007:1- 12-15).The 
income and wage policies cause many en-
terprises to continue informal employment, 
and this leads many individuals not to have 
social security, which in turn results in re-
duced economic input in public sector (Bau-
mol, 1994:205-206; Cohen, 2001:29; Solow, 
2004:269; Kaldor, 2007:116).Employment 
policies are negatively affected by the strict 
attitude in current wages policiesand by the 
fact that the real wages policies are below liv-
ing standards (Tunç, 2007:3-4-86-88).One of 
the most important factors leading employers 

1 http : / /w w w.paraana l i z . com/m/? id=1507 
Accessed 11 March 2015

and employees to informal employment is 
that the current minimum wage is still below 
the level of quality living standards (Hall, et 
al.,2007:1-2-11-13-21-23). The problems in 
the labor market and informal employment 
have been heavily focused on in recent years 
(Şahin, 2006: 375). Employment, which is 
one of the important indicators of economic 
growth,constitute the most important indi-
cator between the qualified labor force and 
required labor force (Malleyand Mustacelli, 
1997:96–99). There are many problems re-
sulting from the high number of unemployed 
young people and the insufficient level of 
women employment (Yusof, 2007:153–155-
159).Productivity in labor and industrial sec-
tor can be only achieved through the improve-
ment of wages policies (Gali,1999:258-269). 
Therefore, we can suggest that productivity 
and employment are parallel to each other 
(Dibooğluand Enders, 2001: 495–496–507). 
Fair waging for properly employed workers 
and granting all the rights they deserve will 
enhance qualified labor and increase produc-
tivity and performance (MalleyandMustacel-
li, 1997:96–99).

Aim, Scopeand Method

This study examined in a practical manner 
the relation among the basic variables of la-
bor based on TUIK-Press Releases / Industri-
al Labor Input Indices. Variables were deter-
mined for the period between 2002 and 2015. 
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Data Analysis

The data acquired in this study were analyzed 
through the software E-Views 8. The factors 
with the biggest impact on the labor were de-
termined through regression and correlation 
analyses. 

Hypothesis of the study

 H0:There is no relation among the vari-
ables.

 H0:There is no relation between employ-
ment index and other variables.

 H0:There is no relation between working 
hours and other variables.

 H0:There is no relation between the wage 
index and other variables.

IMPLEMENTATION AND ANALYSES

Abbreviations of the variables

•	 EMP: Employment

•	 HW: Hours worked

•	 ME: Wage index

•	 LII: Labor input index

CORRELATION ANALYSIS

H0:There is no relation among the variables. 

The results of the correlation analysis are pro-
vided below.

•	 Employment index has a high correlation 
with wage index and working hours and a 
moderate correlation with labor.

•	 Working hours has a high correlation with 
wage index and a moderate correlation 
with labor index.

•	 Wage index has a moderate correlation 
with labor index.

Table 1. Pearson Correlation

 EMP HW WI LII

EMP -    

HW 0.94 -   

WI 0.78 0.70 -  

LII 0.50 0.46 0.42 -

REGRESSION ANALYSIS

H0:There is no relation between employment 
index and other variables.

Following results were obtained from the re-
gression analysis which examined employ-
ment index and other labor statistics together. 
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 A one-unit increase in working hours in-
creases employment index by 0.80 unit.

 A one-unit increase in wage index increas-
es employment index by 0.07 unit.

 A one-unit increase in labor index increas-
es employment index by 0.10 unit.

Table 2. Employment regression

Dependent Variable: EMP

Method: Panel Least Squares

Date: 06/13/15   Time: 21:57

Sample: 2012 2015

Periods included: 4

Cross-sections included: 39

Total panel (balanced) observations: 156

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

HW 0.808769 0.029365 27.54217 0.0000

WI 0.077998 0.012950 6.022855 0.0000

LII 0.102803 0.022858 4.497401 0.0000

R-squared 0.913756     Mean dependent var 112.2173

Adjusted R-squared 0.912628     S.D. dependent var 9.163055

S.E. of regression 2.708482     Akaike info criterion 4.849697

Sum squared resid 1122.389     Schwarz criterion 4.908348

Log likelihood -375.2764     Hannan-Quinn criter. 4.873519

Durbin-Watson stat 0.261217

H0:There is no relation between working 
hour and other variables.

Following results were obtained from the re-
gression analysis which examined working 
hours and other labor statistics together.
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 A one-unit increase I wage index increases 
working hours by 0.26 unit.

 A one-unit increase in labor index increas-
es working hours by 0.61 unit.

Table 3.Working hours regression Dependent Variable: HW

Method: Panel Least Squares

Date: 06/13/15   Time: 22:03

Sample: 2012 2015

Periods included: 4

Cross-sections included: 39

Total panel (balanced) observations: 156

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

WI 0.265142 0.028398 9.336664 0.0000

LII 0.611064 0.038859 15.72513 0.0000

R-squared 0.344220     Mean dependent var 109.6481

Adjusted R-squared 0.339961     S.D. dependent var 9.148597

S.E. of regression 7.432573     Akaike info criterion 6.862359

Sum squared resid 8507.443     Schwarz criterion 6.901459

Log likelihood -533.2640     Hannan-Quinn criter. 6.878240

Durbin-Watson stat 0.852539

H0:There is no relation between wage index 
and other variables.

Following results were obtained from the re-
gression analysis which examined wage in-
dex and other labor statistics together.

 A one-unit increase in labor index increas-
es wage index by 1.35 units.
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Table 4. Wage index regression Dependent Variable: WI

Method: Panel Least Squares

Date: 06/13/15   Time: 22:05

Sample: 2012 2015

Periods included: 4

Cross-sections included: 39

Total panel (balanced) observations: 156

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LII 1.355743 0.014899 90.99256 0.0000

R-squared 0.165768     Mean dependent var 152.8692

Adjusted R-squared 0.165768     S.D. dependent var 23.01667

S.E. of regression 21.02257     Akaike info criterion 8.935460

Sum squared resid 68502.01     Schwarz criterion 8.955010

Log likelihood -695.9659     Hannan-Quinn criter. 8.943400

Durbin-Watson stat 0.921595

CONCLUSION AND ASSESSMENT

•	 Employment index has a high correlation 
with working hours and wage index and 
a moderate correlation with labor index. 
Working hours has a high correlation with 
wage index and moderate correlation with 
labor index. Wage index has a moderate 
correlation with labor index. 

•	 A one-unit increase in working hours in-
creases employment index by 0.80 unit.

•	 A one-unit increase in wage index increas-
es employment index by 0.07 unit.

•	 A one-unit increase in labor index increas-
es employment index by 0.10 unit.

•	 A one-unit increase in wage index increas-
es working hours by 0.26 unit.

•	 A one-unit increase in labor index increas-
es working hours by 0.61.

•	 A one-unit increase in labor index increas-
es wage index by 1.35 units.
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GENÇLERİN SİYASİ TUTUM VE TERCİHLERİNDE SİYASİ 
PARTİLERİN ETKİSİ (SİVAS AK PARTİ VE CHP GENÇLİK KOLLARI 

ÖRNEĞİNDE)1

THE EFFECT of POLITICAL PARTIES on YOUTH’S POLITICAL 
ATTITUDE and PREFERENCE (SIVAS AKP and CHP YOUTHS’ 

ORGANIZATION SAMPLE)
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Öz: Bu araştırma AK Parti ve CHP Gençlik Kol-
larının 2014 yılındaki Sivas İli üye sayıları dikkate 
alınarak hazırlanmıştır. Araştırmamız uygulamalı bir 
araştırma olup, elde edilen veriler üzerinde istatistik 
analizler uygulanmıştır.  “Ki kare” ve “t testi” gibi 
istatistik analizlerle elde edilen veriler değerlendirilip 
yorumlanmıştır. Siyasal kararalma mekanizmala-
rında gençlerin düşük temsili tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de önemli bir sorun olarak varlığını 
sürdürmektedir. Bu sorun daha fazla gencin siyasal 
yaşamın içine çekilmesi, gençlerin siyasal alandaki 
etkinliğinin arttırılması ile çözülebilir. Bu hususların 
gerçekleşmesinde siyasi parti gençlik kolları önemli 
bir yere sahiptir. Araştırma esnasında da partilerin 
gençlik kolları ve faaliyetleri üzerinde durulmuş; bu 
teşkilatların gençlerin siyasi tercih ve algılarını ne 
kadar etkilediği, araştırılmıştır. Araştırmanın temel 
varsayımı siyasi partilerin gençlik kolları, gençlerin 
siyasi tercih ve algıları üzerinde etkilidir düşüncesi 
üzerine kurulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Siyasi Parti, Gençlik Kolları, 
Siyasi Tutum

Abstract: This research has been prepared in regard 
of the member number of AKP and CHP Youths’ 
Organization in Sivas city in 2014. Our research 
is a practical one, and statistical analysis has been 
applied on the obtained data. Via statistical analysis 
like “Chi-square and T-tests” the obtained data has 
been evaluated and reviewed. In political decision-
making mechanisms, the low representation of the 
youth subsists as an important problem both in the 
world and in our country Turkey. This problem can 
be solved by imbabing more young people into the 
political world and raise their activitation in the 
political area. In order to materialize these matters, 
political party youths’ organizations posses a fateful 
place. During the research, it was emphasized on 
youths’ organizations and and activitations of the 
political party; and how these organizations effect the 
political preference and the perception of the youth 
has been investigated. The main hypothesis has been 
built on that the political party youths’ organization is 
influential on the political preference and perception 
of the young people.

Key Words:  Political Party, Youths’ Organizations, 
Political Attitude
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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 
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GİRİŞ

Türkiye’nin nüfus yapısına bakıldığında genç seç-
menlerin genel seçmen nüfusu içinde önemli bir 
oranı oluşturduğu görülmektedir. Değişen sosyal 
yaşam ve gelişen teknoloji özellikle genç nüfusun 
hayattan beklentilerini küresel çapta etkilemiş, 
daha özgür, daha refah içinde bir hayat anlayışı 
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gençlerin 
en önemli beklentisi haline gelmiştir. Gençlerin 
bu beklentilerine cevap veremeyen partilerin 
siyasi yaşam içinde varlıklarını sürdürebilmeleri 
oldukça zor olacaktır. Siyasi kurumlar kavramı 
içinde siyasi partiler tek başına ele alınmamalı-
dırlar. Siyasi kurumlar içerisinde siyasi partiler, 
sivil toplum kuruluşları ve sendikalar, bir bütün 
olarak değerlendirilmelidirler.

Gelişmekte olan ülkelerin gençler açısından 
en önemli sorunları işsizlik ve eğitim olmakla 
birlikte, bu tür sorunların çözümüne yeni bakış 
açıları getirilmesi bakımından gençlerin fikirlerine 
önem verilmesi ancak onların siyasi yaşam içeri-
sinde daha aktif olmaları ile mümkün olabilecektir.

Türkiye’de gençlerin siyasete aktif olarak katı-
lımlarının yeterli seviyede olmadığı bir gerçektir. 
Son yıllarda özellikle seçme ve seçilme yaşında 
yapılan yeni düzenlemeler sonucunda, seçme yaşı 
18’e seçilme yaşı ise 25’e düşürülmüştür. Bu tür 
yeniliklerin gençlerin aktif siyasi yaşama katıl-
maları bakımından önemli uygulamalar olmasına 
karşın tek başına yeterli olmadığı düşünülmektedir.

Nüfusumuzun önemli bir bölümünü teşkil 
eden genç nüfusun beklentilerinin karşılanması 
bakımından gençlerin siyasete katılımı önem arz 
etmektedir. Bu doğrultuda gençlik kollarından 
gelen siyasetçilerin öne çıkarılması partilerin 
gelecekleri açısından dikkate alınması gereken 
bir husustur. Örneğin İsveç gibi bazı Avrupa 
ülkelerinde, geçmişte partisinin gençlik kolları 
faaliyetlerine katılmamış bir kişinin o partiden 
milletvekili olabilmesi imkansızdır. Bu da gelişmiş 
demokrasilerde siyasi partilerin gençlik kollarına 
ne denli önem verdiklerinin bir göstergesidir.

Türkiye’nin 1946’da başlayan çok partili demok-
rasi geleneği defalarca askeri darbeler ve siyaset 
dışı kurumların siyasete müdahaleleri ile kesintiye 
uğramıştır. Özellikle 12 Eylül 1980’de gerçekleşen 
askeri darbe hem genel anlamda hem de gençler 
anlamında apolitik bir neslin ortaya çıkmasına 
yol açmış, ülke sorunlarından çok kendi kişisel 
sorunlarını öne alan bir genç nüfusu doğurmuştur.

12 Eylülün izlerini yeni yeni silmeye başlamış 
olan ülkemizde siyasette doğal mecrasına dön-
meye başlamış ve bunun sonucunda gençler 
yeniden siyasi alanda söz sahibi olma yolunda 
ilerlemişlerdir.

Diğer taraftan gençlerin siyasete katılımından ne 
anlaşıldığı sorusu da önemlidir. Bunu şu şekilde 
açıklayacak olursak, sokakta siyaset mi siyasal 
kurumlar içerisinde siyaset mi? Sorusu karşımıza 
çıkmaktadır. Genelde tüm toplumun özelde ise 
gençlerin hak arama ve sorun çözme zihniyetine 
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sahip olduğu bir ülke olma hedefi önemlidir. 
Elbette ki insanlar haklarını savunma adına siyaseti 
sokağa da taşıma hakkına sahiptirler fakat bunu 
yaparken kendileri gibi düşünmeyen insanların 
haklarına saygı göstermeleri ve siyasetin dilini 
şiddet diline çevirmemeleri elzemdir.

Siyasi partiler, gençleri etkilemek adına siyasi 
parti gençlik kollarını kurmuşlardır. Bu yapılan-
ma çerçevesinde, gençlere siyasi parti politikası, 
parti mesajları yansıtmayı hedef almıştır. Böylece 
gençlerin siyasi görüşlerini şekillendirme amacı 
gütmüşlerdir. Bu faaliyetler yapılırken gençler 
kimi zaman aktif, kimi zaman da pasif rol üst-
lenmişlerdir. Öyle ki siyasi parti gençlik kolları 
bazen gençleri konserler, fuarlar, eğlenceler gibi 
etkinliklerde pasif olarak etkileme girişiminde 
olsalar da, bazen de onların siyasi parti tanıtımında 
aktif rol üstlenmelerini sağlamışlardır.

Bu çalışmanın konusu, “Gençlerin Siyasi Tutum 
Kazanımlarında Siyasi Parti Gençlik Kollarının 
Etkisi – AK Parti ve CHP Ölçeğinde Sivas Ör-
neği” olarak belirlenmiştir.

Çalışmanın amacı gençlerin siyasi tutum ka-
zanımlarında siyasi parti gençlik kollarının ne 
derecede etkilerinin olduğunun araştırılmasıdır. 
Bu kapsamda Sivas ili özelinde AK Parti ve CHP 
Gençlik Kollarının kendi genç üyelerini siyasi 
katılıma hangi ölçülerde yönlendirdiği araştırılmış 
ve gençlerin siyasi tutum kazanımlarında gençlik 
kollarının etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Ülkemizde siyasal katılım ve siyaset üzerine ya-
pılan çalışmalar, oldukça fazladır. Siyasal katılım 
genelinde yapılan çalışmaların belli odak grupları 
ve yerleşim bölgeleri üzerinde yoğunlaştığını 
görmekteyiz. Ama partilerin gençlik kolları ve 
siyasal katılım üzerine yapılan çalışmalar yok 
denecek kadar azdır.  Yapılan literatür taramasın-
da partilerin gençlik kollarının gençlerin siyasi 
tercihleri üzerine olan etkisine dair bir çalışmanın 
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 
Hasan Sarı tarafından yapıldığı görülmüş, onun 
dışında partilerin gençlik kollarının etkileri üzerine 
yapılan başka bir çalışmaya rastlanılmamıştır. 
Sivas ilindeki Ak Parti ve CHP gençlik kolları 
üzerine yapılan bu çalışma ile gençlik kollarının 
etki ve faaliyetleri sorgulanmış, gençlerin siyasete 
katılmalarında gençlik kollarının önemli bir yer 
tutuğu vurgulanmak istenmiştir. 

Günümüz demokrasileri, örgütlü toplumların 
etkin olduğu bir yönetim şeklidir. Siyasal partiler 
de en etkili sivil toplum örgütleri arasında yer 
almaktadır. Partilerin teşkilatlanmalarında bizim 
gibi genç nüfusun ağırlıklı olduğu ülkelerde 
gençlik kollarının faaliyet ve işlevlerinin etkisi 
bir kat daha artmaktadır.  Dolayısıyla gençler ve 
siyasal katılım üzerine yapılacak çalışmalar artarak 
çeşitlenmelidir. Ülke ve dünya sorunlarına daha 
duyarlı; katılan, sorgulayan bir gençlik, siyasetin 
tabandan tavana yayılmasında etkili olacak, siyasi 
otoritenin ve teşkilatların keyfi tavırları üzerinde 
caydırıcı güç rolü oynayarak demokrasiyi daha 
da güçlendirecektir. 



www. uheyadergisi.com
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 4 Yıl:2015

  International Refereed Journal Of Research on Economics Management  
April / May / June - Spring Summer Issue: 4 Year: 2015

JEL CODE: Y90-Z1 ID:39 K:55
ISSN Print: 2148-8207  Online 2149-2492

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03942-2015-GE-17393)

21

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 

SİYASAL KATILIM

“Siyasal katılım”, 20. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren siyaset bilimi alanında en çok kullanılan 
kavramlardan biridir. Siyasal katılım vatandaşlarla 
onları mobilize edenlerin etkileşiminden doğar 
(Rosenstone ve Hansen, 1993:7). Sanayileşmenin 
bir sonucu olarak ortaya çıkan aşırı kentleşme ve 
modernleşmeyle birlikte demokrasinin yükselişine 
paralel olarak siyasete katılımın da geliştiği gö-
rülmektedir. Bu sebeple bazı siyaset bilimcileri 
halkın siyasal katılımını, modern devletin en önemli 
özelliği olduğunu ileri sürmektedir. Lerner’ e göre 
geleneksel toplum katılmacı olmayan toplumken 
modern toplum da katılmacı bir toplumdur (Lerner, 
1958: 50). Benzer şekilde Huntington da modern 
devlet ile geleneksel devlet arasındaki en önemli 
farkın, halkın siyasete katılması ve onu etkilemesi 
olduğunu belirtmektedir (Huntinton, 1968: 36).

Siyaset bilimcilerin, “siyasal katılıma” ilişkin 
tanımları oldukça çok ve çeşitlidir. Bu tanımların 
bazıları birbirine benzemektedir. Diğerleri ise 
ayrışmakta ve bir dağınıklık sergilemektedir. 
Kimi yazarlar, siyasal katılımı, siyasi iktidarın 
değişik katlarında görev yapanların seçimi ve 
alacakları siyasal kararları etkileyebilmek için 
vatandaşların yaptığı faaliyetlerin bütünü olarak 
tanımlamaktadırlar (Verba, Nie Kim, 1971: 9). 
Bu tanımın, “bireyin siyasetle ilgi derecesini”, 
“siyasal yönelimin amacını” ve sembolik katılı-
mın önemini dikkate almaması nedeniyle yetersiz 
kaldığı ileri sürülmektedir. Siyasal katılım tanımının 
daha anlaşılır, net, sınırları belirgin ve kapsayıcı 

bir hale gelebilmesi için bu tanıma “siyasi ilgi, 
bilgi ve tutumların” da eklenmesi gerekmektedir 
(Turan, 1996: 69). Bu tanımın olumlu, yasal ve 
devlet içinde bir siyasal katılımı önermesi oldukça 
önemlidir, ancak mevcut yapısıyla dardır. Zira 
siyasal katılım, devletin dışında ve müdahalesi 
olmaksızın da devam edebilmektedir. Ayrıca 
yurttaşlar taleplerini, siyasal sistemin katlarına, 
kurumlarına iletememeleri, siyasal kararları et-
kileyememeleri ve dönüştürememeleri sebebiyle 
siyasete karşı ilgisizleşebilmektedirler (Ergil, 
1980: 116-125). 

Siyasal katılım, seçmenlerin siyasi hayata yönelik 
tutum ve davranışlarının bütünüdür. Demokratik 
rejimlerde siyasi yaşamın en önemli parçası siyasi 
parti faaliyetleridir. Demokratik düzen içerisinde 
siyasi partiler, optimizasyon üzerinde odaklıdırlar. 
Tüm siyasi partiler politik desteği maksimize 
ederken, oy kabını minimum düzeye indirgemeyi 
hedeflerler (Sakal, 1998:211).

Temsili demokraside siyasal katılım, büyük 
oranda devletin yasama süreçlerine katılımını 
ifade eder (Urbinati, 2006). Baykal‟a göre (1970: 
30-31) “siyasal katılma biçimi oy vermek, siyasal 
olayları izlemek veya bu olaylar karşısında 
belli bir tutum takınmaktan daha ileriye git-
mekte, siyasal olayların içine karışmak suretiyle 
yapılan faaliyetlerdir”. Kışlalı ise  (2003: 219) 
siyasal katılmayı “yurttaşların, devletin çeşitli 
düzeylerdeki karar ve uygulamalarını etkileme 
eylemleri” olarak tanımlamıştır. Kapani‟ye göre 
(2004: 130-131) “siyasal katılma, toplum üyesi 
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kişilerin siyasal sistem karŞısında içinde bulun-
dukları durumlarını, tutumlarını ve davranışlarını 
belirleyen bir kavramdır”. Tokgöz (1979: 14) 
“siyasal katılma oy vermeyi de içerecek Şekilde 
yürütülen kampanyalarda çalışma, siyasal tartışma 
içerisine girme, siyaset adamlarıyla ilişki kurma 
vb. pek çok sayıdaki davranışsal faaliyetlerdir” 
demektedir.

Toplumsal ve siyasal modeller arasındaki fark-
lılık,  katılma olgusunu içerip içermemelerinde 
değil, toplumdaki siyasal kaynak ve değerlerin 
dağılımındaki eşitlik ya da eşit  sizliğin ölçüsünce 
belirlenmektedir (Dahl, 1963: 24) Aslında siyasal 
katılım, devletin dışında ve devlet müdahalesi 
olmaksızın da devam edebilmektedir. Ayrıca 
vatandaşlar taleplerini, siyasal sistemin katları-
na, kurumlarına iletememeleri, siyasal kararları 
etkileyememeleri ve dönüş türememeleri sebebiyle 
siyasete karşı ilgisizleşebilmektedirler (Ergil, 
1980: 116-125).

Böylesi durumlarda toplumların yapısı önem 
arz etmektedir. Lerner’e göre geleneksel toplum 
katılmacı olmayan toplumken modern toplum da 
katılmacı bir toplumdur (Lerner, 1958: 50-51). 
Benzer şekilde Huntington da modern devlet ile 
geleneksel devlet arasındaki en önemli farkın, 
halkın siyasete katılması ve onu etkilemesi ol-
duğunu belirtmektedir (Huntington, 1968: 36). 
Geleneksel eylemler gibi geleneksel olmayan 
eylemlerde legal yada illegal olmalarına bakılmak-
sızın siyasal katılım içinde değerlendirilmelidir 
(Conway, 1991:37).

Ayrıca tarih boyunca siyasal eğilimlerin belirlen-
mesinde dinler önemli rol oynamakla beraber son 
yüzyılda ideolojiler ön plana çıkmaya başlamıştır 
(Kızıldere, 2014). Bununla beraber siyasi eğilimin 
belirlenmesinde cinsiyet, yaş, kırsallık- kentsellik 
gibi faktörler siyasi katılıma yön veren etmenler 
olmuştur. 

SİYASAL KATILIMI ETKİLEYEN FAK-
TÖRLER

Siyasal katılmayı belirleyen önemli ölçütler, 
siyasal katılımı gerçekleştiren bireylerin özellik-
leridir. Bireyin özellikleri de kişisel özelliklerden 
fiziki özelliklerine hatta değer yargılarına kadar 
uzanmaktadır (Çukurçayır, 2000: 74). Bireylerin 
siyasete katılmaları farklı yoğunluklardadır. Bazı 
bireyler siyasetle hiç ilgilenmezken, bazıları da 
siyasal faaliyetlere büyük zaman, emek ve para 
ayırmaktadır (Turan, 1977: 74). Bireylerin (va-
tandaşların) yaşamlarıyla ilgili kararlarda etkili 
olabilmeleri için siyasal anlamda toplumsallaş-
maları gereklidir. Siyasal kaynak, bir bireyin 
diğer bireylerin siyasal tutum ve davranışlarını 
kendi siyasal isteği doğrultusunda etkileyebilmek 
amacıyla kullanabileceği her türlü araçtır. Siyasal 
kaynakların siyasal katılmaya etkilerini, siyasal 
kaynakları sınıflandırarak yapmak mümkündür. 
Bu çerçevede siyasal kaynaklar sekiz farklı kate-
goride değerlendirilebilir (Duran, 2005: 131-152). 

Toplumsal Faktörler

Siyasal katılım, toplumun yapısıyla doğrudan 
ilişkilidir. Toplumun gelişmişliği siyasal katılımı 
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da doğrudan etkilemektedir. Gelişmiş ülkelerde, 
eğitim düzeyi, bireylerin toplumsal sorumluluk 
bilincini daha fazla taşıması, siyasi katılımın 
önünde engellerin olmaması gibi birçok etken 
bulunmaktadır. Böylece siyasi katılım oranı geliş-
miş ülkelerde yüksek olmaktadır (Altan, 2011:317).

Modernleşme sosyal farklılaşma ve gruplaşmalar 
çerçevesinden, katılımın etkilemektedir. Medya, 
kültürel faaliyetler, sosyal gelişmişlik gibi ne-
denler çerçevesinden bireylerin siyasete katılım 
isteği artmaktadır. Gelişmişliğin sağladığı maddi 
imkanlar da siyasi katılımda sayının fazlalaşmasını 
etkileyen önemli faktörlerden biridir.

Modernleşme ile beraber sosyokültürel ve siyasi 
açıdan güdüleyici formlar gelişmektedir. Gele-
neksel yapıdaki toplumlarda birey, aile, kom-
şuluk gruplarına bağlılık gösterilirken; modern 
toplumlarda daha çok sınıf temelli bir bağlılık 
gelişmektedir  (Özbudun, 1976:4-13).

Kentleşme de Siyasal katılımı etkileyen faktör-
lerden biridir. Kentleşmeyi modernleşmenin bir 
boyutu olarak gören görüşten hareket edenlere 
göre, kentler siyasal katılmayı hızlandıran bir 
kültürel çerçeve oluşturmaktadır. Kentsel yaşam, 
sağladığı eğitim imkanı ve ikincil grup faaliyetle-
rinden dolayı, siyasal gelişmeleri izleme ve siyasal 
kararlara katılma yönünden kırsala oranla daha 
geniş bir çevre oluşturmaktadır (Kalaycıoğlu, 
1983: 23). Kentlerde görülen siyasal katılım daha 
bağımsız ve daha bilinçliyken, kırsal kesimdeki 

katılma daha çok çevresel faktörlere bağlıdır 
(Çukurçayır, 2000: 81).

Kentleşme eğitim olanaklarını arttırmanın yanı 
sıra, kitle iletişim araçlarını izleme olanaklarını 
da kolaylaştırmaktadır. Bireyler izledikleri bu 
yayınlar sayesinde, ulusal veya uluslararası ölçek-
teki bütün siyasal gelişmelerden haberdar olurlar. 
Özellikle seçim kampanyaları döneminde siyasal 
parti liderlerinin, siyasal yorumcuların siyasal 
yaşama katılma konusundaki propagandalarını 
yaptıkları alan kitle iletişim araçları olmaktadır. 
Kitle iletişim araçlarının yayınlarını en fazla 
izleyenlerin siyasal yaşama katılmayı en sık, en 
az izleyenlerin de en düşük şekilde katılacakları 
söylenebilir (Kalaycıoğlu, 1983: 34).   

Kentleşmeyle birlikte eğitim olanaklarının artması 
ve yeni mesleklerin ortaya çıkması, siyasal ka-
tılma açısından önemli bir toplumsal düzenleme 
olan örgütlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Örgütlenme, siyasal kaynaklardan yeterince pay 
alamayan bireylerin bir araya gelerek büyük bir 
sayıya ulaşmalarını ve siyasal kaynak yetersizli-
ğini gideren düzenlemelerin yapılmasını sağlayan 
önemli bir toplumsal yapılanmadır (Kalaycıoğlu, 
1983: 34). Örgüt üyeliği siyasal görevler üstlen-
mede oldukça önemli bir rol oynar. Örgütlerde 
kazanılan tecrübeler, bireylerin siyasallaşmasını 
hızlandırırken, bireyde siyasal karar alma mekaniz-
ması içerisinde aktif görev isteğine ve beklentisine 
sahip olmaktadır. Kuramsal olarak, demografik 
gruplarla partiler arasında güçlü bağlantıların 
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olması, oy verme şeklindeki siyasal katılmayı 
teşvik ettiği söylenebilir (Powell, 1990: 158).

Toplumun gelişmiş olması, beraberinde iş im-
kanlarının da artmasını getirmektedir ki, bu 
da katılımı önemli oranda etkileyen bir diğer 
faktördür. İş sektörlerinin artması belirli grup-
laşmaların oluşmasını sağlamaktadır. Kadınlar, 
işçiler, memurlar, çiftçiler gibi gruplaşmaların 
oluşması sonucunda bireyler kendilerini daha 
rahat ifade edebilecekleri ortam elde etmiş olurlar 
(Özbudun, 1976:10).

Siyasete katılmayı etkileyen bir diğer toplumsal 
faktör aile yapısı ve geleneksel bağlardır.  Aile,  
“nüfusu  yenileme,  milli  kültürü  taşıma,  ço-
cukları   sosyalleştirme, ekonomik, biyolojik ve 
psikolojik tatmin fonksiyonlarının yerine getirildiği 
bir müessesedir” (Erkal, 1997:94)

Gelişmiş toplumların aile biçimi olan çekirdek 
ailelerde, siyasete katılım daha özgür bir şekilde 
sağlanmaktadır. Bu durum bu aile bireylerinin 
siyasi eğilimlerinin daha özgür ve daha objektif 
temellere dayandığını göstermektedir. Ataerkil 
ailelerde ise, otoriter bir yapının varlığı söz 
konusudur. Bu tür ailelerde yetişen bireyler, 
kararlarını genellikle ailenin verdiği karar dışına 
çıkmadan alırlar. Dolayısıyla aile büyüklerinin 
istekleri doğrultusunda kararlar yerleşmektedir. 
Böylece ataerkil ailelerde siyasete katılım oranı 
azalmaktadır (Alkan, 1989:214).

Siyasete katılmayı etkileyen diğer bir toplumsal 
faktör ise dindir. Din bir taraftan toplumsal ve 

ekonomik koşullara yön verirken, diğer yandan 
çoğu toplumda siyasal değerler de din tarafından 
şekillenmektedir (Yücekök, 1997:14).

Kişisel Faktörler

Siyasete katılma, toplumdaki kişilerin, karakteristik 
özelliklerine, cinsiyetine, yaşına göre farklılıklar 
gösterebilir. Bireylerin karakteristik farklılıkları 
onların siyaset hakkındaki görüşlerini de etkile-
mektedir. Özellikle de gelişmemiş toplumlarda, 
kadınların kendi iradeleriyle siyasal tercihlerini 
yapamaması, kadınların erkeklere göre siyasete 
katılamamalarına neden olmaktadır.

Her toplumda kadına ve erkeğe ait olarak tanım-
lanan davranış ve yargı kalıpları vardır. Erkeğe 
yakıştırılan görev aile ve ev çevresi dışındaki 
faaliyetler iken, kadına yakıştırılan ise ev ve akraba 
grubuna yönelik bütünleştirici ve dış dünyadan 
kopuk faaliyetlerdir (Kalaycıoğlu, 1983:  18). 
Siyasal katılmaya yönelik bireyin sahip olduğu 
cinsiyetin önemi, bireyin ‘aile ve ev’ dışında 
kalan alanda sergileyeceği faaliyetin belirleyicisi 
olmasından kaynaklanmaktadır (Tekeli, 1991: 
81). Kadınların siyasal katılmanın her türünde 
erkeklere göre daha az faaliyet göstermeleri genel 
bir eğilimi yansıtmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 
bile kadınların oy kullanması yakın zamanlarda 
gerçekleşen bir olgudur (TURAN, 1977: 81). 
Uzun süre, çoğu toplumda siyasetin bir erkek işi 
olduğu düşüncesi egemen olmuştur. Ülkemizde de 
kadınların, kendileri ve hemcinsleri adına siyasete 
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katılma ve siyaset yapma kanalları oldukça dardır 
(Arat, 1996: 124). 

Toplumun gelişip gelişmemesi, kadının medeni 
durumu, eğitim düzeyi, yaşı da onun katılımını 
etkilemektedir Evli kadınlar, aile sorumluluğu 
taşıdıkları için, bekar kadınlara göre daha çok 
siyasetle ilgilenirler. Ancak evli kadınların bir 
kısmı, ataerkil yapı dolayısıyla eşlerinin seçtiği 
siyasi gruba yönelmektedirler.

Siyasi katılımı etkileyen diğer kişisel faktör yaş 
olgusudur. Siyasal katılımda yaş faktörü ele alın-
dığında iki noktaya özellikle dikkat çekilmesi 
gerekmektedir. Bunlardan biri genç insanların 
yaşlılara oranla değişime ve yeniliğe daha açık 
olmaları, yaşlıların ise gençlere nazaran daha tutucu 
davranışlara eğilimli olmalarıdır (Kışlalı, 2002:110). 
Toplumun siyasete ilgisinin üst düzeylerde bu-
lunması durumunda, gençlerin siyasal katılımının 
yaşlılara oranla daha fazla yoğunluk göstermesi 
beklenmektedir (Kalaycıoğlu, 1983: 21). 

Siyasal katılmayı etkileyen önemli faktörlerden 
biri de eğitimdir. Eğitim bireye çevresindeki 
toplumsal kurum ve yapıları akılcı kullanmak 
ve değiştirmek konusunda beceri kazandırmak-
tadır. Siyasal katılmada, eğitime sahip olanlar 
olmayanlara göre daha fazla bir görev duygusuna 
sahiptirler. Eğitim, bireylerin siyasal olaylarla 
ilgili bilgi edinmelerini ve bunları yorumlama-
larını, toplumsal durum ve sorunlarıyla bağlantı 
kurmalarını kolaylaştırdığı ölçüde siyasal tılma 
eğilimlerini arttırmaktadır (Çukurçayır, 2000: 83).

Bireyin almış olduğu eğitim, yaşadığı çevre vb. 
değişkenler, sahip olacağı mesleği belirlemede 
etkili olmaktadırlar. Sahip olunan meslek, bireyin 
toplumdaki statüsünü göstermektedir. Toplumdaki 
statüsünün yüksek olması bireyin siyasal konulara 
yönelik ilgisini arttırırken, bürokrasi ile de ilişki 
kurmasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, bu grupta 
yer alan bireyler siyasal katılma faaliyetlerinden 
bazılarını –oy verme, çevresiyle siyasal konu-
larda konuşma veya tartışma vb.- düşük statülü 
meslek gruplarına göre daha sık ve rahat yaparlar 
(Kalaycıoğlu, 1983: 33). 

Siyasete Katılmanın Psikolojik Etkileri

Bireylerin psikolojik durumu, siyasete katılımı-
nı etkileyen diğer faktördür. Kendilerini lider 
olarak gören, çevresindekileri etkileyen, hitabet 
yeteneği olan kişiler toplumsal faaliyetlere daha 
çok katılma eğilimi göstermektedirler. Bireylerin 
çevresindeki insanlara güven duyması, bireyin 
siyasete katılımını arttırır. Bireyler, hükümete ya 
da siyasal sisteme güvenmediklerinde, yönetimin 
bir çıkar  grubunun elinde olduğunu düşünerek 
katılım göstermemektedirler.

Siyasal katılmayı açıklamaya yarayacak psiko-
lojik değişkenlerden en önemli olanı, Michigan 
Üniversitesi çevresinde geliştirilmiş olan “etkenlik 
duygusu”dur (Douvan ve Walker, 1956; Akt. 
Baykal, 1970).

Etkenlik duygusu, “kişinin kendi eylem ve dav-
ranışı ile çevresine ve olayların akışına etkide 
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bulunabileceği inancını taşıyıp taşımadığını ifade 
eden bir kavramdır” (Kapani, 1997:133).

Siyasete Katılmanın Ekonomik Etkileri

Ekonomik açıdan güçlü olanların, diğer değiş-
kenlerden bazıları yeterli olmasa bile, siyasal 
bakımdan etkili oldukları görülmektedir. Sadece 
seçimlere katılarak oy kullanma en alt düzeyde 
ve etkin olmayan bir katılmadır. Bireylerin gelir 
düzeyi yükseldikçe, daha üst düzeylerde siyasal 
katılma türleri gerçekleştirmeleri olasıdır (Turan, 
1977: 76).   

Bireyin toplumsal statüsü, siyasal katılımını arttıran 
önemli faktörlerden biridir. Diğer bireylere göre 
statüsü daha üst olan bireyin siyasi görüşünün, 
çevresel faktörlerden sıyrılıp daha tarafsız ve 
bilinçli şekillendiği görülmektedir.

Toplumun ekonomik durumu iyi olan ve siyasal 
katılımı sağlamış kişilere olan bakışı diğerlerine 
nazaran daha iyi durumdadır. Siyaset ekonomik 
olarak kişiye doğrudan bir getiri sağlamamaktadır. 
Sağlayacağı getiriler dolaylı yollardan sağlanır. 
Fakat siyaset yapmak, yani siyasete katılmak 
demek zaman olarak bu işe gönül vermek anla-
mını taşımaktadır. Ekonomik olarak ticaret yada 
mesleği ile ilgili, kişiler, zamanının bir çoğunu 
siyasal katılım sürecine taviz vererek sağlamaktadır.

 Siyasete Katılmanın Sosyolojik Etkileri

Kişilerin siyasete katılmasında daha önceki mad-
delerde yer alan tün faktörlerin bir araya gelmesi 
sosyolojik boyutu oluşturmaktadır. Eğitim düzeyi, 

ekonomik geliri, psikolojik yeterliliği, toplumsal 
statüsü ne kadar gelişmişse bireyin katılımı o 
kadar etkin olmaktadır. Gelişmiş toplumlarda, 
sosyolojik açıdan bir alt tabanda yer alan ki-
şilerin siyasi katılımının nispeten daha az olduğu 
görülmüştür (Özbudun, 1976:13).

AK PART VE CHP GENÇLİK KOLLARI-
NIN SİYASAL İLETİŞİM FAALİYETLERİ 
SİYASİ PARTİ GENÇLİK KOLLARI VE 
İŞLEVLERİ 

Demokrasinin bir gereği olan siyasi katılım, 
bir süre sonra düşüşe geçmeye başlamaktadır. 
Bu durumun nedeni için çeşitli görüşler ortaya 
atılmaktadır. Özellikle Batı toplumlarında yapılan 
araştırmalar sonucunda siyasi eğilimlerdeki düşüşte 
kara listeye alınan ilk grup gençler olmuştur. 
Amerika Birleşik Devletleri‟ndeki katılım tarz-
larını ele alan çalışmalarda gözlemlenen düşüşün 
büyük bölümünün kuşak farklılıklarında olduğu 
görülmüştür. Daha yaşlı ve daha sivil kuşakların 
yerini daha genç yaştaki gruplar aldıkça, katılım 
düzeyleri sistematik olarak düşmektedir.

Genç insanlar arasında siyasete karşı genellikle 
yetişkinlerde görülenden daha yüksek düzeyde, 
ilgisizlik olması hakkında araştırmacılar, poli-
tika yapanlar, gençlik çalışanları, eğitimciler ve 
seçilmiş siyasetçiler arasında yaygın bir endişe 
bulunmaktadır. Gençlerin hayatlarını doğrudan 
etkileyen politikaların ortaya çıkmasında, ha-
zırlık, karar alma ve uygulama aşamalarında 
söz sahibi olması gerekliliğine   inanılmaktadır.   
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Bu   durumu   sağlamak   amacıyla   gençlerin   
bir örgüt içerisinde birleşmesi sağlanmış, siyasi 
partiler tarafından bu örgütlenme son yıllarda 
daha da önem kazanmaya başlamıştır.

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI

2002 yılı içerisinde kurulan AK Parti Gençlik 
Kolları, teşkilatlanmasını tamamlamış, il teş-
kilatlarını kurmuş, olağan kongrelerini yapmış, 
teşkilatyapısı olarak geniş bir alana yayılmış ve 
birçok alanda gençleri bir araya getirici faaliyetleri 
gerçekleştirmiştir.

2002 yılında teşkilatlanmaya başlamış olup, teşki-
latlanma çalışmalarını Türkiye genelinde yaparken 
AK Parti tüzüğüne uygun olarak üye kayıtlarını 
yapmış ve organlarını oluşturmuştur. AK Parti 
tüzüğüne göre 29 yaşını doldurmamış bireyler, 
gençlik kollarına üye olabilmektedir (AK Parti 
Tüzüğü, 2007:87).

AK Parti Gençlik Kolları, Genel Merkez Gençlik 
Kolları Başkanlığına bağlı bulunur. İl ve ilçeler-
deki başkanların atanmasında, denetlenmesinde, 
görevden el çektirilmesinde yetki Genel Merkez 
Gençlik kolları Başkanlığına aittir.

CHP GENÇLİK KOLLARI

CHP Gençlik kollarının asıl amacı; Atatürk 
ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına 
saygılı, demokratik, laik gençleri siyasi yaşama 
hazırlamaktır. CHP ilkelerini, katılımcı demok-
rasinin gereklerini, laikliği benimsetmek ve 

yerleşmesini sağlamak, CHP görüşlerini yaymak 
ve benimsetmek hedeflenir.

CHP Genel Merkez Gençlik Kolları bir başkan ve 
on dört yardımcıdan oluşmaktadır.  Genel merkez 
yapısında komisyonlar yer almaktadır. Eğitim, 
dış ilişkiler, iletişim ve dokümantasyon, dergi, 
sivil toplum ve üniversite komisyonları olmak 
üzere altı tane komisyon bulunmaktadır (CHP 
Yönetmeliği, 2004:137).

AK Parti Gençlik Kollarında olduğu gibi CHP 
Gençliği de Partinin en üst kurumlarında temsil 
hakkına sahiptir ancak oy kullanma hakkı yoktur. 
Gençlik Kollarının ayrı bir bütçesi bulunmamaktadır.

CHP Gençlik Kolları, seçim dönemleri ve diğer 
dönemler olmak üzere yıl içerisinde siyasi ge-
lişmeleri yakından takip ederek gençlerle siyasi 
iletişim kurmaktadır. Gençlerin siyasi istek ve 
ihtiyaçları belirlenerek, siyasi iletişime giden 
gençlik kolları faaliyetleri olmaktadır.

METODOLOJİ

Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bö-
lümde, siyasal katılımın tanımı yapılmış ve siyasal 
katılımı etkileyen faktörler özetlenmiştir.  Daha 
sonra siyasi partilerin gençlik kolları ve faailet-
leri, AK Parti ve CHP özelinde  genel hatlarıyla 
anlatılmıştır. İkinci bölümde, Sivas ilindeki AK 
Partive CHP gençlik kollarına kayıtlı gençlere 
uygulanan anketlere ilişkin bulguların sunumu 
ve değerlendirilmesi yapılmıştır.
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Araştırmanın temel varsayımı, gençlerin siyasi 
tutum kazanmalarında siyasi parti gençlik kolla-
rının etkisi vardır düşüncesi üzerine kurulmuştur. 
Çalışmanın alt varsayımları da yaş, cinsiyeti eğitim, 
gelir ve çalışma durumu, aile yapısı ve ikamet edilen 
yerlerin siyasal katılım üzerinde etkili olduğu üzerine 
kurulmuştur. 

Anketler, örnekleme giren gençlik kolları üye-
leri gençlerle 20 Eylül – 20 Ekim 2014 tarihleri 
arasında yapılmıştır. 

Araştırmanın evreni olarak Sivas’ta bulunan AK 
Parti Gençlik Kolları Başkanlığında ve Cumhu-
riyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanlığında 
kayıtlı olan, bu partilerin gençlik kolları faali-
yetlerine katılan veya bu partiye oy veren 30 
yaş altı kişiler % 5 hata payı, p ve q değerleri 
0,5 baz alınarak eşit oranda değerlendirilmeye 
çalışılmıştır.

Sivas’ta, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına 
kayıtlı olan 27.000 civarında, CHP Gençlik Kolları 
Başkanlığına ise kayıtlı olan 1.000 civarında genç 
üye bulunmaktadır. Ayrıca her iki partide de üye 
olmadığı halde faaliyetlere katılan gençler vardır.

Resmi kayıtlı olan veya gönüllü olarak destek olan 
kişilerin toplamı düşünüldüğünde araştırmanın 
evreni 30.000 civarında gençtir.

Fakat kayıtlı ve faaliyetlere katılan üyelerin 
azlığı nedeniyle CHP Gençlik Kolları Başkan-
lığına mensup ancak 117 gence ulaşılabilmiştir. 
100 Milyon kişiye kadar güvenilir kabul edilen 
sayı olan 385 kişiye ulaşmak için AK Parti 
Gençlik Kolları Başkanlığı mensubu 268 gençle 
anket uygulaması  gerçekleştirilmiştir.

Cevaplandırılan anket formları kodlanarak “SPSS 
(Statical Package For Social Science- Sosyal 
Bilimler için istatistik Paketi) For Windows 
15.0 Sürümü” ile analiz edilmiştir.

Yukarıda oluşturulan tüm varsayımlar, anket 
soru formunun uygulanması sonucu elde edilen 
veriler göz önünde bulundurularak test edilmiştir. 
Araştırmanın son aşamasında ise elde edilen 
sonuçlar yorumlanmış ve rapor edilmiştir.

VERİLERİN ÇÖZÜMÜ ve YORUMLAN-
MASI DEMOGRAFİK VERİLER

Sivas ilinde bulunan AK Parti ve CHP Gençlik 
Kolları üyelerine yönelik yapılan anket çalışmasında 
ilk olarak ankete katılanların sosyo-demografik 
yapıları incelenmiştir. 
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Tablo 1.  Demografik Özelliklerin Genel Görünümü

Değiken Sayı Yüzde

Yaş 18-20 87 22.6

21-23 192 49.9

24-26 132 27.2

27-30 119 24.5

Cinsiyet Kadın 160 41.6

Erkek 385 58.4

Eğitim Lise 68 17.7

Önlisans 81 21

Üniversite 204 53

Y. Lisans 19 4.9

Doktora 67 1.8

Gelir Düzeyi 0 – 750 255 66.2

751 - 1500 71 18.4

1501 - 2250 52 13.5

Diğer 7 1.8

Çalışma Durumu Öğrenci 252 65.5

Çalışmıyor 76 19.7

Esnaf 17 4.4

Memur 8 2.1

Serbest Meslek 20 5.2

Diğer 12 3.1

Aile Yapısı Geleneksel 100 26

Çekirdek 285 74
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Medeni Durum Bekar 285 23.6

Evli 91 23.6

Dul 9 2.3

İkametgah Köy 15 3.9

Kasaba 17 4.4

İlçe 71 18.4

İl 271 70.4

Diğer 11 2.9

Buna göre, ankete katılanların %41,6‟sının kadın 
ve %58,4‟ünün erkek olduğu görülmüştür. Katı-
lımcıların %22,6‟sını 18-20 yaş grubu, %49,9‟unu 
21-23 yaş grubu, %17,1ini 24-26 yaş grubu ve 
%10,4‟ünü ise 27-30 yaş grubu oluşturmaktadır. 
Katılımcıların %74‟ünü bekarlar teşkil ederken, 
%74‟ü çekirdek ailede yaşadıklarını belirtmişlerdir. 
Katılımcıların eğitim durumlarına bakıldığında 
%53‟lük bir oranla büyük ölçüde üniversite 
mezunu oldukları görülmektedir. Katılımcıların 
%65,5‟i öğrenci olduklarını söylemişlerdir. Gelir 
düzeyleri bakımından %66‟2lik kısmının 0-750 
TL gelire sahip oldukları görülmüştür. Ankete 

katılanların %70,4‟ü Şehirde yaşamaktadır. An-
kete katılanların %69,6‟sı son seçimlerde AK 
Partiye, %30,4‟ü ise CHP‟ye oy vermişlerdir.

Anket katılımcılarının oy kullanma durumları ile 
cinsiyetleri arasındaki ilişkinin ölçülmesi açısından 
yapılan “ki kare” testi sonuçlarına cinsiyet ile siyasi 
kat ı l ım arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 
görülmüştür. Buna göre sonuçlar, cinsiyetin oy 
kullanma hassasiyeti üzerinde önemli bir etken 
oluşturmadığını ortaya koymaktadır.
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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 

VARSAYIMLARLA İLGİLİ ÇAPRAZ 
TABLO ve UYGULANAN TESTLERİN 
YORUMLARI

Tablo 2. Seçimlerde Oy Kullanma ve Cinsiyet Arasındaki İlişki

Cinsiyet

Bayan Erkek Toplam

Seçimlerde 
oy kullanma 
hakkına sahip 
olduğunuzda 
oy kullanma 
konusunda 
hassasiyet 
gösterir 
misiniz?

Evet
Sayı 123 159 282

%
Yüzde

32,20% 41,60% 73,80%

Hayır
Sayı 20 36 56

%
Yüzde

5,20% 9,40% 14,70%

Fark etmez
Sayı 16 28 44

%
Yüzde

4,20% 7,30% 11,50%

%
Yüzde

41,60% 58,40% 100,00%

x² = 1,767 
s.d = 2 
P = 0,413

P: 0,413 > 0,05 olduğundan H0 reddedilemez, 
Yani Cinsiyetin Oy kullanma hassasiyeti üzerinde 
etkisi yoktur.

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılan-
lardan Cinsiyeti Bayan olanların “Seçimlerde 
oy kullanma hakkına sahip olduğunuzda oy 
kullanma konusunda hassasiyet gösterir misiniz?” 
sorusuna, %32,20 oranında evet, %5,20 oranında 

hayır ve %4,20 oranında ise Fark etmez dedik-
leri görülmektedir. Aynı soruya Cinsiyeti Erkek 
olanların %41,6 oranında evet, %9,40 oranında 
hayır ve %7,30 oranında Fark etmez cevaplarını 
vermişlerdir. Erkeklerin oy kullanma hassasi-
yetleri konusunda bayanlara nazaran bir miktar 
önde olmalarına rağmen cinsiyetin oy kullanma 
hassasiyeti konusunda önemli bir etken olmadığı 
görüşü savunulabilir.

Katılanların yaş durumları ile oy kullanma durumları 
arasındaki ilişkinin ölçülmesine yönelik yapılan 
“ki kare” testinin ortaya koyduğu sonuçlara 



www. uheyadergisi.com
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 4 Yıl:2015

  International Refereed Journal Of Research on Economics Management  
April / May / June - Spring Summer Issue: 4 Year: 2015

JEL CODE: Y90-Z1 ID:39 K:55
ISSN Print: 2148-8207  Online 2149-2492

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03942-2015-GE-17393)

32

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 
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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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ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 
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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 

göre, yaş ile siyasi katılım arasında anlamlı bir 
ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre ankete 

katılanların yaşları arttıkça oy kullanma düzeyleri 
de anlamlı bir artış göstermektedir.

Tablo 3. Seçimlerde Oy Kullanma ve Yaş Arasındaki İlişki

Seçimlerde oy 
kullanma hakkına 
sahip olduğunuzda oy 
kullanma konusunda 
hassasiyet gösterir 
misiniz?

Evet
Sayı 75 140 41 26 282

% Yüzde 19,60% 36,60% 10,70% 6,80% 73,80%

Hayır
Sayı 9 30 10 7 56

% Yüzde 2,40% 7,90% 2,60% 1,80% 14,70%

Fark etmez
Sayı 1 21 15 7 44

% Yüzde 0,30% 5,50% 3,90% 1,80% 11,50%

Toplam Sayı 85 191 66 40 382

% Yüzde 22,30% 50,00% 17,30% 10,50% 100,00%

x²=21, 760s. d=6  P = 0,001

P: 0,001 < 0,05 olduğundan H0 reddedilir, Yani 
Yaş, Oy kullanma hassasiyeti üzerinde etkilidir.

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan 
18-20 yaş aralığından olan kişilerin “Seçimlerde 
oy kullanma hakkına sahip olduğunuzda oy kul-
lanma konusunda hassasiyet gösterir misiniz?” 
sorusuna, %19,60 oranında evet, %2,40 oranında 
hayır ve %0,30 oranında ise fark etmez dedikleri 
görülmektedir. Aynı soruya 21-23 yaş aralığında 
olan kişilerin %36,60 oranında evet, %7,90 ora-
nında hayır ve %5,5 oranında fark etmez cevap-
larını vermişlerdir. Yine aynı soruya 24-26 Yaş 
aralığında olan kişilerin %10,70 oranında evet, 
%2,60 oranında hayır ve %3,90 oranında Fark 
etmez cevaplarını vermişlerdir. Yine aynı soruya 
27-30 Yaş aralığında olan kişilerin %6,80 oranında 

evet, %1,80 oranında hayır ve %1,80 oranında 
de Fark etmez cevaplarını vermişlerdir. Yaşın, 
oy kullanma hassasiyetleri konusunda önemli 
bir etken olduğu görüşü savunulabilir. Yapılan 
uygulamaya verilen cevaplar baz alındığında, 
seçme yaşı olan 18 den sonraki dönemde kişiler 
oy kullanma konusunda daha hassas davrandığı 
ve yaşı ilerledikçe bu hassasiyetini daha aza 
indirdiği görülmektedir.

Katılımcıların medeni durumları ile oy kullanma 
durumları arasındaki ilişkiyi ölçmek için yapılan 
“ki kare” testi sonuçlarına göre medeni durum 
ile siyasi katılım arasında anlamlı bir ilişkinin 
varlığı saptanmıştır. Evli olanların bekârlara göre 
siyasi katılımlarını daha yüksek olduğu ortaya 
çıkmaktadır.
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Tablo 4. Seçimlerde Oy Kullanma ve Medeni Durum Arasındaki İlişki

Medeni Durum

Bekar Evli Dul Toplam

Seçimlerde oy kullanma
hakkına sahip olduğunuzda 
oy kullanma konusunda 
hassasiyet gösterir misiniz?

Evet
Sayı 220 60 2 282

%
Yüzde

57,60% 15,70% 0,50% 73,80%

Hayır
Sayı 41 14 1 56

%
Yüzde

10,70% 3,70% 0,30% 14,70%

Fark etmez
Sayı 21 17 6 44

%
Yüzde

5,50% 4,50% 1,60% 11,50%

Toplam Sayı 282 91 9 382

%
Yüzde

73,80% 23,80% 2,40% 100,00%

x² = 36,673 s.d = 4 P = 0,0

P: 0,0 < 0,05 olduğundan H0 reddedilir, Yani 
Medeni Durumun Oy kullanma hassasiyeti 
üzerinde etkisi vardır.

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlar-
dan Medeni Durumu Bekar olanlar “Seçimlerde 
oy kullanma hakkına sahip olduğunuzda oy 
kullanma konusunda hassasiyet gösterir misi-
niz?” sorusuna, %57,60 oranında evet, %10,70 
oranında hayır ve %5,50 oranında ise Fark etmez 
dedikleri görülmektedir. Aynı soruya Medeni 
Durumu Evli olanların %15,70 oranında evet, 
%3,70 oranında hayır ve %4,50 oranında de 

Fark etmez cevaplarını vermişlerdir. Aynı soruya 
Medeni Durumu Dul olanların %0,50 oranında 
evet, %0,30 oranında hayır ve %1,60 oranında 
de Fark etmez cevaplarını vermişlerdir. Medeni 
durumun, oy kullanma hassasiyetleri konusunda 
etkili olduğu yapılan uygulamada da görülmek-
tedir. Bekar olanlar, evli ve dul olanlara karşı oy 
kullanma konusunda daha hassas davranmaktadır.

Katılımcıların aile yapıları ile oy kullanma du-
rumları arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla 
yapılan “ki kare” testi sonuçlarına göre çekirdek 
aile yapısına sahip gençlerin siyasi katılımlarının 
geleneksel aile yapısına mensup gençlere oranla 
artış gösterdiği gözlemlenmiştir.
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Tablo 5. Seçimlerde Oy Kullanma ve Aile Yapısı Arasındaki İlişki

Aile Yapısı

Geleneksel 
Aile

Çekirdek 
Aile

Toplam

Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip 
olduğunuzda oy kullanma konusunda 
hassasiyet gösterir misiniz?

Evet
Sayı 68 214 282

%
Yüzde

17,80% 56,00% 73,80%

Hayır
Sayı 14 42 56

%
Yüzde

3,70% 11,00% 14,70%

Fark 
etmez

Sayı 17 27 44

%
Yüzde

4,50% 7,10% 11,50%

Toplam Sayı 99 283 382

%
Yüzde

25,90% 74,10% 100,00
%

x² = 4,210 
s.d = 2 
P = 0,122

P: 0,122 > 0,05 olduğundan H0 reddedilemez, 
Yani Aile Yapısının Oy kullanma hassasiyeti 
üzerinde etkisi yoktur.

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan 
Aile Yapısı Geleneksel Aile olanlar “Seçimlerde 
oy kullanma hakkına sahip olduğunuzda oy kul-
lanma konusunda hassasiyet gösterir misiniz?” 
sorusuna, %17,80 oranında evet, %3,70 oranında 
hayır ve %4,50 oranında ise Fark etmez dedikleri 
görülmektedir. Aynı soruya Aile Yapısı Çekirdek 
Aile olanların %56,00 oranında evet, %11,00 
oranında hayır ve %7,10 oranında de Fark etmez 

cevaplarını vermişlerdir. Yapılan uygulamada en 
hassas olan grup Çekirdek Aile yapısına sahip 
olan gruptur.

Ankete katılanların eğitim durumları ile oy 
kullanma durumları arasındaki ilişkiyi ölçmek 
amacıyla yapılan “ki kare” testi sonuçlarına 
göre, eğitim durumu ile siyasi katılım arasında 
anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Buna 
göre, eğitim durumundaki farklılaşması siyasi 
katılım düzeylerinde de farklılaşmaya yol açtığı 
görülmüştür. Örneğin eğitim seviyesi lisans dü-
zeyinde olanların siyasi katılım konusunda daha 
hassas oldukları gözlemlenmiştir. Sonuç olarak 
eğitim durumu ile siyasi katılım arasında anlamlı 
bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.
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techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 6. Seçimlerde Oy Kullanma ve Eğitim Durumu Arasındaki İlişki

Eğitim Durumu

Lise Ön 
Lisans

Lisans Y.
Lisans

Dokto 
ra

Toplam

Seçimlerde oy kul-
lanma
hakkına sahip ol-
duğunuzda oy kul-
lanma konusunda 
hassasiyet gösterir 
misiniz?

Evet Sayı 49 59 161 10 2 281

%
Yüzde

13,10% 15,70% 42,90% 2,70% 0,50% 74,90%

Hayır Sayı 14 13 21 4 1 53

%
Yüzde

3,70% 3,50% 5,60% 1,10% 0,30% 14,10%

Fark 
etmez

Sayı 4 9 21 4 3 41

%
Yüzde

1,10% 2,40% 5,60% 1,10% 0,80% 10,90%

Toplam Sayı 67 81 203 18 6 375

%
Yüzde

17,90% 21,60% 54,10% 4,80% 1,60% 100,00
%

x² = 20,233 
s.d = 8 
P = 0,009

P: 0,009 < 0,05 olduğundan H0 reddedilir, Yani 
Eğitim Durumunun Oy kullanma hassasiyeti 
üzerinde etkisi vardır.

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılan-
lardan eğitim durumu lise olanlar “Seçimlerde 
oy kullanma hakkına sahip olduğunuzda oy 
kullanma konusunda hassasiyet gösterir misiniz?” 
sorusuna, %13,10 oranında evet, %3,70 oranında 
hayır ve %1,10 oranında ise Fark etmez dedik-
leri görülmektedir. Aynı soruya Eğitim Durumu 
Önlisans olanların %15,70 oranında evet, %3,50 
oranında hayır ve %2,40 oranında de Fark etmez 
cevaplarını vermişlerdir. Aynı soruya Eğitim 

Durumu Lisans olanların %42,90 oranında evet, 
%5,60 oranında hayır ve %5,60 oranında de 
Fark etmez cevaplarını vermişlerdir. Aynı soruya 
Eğitim Durumu Yüksek Lisans olanların %2,70 
oranında evet, %1,10 oranında hayır ve %1,10 
oranında de Fark etmez cevaplarını vermişlerdir. 
Aynı soruya Eğitim Durumu Doktora olanların 
%0,50 oranında evet, %0,30 oranında hayır ve 
%0,80 oranında de Fark etmez cevaplarını ver-
mişlerdir. Yapılan uygulamada en hassas grup 
Lisans düzeyinde olan gruptur.

Katılımcıların çalışma durumları ile oy kullanma 
hassasiyetleri arasındaki ilişkiyi saptamak için 
uygulanan “ki kare ” testi sonuçlarına göre çalış-
ma durumu ili oy kullanma hassasiyeti arasında 
anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.
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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 7. Seçimlerde Oy Kullanma ve Çalışma Durumu Arasındaki İlişki

Çalışma Durumu

Öğrenci Çalışmıyor Esnaf Memur Serbest Diğer Toplam

Seçimlerde oy 
kullanma
hakkına sahip 
olduğunuzda 
oy kullanma 
konusunda 
hassasiyet 
gösterir misiniz?

Evet Sayı 202 44 11 6 12 7 282

%
Yüzde

52,90% 11,50% 2,90% 1,60% 3,10% 1,80% 73,80%

Hayır Sayı 27 21 2 2 1 3 56

%
Yüzde

7,10% 5,50% 0,50% 0,50% 0,30% 0,80% 14,70%

Fark etmez Sayı 20 11 4 0 7 2 44

%
Yüzde

5,20% 2,90% 1,00% 0,00% 1,80% 0,50% 11,50%

Toplam Sayı 249 76 17 8 20 12 382

%
Yüzde

65,20% 19,90% 4,50% 2,10% 5,20% 3,10% 100,0 %

x² = 35,642 s.d = 10 P = 0,0

P: 0,0 < 0,05 olduğundan H0 reddedilir, Yani 
Çalışma Durumunun Oy kullanma hassasiyeti 
üzerinde etkisi vardır.

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan 
Çalışma Durumu Öğrenci olanlar yani çalışma-
yanlar “Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip 
olduğunuzda oy kullanma konusunda hassasiyet 
gösterir misiniz?” sorusuna, %52,90 oranında 
evet, %7,10 oranında hayır ve %5,20 oranında ise 
Fark etmez dedikleri görülmektedir. Aynı soruya 
Çalışma Durumu Çalışmıyor olanların %11,50 
oranında evet, %5,50 oranında hayır ve %2,90 

oranında de Fark etmez cevaplarını vermişlerdir. 
Aynı soruya Çalışma Durumu Esnaf olanların 
%2,90 oranında evet, %0,50 oranında hayır ve 
%1,00 oranında de Fark etmez cevaplarını ver-
mişlerdir. Aynı soruya Çalışma Durumu Memur 
olanların %1,60 oranında evet, %0,50 oranında 
hayır cevaplarını vermişlerdir. Aynı soruya Ça-
lışma Durumu Serbest olanların %3,10 oranında 
evet, %0,30 oranında hayır ve %1,80 oranında 
de Fark etmez cevaplarını vermiĢlerdir. Aynı 
soruya Çalışma Durumu Diğer olanların %1,80 
oranında evet, %0,80 oranında hayır ve %0,50 
oranında de Fark etmez cevaplarını vermişlerdir. 
Yapılan uygulamada çalışmayanların ve özellikle 
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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 

öğrenci oldukları için çalışmayanların oranı 
oldukça yüksektir.

Ankete katılanların gelir düzeyleri ile oy kullanma 
arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla yapılan “ki 

kare” testi sonuçlarına göre, katılımcıların gelir 

düzeyleri ile oy kullanma hassasiyetleri arasında 

anlamlı bir ilişkinin var olduğu ortaya koyulmuştur. 

Gelir düzeyi arttıkça siyasal katılım artmaktadır.

Tablo 8. Seçimlerde Oy Kullanma ve Aylık Gelir Durumu Arasındaki İlişki

Aylık Gelir Durumu

0-750 751-1500 1501-2250 Diğer Toplam

 Seçimlerde oy kullanma
hakkına sahip olduğunuz-

da oy kullanma konu-
 sunda hassasiyet gösterir

?misiniz

Evet
Sayı 198 49 30 5 282

%
Yüzde

51,80% 12,80% 7,90% 1,30% 73,80%

Hayır
Sayı 30 13 11 2 56

%
Yüzde

7,90% 3,40% 2,90% 0,50% 14,70%

 Fark
etmez

Sayı 25 8 11 0 44

%
Yüzde

6,50% 2,10% 2,90% 0,00% 11,50%

Top-
lam

Sayı 253 70 52 7 382

%
Yüzde

66,20% 18,30% 13,60% 1,80% 100,00%

x² = 12,744 
s.d = 6 
P = 0,047

P: 0,047 < 0,05 olduğundan H0 reddedilir, Aylık 
Gelir Durumunun Oy kullanma hassasiyeti üze-
rinde etkisi vardır.

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılan-
lardan Aylık Gelir Durumu 0-750 TL arasında 
olanlar “Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip 

olduğunuzda oy kullanma konusunda hassasiyet 
gösterir misiniz?” sorusuna, %51,80 oranında evet, 
%7,90 oranında hayır ve %6,50 oranında ise Fark 
etmez dedikleri görülmektedir. Aynı soruya Aylık 
Gelir Durumu 751-1500 TL arasında olanların 
%12,80 oranında evet, %3,40 oranında hayır 
ve %2,10 oranında de Fark etmez cevaplarını 
vermişlerdir. Aynı soruya Aylık Gelir Durumu 
1501-2250 TL arasında olanların %7,90 oranında 
evet, %2,90 oranında hayır ve %2,90 oranında 
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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 

de Fark etmez cevaplarını vermiĢlerdir. Aynı 
soruya Aylık Gelir Durumu 2250 TL üzerinde 
olanların %1,30 oranında evet, %0,50 oranında 
hayır cevaplarını vermişlerdir. Uygulamaya ka-
tılanların gençler olduğu dikkate alınacak olursa 
gelir durumları düşük olanların konuyla diğerlerine 
nazaran daha ilgili olduğu görülmektedir.

Katılımcıların ikamet ettikleri yerlerin oy kullanma 
hassasiyetlerine olan etkisinin ölçülmesi için ya-
pılan “ki kare” testi sonuçlarına göre, katılanların 
kırsal alan ya da kentsel alanda yaşamaları ve 
siyasi katılımları arasında anlamlı bir ilişkinin 
var olduğu görülmektedir. Buna göre, katılanla-
rın kırsal alandan kentsel alana geldikçe siyasi 
katılımlarının arttığı tespit edilmiştir. 

Tablo 9. Seçimlerde Oy Kullanma ve İkamet Bölgesi Arasındaki İlişki

İkamet Bölgesi

Köy Kasa-
ba

Ilçe Il Diğer Toplam

Seçimlerde oy kul-
 lanma hakkına sahip

 olduğunuzda oy
 kullanma konusunda

 hassasiyet gösterir
?misiniz

Evet
Sayı 12 6 39 216 9 282

%
Yüzde

3,10% 1,60% 10,20% 56,50% 2,40% 73,80%

Hayır
Sayı 3 10 20 22 1 56

%
Yüzde

0,80% 2,60% 5,20% 5,80% 0,30% 14,70%

Farketmez
Sayı 0 1 12 31 0 44

%
Yüzde

0,00% 0,30% 3,10% 8,10% 0,00% 11,50%

Toplam Sayı 15 17 71 269 10 382

%
Yüzde

3,90% 4,50% 18,60% 70,40% 2,60% 100,00%

x² = 53,551 
s.d = 8 
P = 0,0

P: 0,0 < 0,05 olduğundan H0 reddedilir, İka-
met Bölgesinin Oy kullanma hassasiyeti üze-
rinde etkisi vardır.
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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 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılan-
lardan İkamet Bölgesi Köy olanlar “Seçimlerde 
oy kullanma hakkına sahip olduğunuzda oy kul-
lanma konusunda hassasiyet gösterir misiniz?” 
sorusuna, %3,10 oranında evet, %0,80 oranında 
hayır dedikleri görülmektedir. Aynı soruya İkamet 
Bölgesi Kasaba olanların %1,60 oranında evet, 
%2,60 oranında hayır ve %0,30 oranında de 
Fark etmez cevaplarını vermişlerdir. Aynı soruya 
İkamet Bölgesi İlçe olanların %10,20 oranında 
evet, %5,20 oranında hayır ve %3,10 oranında de 

Fark etmez cevaplarını vermişlerdir. Aynı soruya 
İkamet Bölgesi İl olanların %56,50 oranında 
evet, %5,80 oranında hayır ve %8,10 oranında 
de Fark etmez cevaplarını vermişlerdir. Aynı 
soruya İkamet Bölgesi bunların dışında olanla-
rın %2,40 oranında evet, %0,30 oranında hayır 
cevaplarını vermişlerdir. Uygulamaya katılanlar 
dikkate alındığında en yüksek hassasiyetin İllerde 
yaşayanlarda yani Kentsel bölgede olanlarda 
olduğu görülmektedir.

Tablo 9. Son Seçimlerde AK Parti’ye Oy Veren Gençlerin, Görev Aldığı Gençlik Kolları Ça-
lışmaları İle Bu Çalışmalardan Nasıl Etkilendiği Arasında Olan İlişki

 Son seçimlerde hangi partiye oy
 verdiğiniz sorusuna AK Parti

cevabını verenler

 Oy verdiğiniz siyasi partinin gençlik kollarının çalışmaları sizin oy
?verme faaliyetinizi nasıl etkilemiştir

 Hiçbir etkisi
olmadı

 Olumlu bir
etkisi oldu

 Olumsuz bir
etkisi oldu Toplam

 Oy verdiğiniz
 siyasi partinin

gençlik kol-
 larında aktif

 görev aldınız
?mı

Evet

Sayı 12 121 3 136

% 8,80% 89,00% 2,20% 100,00%

Son seçimlerde AK Parti’ye oy veren gençlerin, 
AK Parti Gençlik Kollarında aktif görev aldık-
larında Gençlik Kolları faaliyetlerinden olumlu 
olarak % 89 oranında etkilendiği görülmektedir. 
Gençlik Kollarında görev alan gençlerin nere-
deyse tamamı AK Parti Gençlik Kollarından 

etkilenmiĢtir. Bu durumda tezimizin konusu 
olan Gençlerin Siyasi Tutum Kazanımlarında 
Siyasi Parti Gençlik Kollarının Rolü, AK Parti 
içerisinde oldukça üst düzeydedir.
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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 11. Son Seçimlerde CHP’ye Oy Veren Gençlerin, Görev Aldığı Gençlik Kolları Çalış-
maları İle Bu Çalışmalardan Nasıl Etkilendiği Arasında Olan İlişki

Son seçimlerde hangi partiye oy verdiğiniz soru-
suna CHP cevabını verenler

Oy verdiğiniz siyasi partinin gençlik kollarının çalışmala-
?rı sizin oy verme faaliyetinizi nasıl etkilemiştir

Hiçbir etki-
si olmadı

 Olumlu
 bir etkisi

oldu

 Olumsuz bir
etkisi oldu Toplam

 Oy verdiğiniz siyasi partinin
 gençlik kollarında aktif görev

?aldınız mı
Evet

Sayı 18 8 0 26

% 69,20% 30,80% 0,00% 100,00%

x² = 4,980 
s.d = 2 
P = 0,083

Son seçimlerde CHP’ye oy veren gençlerin, 
CHP Gençlik Kollarında aktif görev aldıklarında 
Gençlik Kolları faaliyetlerinden olumlu olarak % 
30,80 oranında etkilendiği görülmektedir. Gençlik 
Kollarında görev alan gençlerin % 69,20 si oy 
verme faaliyeti konusunda hiçbir etkisi olmadığını 
belirtmiĢlerdir. Bu durumda tezimizin konusu olan 
Gençlerin Siyasi Tutum Kazanımlarında Siyasi 
Parti Gençlik Kollarının Rolü, CHP içerisinde 
çok yüksek değildir.

Oy verilen siyasi partinin gençlik kollarının 
çalışmalarının oy verme hassasiyetlerini nasıl 
etkilediğini ölçmek amacıyla yapılan “ki kare” 
testi sonuçlarına göre oyunu AK Partiye oy 
verdiğini söyleyen gençlerin gençlik kolları 
çalışmalarından etkilendiği görülmüştür. Oyunu 
CHP‟ye veren gençler bakımından ise gençlik 
kolları çalışmalarının oy verme hassasiyetlerini 
çok fazla etkilemediği sonucu ortaya çıkmıştır.

Katılımcıların ileride aktif siyasetle uğraşmak 
isteyip istemeyeceği ile oy verme hassasiyetlerinin 
arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını tes-
pit etmek için yapılan “ki kare” testi sonuçlarına 
göre, oyunu AK Partiye vermiş olanlar açısından 
anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. 
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ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

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

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

HOUSES 

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

Tablo 12. Son Seçimlerde AK Parti’ye Oy Veren Gençlerin, Oy Kullanma Hassasiyetleriyle, 
İleride Aktif Siyasetle Uğraşma İsteği Arasında Olan İlişki

Son seçimlerde hangi partiye oy verdiğiniz 
sorusuna AK Parti cevabını verenler

İleride siyasetle aktif olarak uğraşmayı düşünüyor 
musunuz?

Evet Hayır Toplam

Seçimlerde oy kullanma 
hakkına sahip olduğunuzda 
oy kullanma konusunda 
hassasiyet gösterir misiniz?

Evet

Sayı 106 118 224

% 47,30% 52,70% 100,00%

x² = 1,379 
s.d =2 
P = 0,502

AK Partiye oy veren gençlerin önemli bir bölümünün 
ileride aktif siyasetle uğraşmak istediği sonucu 

ortaya çıkmaktadır. Aynı durumun CHP‟ye oy 
veren gençler açısından ölçülmesi için yapılan 
teste göre ise, anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 
Oyunu CHP‟ye vereceğini söyleyen gençlerin 
önemli bir kısmı ileride aktif siyaset içerisinde 
yer almak istemediklerini belirtmişlerdir.

Tablo 13. Son Seçimlerde AK Parti’ye Oy Veren Gençlerin, Oy Kullanma Hassasiyetleriyle, 
Gençlik Kolları Çalışmalarından Nasıl Etkilendiği Arasında Olan İlişki

Son seçimlerde hangi partiye oy 
verdiğiniz sorusuna AK Parti 
cevabını verenler

Oy verdiğiniz siyasi partinin gençlik kollarının çalışmaları sizin oy verme 
faaliyetinizi  nasıl etkilemiştir?

Hiçbir etkisi 
olmadı

Olumlu bir 
etkisi oldu

Olumsuz bir etkisi 
oldu

Toplam

Seçimlerde oy 
kullanma hakkına 
sahip olduğunuzda 
oy kullanma 
konusunda 
hassasiyet gösterir 
misiniz?

Evet

Sayı 43 177 4 224

% 19,20% 79,00% 1,80% 100,00%

x² = 12,701 
s.d = 4 
P = 0,013

Son seçimlerde AK Parti’ye oy veren gençlerin, 
oy kullanma hassasiyetleri, AK Parti gençlik 
kollarının yaptığı çalışmalardan %79 seviyesinde 
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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 

olumlu olarak etkilenmiştir. Bu gençler %19.20 
seviyesinde çalıĢmalardan hiç etkilenmemiş ve 
%4 civarında genç ise çalışmalardan olumsuz 
olarak etkilenmiştir. Tabloda ki oranlar dikkate 

alınacak olursa, çok yüksek seviyede (%79.0), 
AK Parti Gençlik Kolları çalıĢmaları, oy kul-
lanma hassasiyetleri açısından gençleri olumlu 
yönde etkilemiştir.

Tablo 14 Son Seçimlerde CHP’ye Oy Veren Gençlerin, Oy Kullanma Hassasiyetleriyle, 
Gençlik Kolları Çalışmalarından Nasıl Etkilendiği Arasında Olan İlişki

Son seçimlerde hangi partiye oy verdiği-
niz sorusuna CHP cevabını verenler

Oy verdiğiniz siyasi partinin gençlik kollarının çalışmaları sizin 
oy verme faaliyetinizi  nasıl etkilemiştir?

Hiçbir etkisi 
olmadı

Olumlu bir 
etkisi oldu

Olumsuz bir 
etkisi oldu

Toplam

Seçimlerde oy kullan-
ma hakkına sahip oldu-
ğunuzda oy kullanma 
konusunda hassasiyet 
gösterir misiniz?

Evet

Sayı 31 24 2 57

% 54,40% 42,10% 3,50% 100,00%

x² = 5,704 
s.d = 4 
P = 0,222

Son seçimlerde CHP‟ye oy veren gençlerin, oy 
kullanma hassasiyetleri, CHP gençlik kolları-
nın yaptığı çalışmalardan %42.10 seviyesinde 
olumlu olarak etkilenmiştir. Bu gençler %54.40 
seviyesinde çalışmalardan hiç etkilenmemiş ve 
%3,50 civarında genç ise çalışmalardan olumsuz 
olarak etkilenmiştir.

Tabloda ki oranlar dikkate alınacak olursa, yük-
sek sayılabilecek bir seviyede (%42.10), CHP 

Parti Gençlik Kolları çalışmaları, oy kullanma 

hassasiyetleri açısından gençleri olumlu yönde 

etkilemiştir. Fakat Hiçbir etkisi olmadı diyen 

gençlerin oranı (%54,40) olumlu yönde etkisi 

oldu diyenlerin oranından daha yüksektir.

Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunda 

oy kullanma konusunda hassasiyet gösteren AK 

Parti’li Gençler, %47,30 oranında İleride siyasetle 

aktif olarak uğraşmayı düşünmektedir %52,70 

oranında AK Parti’li genç ise ileride aktif si-

yaset yapmayı düşünmemektedir
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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 
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 

Tabloda ki oranlar dikkate alınacak olursa AK 
Parti Gençlik Kolları, mensubu olan gençlerin 

yarıya yakınını, gelecekte siyasete hazırlamak-
tadır, denilebilir.

Tablo 15. Son Seçimlerde CHP’ye Oy Veren Gençlerin, Oy Kullanma Hassasiyetleriyle,  
İleride Aktif Siyasetle Uğraşma İsteği Arasında Olan İlişki

Son seçimlerde hangi partiye oy verdiğiniz 
sorusuna CHP cevabını verenler

İleride siyasetle aktif olarak uğraşmayı düşünüyor musunuz?

Evet Hayır Toplam

Seçimlerde oy kullanma 
hakkına sahip olduğunuzda 

oy kullanma konusunda 
hassasiyet gösterir misiniz?

Evet

Sayı 21 36 57

% 36,80% 63,20% 100,00%

x² = 3,510 
s.d =2 
P = 0,173

Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğun-
da oy kullanma konusunda hassasiyet gösteren 
CHP’li Gençler, %36,80 oranında İleride siyasetle 

aktif olarak uğraşmayı düşünmektedir %63,20 
oranında CHP’li genç ise ileride aktif siyaset 
yapmayı düşünmemektedir. Tablodaki oranlar 
dikkate alınacak olursa CHP Gençlik Kolları, 
mensubu olan gençlerin üçte birine yakınını, 
gelecekte siyasete hazırlamaktadır, denilebilir.
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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 16. Son Seçimlerde AK Parti’ye Oy Veren Gençlerin, Oy Kullanma Hassasiyetleriyle, 
Siyasi Düşüncelerindeki Belirleyici Unsur Arasında Olan İlişki

Son seçimlerde hangi partiye oy 
verdiğiniz sorusuna AK Parti 
cevabını verenler

Siyasi düşüncelerinizde belirleyici olan unsur hangisidir?

Aile Arkadaş 
Çevresi

Parti 
Liderleri

Parti 
Çalışmaları

İdeolojim Toplam

Seçimlerde oy 
kullanma hakkına 
sahip olduğunuzda 
oy kullanma 
konusunda 
hassasiyet gösterir 
misiniz?

Evet

Sayı 30 15 51 73 55 224

% 13,40% 6,70% 22,80% 32,60% 24,60% 100,00%

x² = 19,926 
s.d =8 
P = 0,011

Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunda 
oy kullanma konusunda hassasiyet gösteren AK 
Parti’li Gençler, %32,60 oranında Parti çalışmala-

rından etkilenmişledir. Gençlerin diğer etkilendiği 
unsurlar bu orandan daha düşük seviyededir. Bu 
nedenle en çok AK Parti Gençlik Kollarının 
yaptığı çalışmalar gençler üzerinde etkilidir. AK 
Parti Gençlik Kolları, Gençlerin Siyasi Tutum 
kazanımlarında oldukça etkilidir.
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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 17. Son Seçimlerde CHP‟ye Oy Veren Gençlerin, Oy Kullanma Hassasiyetleriyle,  
Siyasi Düşüncelerindeki Belirleyici Unsur Arasında Olan İlişki

Son seçimlerde hangi partiye oy 
verdiğiniz sorusuna CHP cevabını 
verenler

Siyasi düşüncelerinizde belirleyici olan unsur hangisidir?

Aile Arkadaş 
Çevresi

Parti 
Liderleri

Parti 
Çalışmaları

Ideolojim Aile

Seçimlerde oy 
kullanma hakkına 
sahip olduğunuzda 
oy kullanma 
konusunda 
hassasiyet gösterir 
misiniz?

Evet

Sayı 21 7 14 3 12 57

% 36,80% 12,30% 24,60% 5,30% 21,10% 100,00%

x² = 18,310 
s.d =8 
P = 0,019

Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunda 
oy kullanma konusunda hassasiyet gösteren CHP’li 
Gençler, %5,30 oranında Parti çalışmalarından 
etkilenmişledir. Gençlerin diğer etkilendiği unsur-
lar bu orandan daha yüksek seviyededir. CHP’li 
Gençler daha çok ailelerinden etkilenmekte, 
Parti Lideri  de Gençleri  etkileme  konusunda  
yüksek  orandadır.  Bu  nedenle  en  çok  CHP   
Gençlik Kollarının yaptığı çalışmalar gençler 
üzerinde yeteri kadar etkili değildir. CHP Gençlik 

Kolları, Gençlerin Siyasi Tutum kazanımlarında 
diğer konuların daha gerisindedir.

Son Seçimlerde oy veren gençlerin, oy kullanma 
hassasiyetleriyle, gençlik kollarının düzenlediği 
etkinliklere neden katıldığı arasında olan ilişkiyi 
anlamak açısından yapılan “t testi” sonuçlarına 
ortaya koyduğu verilere göre, AK Parti gençlik 
kolları üyesi gençlerin önemli bir bölümünün 
partilerinin yaptığı çalışmaları desteklemek ama-
cıyla bu faaliyetlere katıldığı görülmüştür. Aynı 
durumun CHP‟ye oy veren gençler bakımından 
incelenmesinde ise AK Partiye nazaran daha 
az kişinin partilerini desteklemek amacıyla bu 
faaliyetlere katıldıkları tespit edilmiştir.



www. uheyadergisi.com
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 4 Yıl:2015

  International Refereed Journal Of Research on Economics Management  
April / May / June - Spring Summer Issue: 4 Year: 2015

JEL CODE: Y90-Z1 ID:39 K:55
ISSN Print: 2148-8207  Online 2149-2492

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03942-2015-GE-17393)

46

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 18. Son Seçimlerde AK Parti’ye Oy Veren Gençlerin, Oy Kullanma Hassasiyetleriyle, 
Gençlik Kollarının Düzenlediği Etkinliklere Neden Katıldığı Arasında Olan İlişki

Son seçimlerde hangi partiye oy 
verdiğiniz sorusuna AK Parti cevabını 
verenler

Oy verdiğiniz siyasi partinin gençlik kollarının düzenlediği 
etkinliklere neden katıldınız?

Destek 
olmak 
için

Aktif 
olarak 

siyasetle 
uğraşmak 

için

Çevrenin 
etkisi 

nedeniyle

Merak 
ettiğim 

için
Katılmadım Toplam

Seçimlerde oy 
kullanma hakkına 
sahip olduğunuzda oy 
kullanma konusunda 
hassasiyet gösterir 
misiniz?

Evet

Sayı 104 35 8 34 44 225

% 46,20% 15,60% 3,60% 15,10% 19,60% 100,00
%

x² = 25,948 
s.d =8 
P = 0,001

Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunda 
oy kullanma konusunda hassasiyet gösteren 

AK Parti’li Gençler, %46,20 oranında Partile-
rine Destek Olmayı istedikleri için çalışmalara 
katıldıklarını belirtmişlerdir. Tabloda ki oranlar 
dikkate alınacak olursa AK Parti Gençlik Kolları 
mensubu olan gençlerin yarısına yakını partilerinin 
yaptığı çalışmaları desteklemeyi amaçlamaktadır.
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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 19. Son Seçimlerde CHP’ye Oy Veren Gençlerin, Oy Kullanma Hassasiyetleriyle, 
Gençlik Kollarının Düzenlediği Etkinliklere Neden Katıldığı Arasında Olan İlişki

Son seçimlerde hangi partiye oy 
verdiğiniz sorusuna CHP cevabını 
verenler

Oy verdiğiniz siyasi partinin gençlik kollarının düzenlediği etkinliklere 
neden katıldınız?

Destek 
olmak 
için

Aktif 
olarak 

siyasetle 
uğraşmak 

için

Çevremin 
etkisi 

nedeniyle

Merak 
ettiğim 

için
Katılmadım Toplam

Seçimlerde oy 
kullanma hakkına 
sahip olduğunuzda oy 
kullanma konusunda 
hassasiyet gösterir 
misiniz?

Evet

Sayı 20 8 6 8 15 57

% 35,10% 14,00% 10,50% 14,00% 26,30% 100,00%

x² = 25,948 
s.d =8 
P = 0,001

Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunda 
oy kullanma konusunda hassasiyet gösteren CHP’li 

Gençler, %35,10 oranında Partilerine Destek 
Olmayı istedikleri için çalışmalara katıldıklarını 
belirtmişlerdir.     Tabloda  ki  oranlar dikkatealı-
nacak olursa CHP Gençlik Kolları mensubu olan 
gençlerin üçte biri partilerinin yaptığı çalışmaları 
desteklemeyi amaçlamaktadır.
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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 20. Son Seçimlerde AK Parti’ye Oy Veren Gençlerin, Oy Kullanma Hassasiyetleriyle, 
Siyasi Düşüncelerindeki Belirleyici Unsur Arasında Olan İlişki

Son seçimlerde hangi partiye oy 
verdiğiniz sorusuna AK Parti 
cevabını verenler

Siyasi düşüncelerinizde belirleyici olan unsur hangisidir?

Aile Arkadaş 
Çevresi

Parti 
Liderleri

Parti 
Çalışmaları

İdeolojim Toplam

Seçimlerde oy 
kullanma hakkına 
sahip olduğunuzda 
oy kullanma 
konusunda 
hassasiyet gösterir 
misiniz?

Evet

Sayı 30 15 51 73 55 224

% 13,40% 6,70% 22,80% 32,60% 24,60% 100,00%

x² = 19,926 
s.d =8 
P = 0,011

Son seçimlerde oy veren gençlerin, oy kullanma 
hassasiyetleriyle, siyasi düşüncelerindeki belirleyici 
unsur arasında olan ilişkiyi tespit amacıyla uygu-
lanan “ki kare” testi sonuçlarına göre AK Partili 
gençler arasında en önemli belirleyici unsurun 
parti çalışmaları olduğu sonucu ortaya çıkmış-
tır. Aynı durumun CHP‟ye oy veren gençler 

bakımından incelemesinde ise belirleyici unsurun 
daha çok aileleri olduğu sonucuna varılmıştır.

Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunda 
oy kullanma konusunda hassasiyet gösteren AK 
Parti’li Gençler, %32,60 oranında Parti çalışmala-
rından etkilenmişledir. Gençlerin diğer etkilendiği 
unsurlar bu orandan daha düşük seviyededir. Bu 
nedenle en çok AK Parti Gençlik Kollarının 
yaptığı çalışmalar gençler üzerinde etkilidir. AK 
Parti Gençlik Kolları, Gençlerin Siyasi Tutum 
kazanımlarında oldukça etkilidir.
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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 21. Son Seçimlerde CHP‟ye Oy Veren Gençlerin, Oy Kullanma Hassasiyetleriyle, Si-
yasi Düşüncelerindeki Belirleyici Unsur Arasında Olan İlişki

Son seçimlerde hangi partiye oy 
verdiğiniz sorusuna CHP cevabını 
verenler

Siyasi düşüncelerinizde belirleyici olan unsur hangisidir?

Aile Arkadaş 
Çevresi

Parti 
Liderleri

Parti 
Çalışmaları

Ideolojim Aile

Seçimlerde oy 
kullanma hakkına 
sahip olduğunuzda 
oy kullanma 
konusunda 
hassasiyet gösterir 
misiniz?

Evet

Sayı 21 7 14 3 12 57

% 36,80% 12,30% 24,60% 5,30% 21,10% 100,00%

x² = 18,310 
s.d =8 
P = 0,019

Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunda 
oy kullanma konusunda hassasiyet gösteren CHP’li 
Gençler, %5,30 oranında Parti çalışmalarından 
etkilenmişledir. Gençlerin diğer etkilendiği unsur-
lar bu orandan daha yüksek seviyededir. CHP’li 
Gençler daha çok ailelerinden etkilenmekte, Parti 
Lideri  de Gençleri  etkileme  konusunda  yüksek  
orandadır.  Bu  nedenle  en  çok  CHP   Gençlik 
Kollarının yaptığı çalışmalar gençler üzerinde 
yeteri kadar etkili değildir. CHP Gençlik Kolları, 

Gençlerin Siyasi Tutum kazanımlarında diğer 
konuların daha gerisindedir.

Son seçimlerde oy veren gençlerin, Oy kullanma 
hassasiyetleriyle, siyasete ve siyasal konulara 
ilgisi arasındaki ilişkiyi anlamak için yapılan “ki 
kare” testi sonuçlarına göre oyunu AK Parti‟ye 
veren gençlerin siyaset ve siyasal konulara çok 
büyük ölçüde ilgi gösterdikleri sonucu ortaya 
çıkmıştır. Aynı durumun CHP‟ye oy veren 
gençler açısından değerlendirilmesinde ise AK 
Parti‟ye nazaran daha az bir seviyede hassasiyet 
göstermelerine rağmen çoğunluğunun siyaset ve 
siyasal konulara ilgi duydukları gözlemlenmiştir.
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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 22. Son Seçimlerde AK Parti‟ye Oy Veren Gençlerin, Oy Kullanma Hassasiyetleriyle, 
Siyasete Ve Siyasal Konulara İlgisi Arasında İlişki

Son seçimlerde hangi partiye oy verdiğiniz sorusuna AK 
Parti cevabını verenler

Siyasete veya siyasal konulara ilginiz var mı?

Evet Hayır Toplam

Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip 
olduğunuzda oy kullanma konusunda 
hassasiyet gösterir misiniz? Evet

Sayı 175 48 223

% 78,50% 21,50% 100,00%

x² = 1,165 
s.d =2 
P = 0,558

Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunda 
oy kullanma konusunda hassasiyet gösteren AK 
Parti’li Gençler, %78,50 oranında siyasete ve 

siyasal konulara ilgi duymaktadır. Çok yüksek 
oranda olan bu durum AK Parti Gençlik Kollarının 
Gençler üzerinde ki yaptığı çalışmalar neticesinde 
ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla AK Parti Gençlik 
Kolları, Gençlerin Siyasete olan ilgilerini olumlu 
yönde etkilemektedir.”

Tablo 23 Son Seçimlerde CHP‟ye Oy Veren Gençlerin, Oy Kullanma Hassasiyetleriyle,  
Siyasete Ve Siyasal Konulara İlgisi Arasında İlişki

Son seçimlerde hangi partiye oy verdiğiniz sorusuna 
CHP cevabını verenler

Siyasete veya siyasal konulara ilginiz var mı ?

Evet Hayır Evet

Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip 
olduğunuzda oy kullanma konusunda 
hassasiyet gösterir misiniz? Evet

Sayı 33 24 57

% 57,90% 42,10% 100,00%

x² = 4,803 
s.d =2 
P = 0,091
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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 

Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğun-
da oy kullanma konusunda hassasiyet gösteren 
CHP’li Gençler, %57,90 oranında siyasete ve 
siyasal konulara ilgi duymaktadır. Yüksek oranda 
olan bu durum CHP Gençlik Kollarının Gençler 
üzerinde ki yaptığı çalışmalar neticesinde ortaya 
çıkmaktadır. Dolayısıyla CHP Gençlik  Kolla-
rının, gençlerin siyasete olan ilgilerini artırmak 
hususunda başarılı çalışmalar yapmakta olduğunu 
söylemek mümkündür.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Ülkemizin demografik yapısı dikkate alındığında 
genç nüfusun önemli bir paya sahip olduğu görül-
mektedir. Avrupa ülkeleri arasında en fazla genç 
nüfusa sahip olan ülke Türkiye’dir. Dolayısıyla 
s o n  y ı l l a r d a  siyasi partilerin hitap ettiği 
alan yoğunlukla gençler olmuştur .

Gençlerin siyasi kimliklerinin oluşumunda özel-
likle geleneksel faktörler etkili olmaktadır. 
Ailevi etkilerin genç bireyler üzerindeki etkisi 
yadsınamaz özelliktedir. Ancak bu etkiyi, sosyal 
çevre, arkadaş ortamı gibi faktörler de büyük 
ölçüde etkilemektedir. Gençlerin fikirlerini şe-
killendirmenin önemini fark eden siyasi partiler, 
kendi gençlik kollarını kurarak gençler üzerinde 
etki göstermeye başlamışlardır. Gençlik kolları 
teşkilatları, faaliyetleri çerçevesinde gençlerin 
siyasi kanaatlerinin oluşmasında önemli etkide 
bulunmaktadırlar. 

Ülkemizde siyasal katılım, genellikle oy vermek 
olarak algılanmakta; sivil toplum kuruluşları 

ve örgütlerine katılımın çok az olduğu göze 
çarpmaktadır. Siyasal katılımda sivil toplum 
örgütleri içinde siyasal partilerin daha öne çıktığı 
görülmektedir. Parti teşkilatları, siyasi katılımın 
en çok sağlandığı siyaset kurumlarıdır. Partilerin 
gençlik kollarını ve faaliyetlerini de bu bağlamda 
değerlendirmek gerekir. Araştırma esnasında da 
partilerin gençlik kolları ve faaliyetleri üzerinde 
durulmuş; bu teşkilatların gençlerin siyasi tercih 
ve algılarını ne kadar etkilediği, araştırılmıştır. 
Araştırmanın temel varsayımı siyasi partilerin 
geçlik kolları, gençlerin siyasi tercih ve algıları 
üzerinde etkilidir düşüncesi üzerine kurulmuştur. 
Elde edilen sonuçlar bu varsayımı doğrulamıştır. 
Siyasi partilerin gençlik kolları ne kadar etkili 
ve işlevsel çalışabilirse, gençlere ulaşma ve 
onları etkileme oranlarıda o kadar yükselmek-
tedir. Araştırmanın alt varsayımları yaş, eğitim, 
cinsiyet, gelir, çalışma durumu ve aile yapısı 
gibi değişkenler üzerine kurulmuştur. Araştırma 
sonuçlarına göre, gençlerin siyasi tercihlerinde 
cinsiyetin çok da fazla bir etkisinin olmadığı 
görülmüştür. Dolayısıyla gençlerin cinsiyetleri 
siyasi tercihleri ve oy kullanmaları üzerine oturt-
tuğumuz alt varsayımımız reddedilmiştir. 

Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre, 
siyasal katılım ve oy vermeyle yaş, gelir düzeyi, 
ikamet edilen yer, eğitim ve çalışma durumu 
arasında anlamlı ilişkilere rastlanmıştır. Gençle-
rin eğitim düzeyleri arttıkça siyasal katılım da o 
oranda artmaktadır. İnsanların yaşadıkları yerler 
de siyasal katılım da oldukça önemlidir. Kentlerde 
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ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
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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, 
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yaşayan geçlerin siyasal katılma oranları kasaba ve 
köyde yaşayanlara oranla daha yüksek çıkmıştır. 
Gelir durumu ile gençlerin siyasal katılımları da 
doğru orantılı olarak artmaktadır. Gelir durumu 
arttıkça siyasal katılım da artmaktadır. Aile ya-
pının geleneksel ve çekirdek aile olmasının da 
gençlerin siyasete katılım düzeylerini etkilediği 
görülmüştür. Geleneksel aile yapılarında ataerkil 
unsurlar hakim olduğu için aile reisinin kararı, 
diğer aile üyelerinin kararlarını etkilemekte, dola-
yısıyla gençlerin çok fazla bireysel seçim hakları 
bulunmamaktadır. Ülkemizde biçimsel olsa da 
çekirdek ailenin görülme oranı, günümüzde hızla 
artmaktadır. Dolayısıyla çekirdek ailede gençler 
gerek aile içinde gerekse sosyal hayatta daha fazla 
katılım göstermekte ve sorumluluk almaktadırlar. 
Bu durum, çekirdek aile içinde yaşayan gençlerin 
geleneksel aile ortamında yaşayan gençlere oranla 
daha fazla siyasete katılma nedenleri arasında 
gösterilebilir. Çalışmanın ortaya koymuş olduğu 
neticeler açısından şu öneriler yapılabilir.

Gençlerin siyasal tutum kazanımları ve siyasal 
katılımlarını sağlamak amacıyla özellikle eğitim 
alanında iyileştirmeler yapılması gerektiği açıktır. 
Eğitim sistemimizin toplumun sorunlarını çözme 
odaklı, özgür düşünce yapısına sahip genç bireyler 
yetiştirmesi gerekmektedir.

Siyasi partilerin gençlerin siyasal yaşama katılmaları 
konusunda gençlik kolları faaliyetlerini daha fazla 
önem vermeleri gerekmektedir. Ayrıca gençlerin 
aktif siyasete katılmaları için çeşitli seviyelerde 
kota uygulamaları yapılmalıdır. Ve seçimlerde  

daha fazla genç insana adaylık verilerek onların 
aktif siyasete girmelerine katlı sağlanmalıdır.

Siyasi partiler reklam ve tanıtım faaliyetlerini 
yaparken gençlere hitap edebilecek söylemler 
geliştirmelidirler. Özellikle ülkemizde genç 
nüfusun en önemli sorunları halinde bulunan 
eğitim ve işsizlik sorunlarına yönelik çalışmalar 
yapmaları, gençleri hem seçmen hem de siyasetçi 
olarak kazanmalarına yardımcı olacaktır.

Çalışmada yapılan anket sonuçlarına göre an-
kete katılanların büyük çoğunluğunu üniversite 
gençliğinin oluşturduğu görülmüştür. Bu nedenle 
siyasi partilerin özellikle üniversite öğrencilerini 
hedef kitle olarak değerlendirmeleri ve onları 
aktif siyasetin içine çekmek için yoğun olarak 
çalışmaları gerektiğini göstermektedir.

Tüm bunların yanında konuyu çalışmaya örnek 
olarak aldığımız partiler açısından değerlendirecek 
olursak, AK Parti‟nin CHP‟ye nazaran gençlik 
kolları çalışmalarında ve genç seçmeni etkileme 
konusunda daha başarılı olduğu görülmektedir. 
Diğer taraftan ülkemiz nüfusunun önemli bir 
kısmını teşkil eden gençlerin ve genç seçmenlerin 
her zaman daha özgür bir ortamda yaşama istek-
leri partiler açısından doğru değerlendirilmelidir. 
Örneğin son dönemlerde ülkemizde yaşanmış 
olan ve kamuoyunun gündeminde önemli yer 
bulmuş internet sitelerinin kapatılması gibi bazı 
eylemlerin özellikle iktidarda bulunan AK Parti 
açısından olumsuz sonuçlar doğurma ihtimali 
olabilmektedir. Öte yandan CHP içinde varolan 



www. uheyadergisi.com
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 4 Yıl:2015

  International Refereed Journal Of Research on Economics Management  
April / May / June - Spring Summer Issue: 4 Year: 2015

JEL CODE: Y90-Z1 ID:39 K:55
ISSN Print: 2148-8207  Online 2149-2492

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03942-2015-GE-17393)

53

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 

gelenekçi yapının gençlerin siyasete katılımları 
açısından bir sorun oluşturabileceği konusu da göz 
ardı edilmemelidir. Son dönemde bütün dünya 
ile beraber ülkemizde de ideolojilerin zayıfladığı 
rasyonel hayat anlayışının toplumun her kesi-
mine etki ettiği bir ortamda ideolojik siyasetin 
gençleri kazanmada etkili olmadığı yönündeki 
çeşitli görüşler özellikle CHP‟ açısından ciddi 
şekilde değerlendirmeye alınmalıdır.

Özelde AK Parti ve CHP’nin genelde ise tüm 
siyasi partilerin gençlerin sorunlarını iyi tespit 
edip bunların çözümünde etkili olabilecek çözüm 
önerilerini gençlere anlatabilmelidirler. Siyasi 
partiler, gençlere kendilerini ne kadar başarılı 
anlatabilirlerse, önümüzdeki dönemlerde gençleri 
kazanmaları o kadar  kolay olacaktır. Özellikle 
eğitim ve işsizlik sorunlarına eğilmesi gereken 
siyasi partiler bu problemleri çözecekleri 
konusunda gençleri ikna ettikleri ölçüde ileriki 
yıllarda başarıları artacaktır.

Sonuç olarak literatür incelemesinden ve anket 
uygulamasından çıkan sonuçlara bakılacak olu-
nursa, siyasi parti gençlik kolları çalışmalarının 
gençlerin siyasi tutum kazanımlarında etkili olduğu 
sonucuna varılmıştır.
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THE EFFECT of POLITICAL PARTIES on YOUTH’S POLITICAL ATTITUDE and 
PREFERENCE (SIVAS AKP and CHP YOUTHS’ ORGANIZATION SAMPLE)

EXTENDED ABSTRACT

This research consists of two parts which aims to investigate the effect of the political party youths’ 
organization on young people’s political attitudes and preference. In the first part, the description of 
the political participation has been made and the factors which effect the political participation have 
been summarized. After that, the activities and youths’organizations of political parties special in 
AKP and CHP parties has been recounted within their general lines. In the second part, the presen-
tation of findings and the evaluation of the applied questionnaire on the enrolled young people in 
youths’ organizations of AKP and CHP in Sivas has been done. The main hypothesis of the research 
is that the political party youths’ organization is effective in gaining political attitude on young pe-
ople. The sub-hypothesis is built up on that, age, sex, education, income, working-condition, family 
structure and living place is effective on political participation. The questionnaires have been appli-
ed on members of youths’ organizations in the dates between 20 September and 20 October 2014. 
The universe of the research is young people under 30 who are enrolled in AKP and CHP youths’ 
organization headships in Sivas, with 5 % tolerance, p and q values based on 0,5, and tried to be 
evaluated equally. The answered questionnaire forms have been coded and analysed  via “SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) for Windows 15.0 relase”. All the generated hypothesis 
above have been tested considering the resulted data due the applied questionnaire form. In the last 
part of the research, the results have been evaluated and reported. According to this, it has been seen 
that 41,6 % of the participants are women, and 58,4 % are men. 22,6% of the participants are in the 
18-20 age group, 49,9% of those are in the 21-23 age group, 17,1 % of those are in the 24-26 age 
group and 10,4% of the participants are in the 27-30 age group. 74% of the participants are single, 
and 74% of those indicated that they live in nuclear families. By looking into their education level 
it has been seen that 53% of those are mostly university graduates. 65,5% of the participants have 
an income around 0-750 TL. 70.4% of the participants in the qustionnaire live in cities. In the last 
election 69,9% of the participants voted for AKP and 30,4% of those voted for CHP. There was no 
meaningful relationship between sex and political participation according to “Chi-square” test results 
by measuring the relationship of the questionnaire participants’ voting condition and their sexes. 
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According to these results, it has been proved that sex has no important factor in voting precision. 
In our country, political participation is generally regarded as voting; it is evident that the participa-
tion level of civil society organizations and organs is very low. It has been seen that in civil society 
organizations political parties come more forward in political participations. Party organizations are 
political foundations where political participants occur mostly. Therefore, youths’organizations and 
activities of parties should be evaluated in this respect. During the research, youths’ organizations 
and activities have been emphasized; and it has been investigated how much these organizations are 
effective on youths’ political preference and perceptions. The main hypothesis has been built on that 
the political party youths’ organization is influential on the political preference and perception of 
the youth. The obtained data has confirmed the hypothesis. The more political youths’ organizations 
work effectively and functionally, the higher is it to reach the young people and influence them. The 
sub-hypothesis of the research is built up on variables such as education education, sex, income, 
working-condition and family structure. According to the research results, it has been seen that sex 
has no sipnificant effect on young people’s political preference. Because of this, the sub-hypothesis 
on youths’ sex, political preference and voting has been rejected. According to the obtained research 
result data, it has been encountered that there is a meaningful relationship among income-level, li-
ving-place, education and working condition. The more the education level raises the higher is the 
political participation of young people. The living places of people and the political participation of 
young people in cities is higher than in towns and villages. The income and the political participation 
of young people is increasing directly proportional. The more the income increases the higher is the 
political participation. It has also been seen that traditional and nuclear family structure is effective 
on the political participation level. In traditional family structure patriarchal elements are significant, 
therefore the decision of the goodman is effective on the other family members. Because of this, 
the young people do not have more personal election rights. In our country the ratio of the nuclear 
family number is formally increasing recently. Therefore, the young people in nuclear families are 
more responsible and take part more both in the family and in social life. This feature shows that 
the young who live in nuclear families participate more in politics and take more responsibilities 
compared with those who live in the traditional family.As a conclusion, according to literature review 
and the applied questionnaire results, the studies of political youths’ organizations are effective on 
young people’s political attitudes and attainments.
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TİCARİ ALACAK YÖNETİMİNİN NAKİT BÜTÇESİNE ETKİSİ1

EFFECT OF ACCOUNTS RECEIVABLE ON CASH BUDGET

Murat TURGUT
Nişantaşı Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansal  

Yönetim İstanbul / Türkiye

Öz: İşletmelerin sürekliliğinin sağlanması için nakit 
bütçesi ve nakit yönetiminin çok iyi bir şekilde 
yapılması gerekmektedir. Keynes’e göre insanlar; 
işlem, ihtiyat ve spekülasyon amacı ile ellerinde nakit 
tutmaktadırlar (Keynes, 1939).  Firmalar da genellikle 
bu amaçlarla ellerinde nakit bulundurmaktadırlar. 
Fakat firmalar nakit yönetimini yaparken ellerinde 
fazla nakit bulundurma ile nakit sıkışıklığı arasındaki 
dengeyi iyi analiz etmelilerdir. Zira firmaya para-giriş 
çıkışları, alımlar ve ödemelerin vadeleri arasında bir 
orantı olmazsa firmalar ödeme sıkıntısı çekmekte ve 
hatta iflas edebilmektedir.  İşletmelerin ticari alacak 
yönetimini iyi bir şekilde yapması, işletmelerin nakit 
bütçesi ve nakit yönetimini de verimli bir şekilde 
yapmasına olanak sağlayacaktır. Zira ödemelerin belli 
olması ya da garantili olması halinde işletmenin hazır-
layacağı nakit bütçesinin maliyeti, belirsiz ödemelerin 
belirsiz tahsillerin olması durumunda işletmenin nakit 
bütçesine yüklenen maliyetten daha düşük olacaktır. 
Bu sebepten ötürü bu makalede işletmelerin nakit 
bütçelerini hazırlama ve yönetme noktasında ticari 
alacak yönetiminin önemi detaylı şekilde ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ticari Alacak Yönetimi, Faktöring 
Şirketleri, Nakit Bütçesi, Nakit Yönetimi

Abstract: For the durability of the companies cash 
budget and cash management should be done very 
well. According to Keynes people keep their cash either 
for precaution, managing or speculation. Also firms 
keep the cash for the same reasons. But companies 
should be careful while doing the cash management 
to keep the balance between cash shortage or excess. 
The income-outcome of the company should also be 
balanced, and   debts and income shouLd have a good 
ratio otherwise company can go bankrupt. Comoanies’ 
doing the commercial income managment wisely,would 
help them make an efficient management of cash bud-
get. If the payments are determined and guaranteed, 
in the case of the undetermined payments the cost 
to the cash budget would be less. For this reason in 
this article the commercial income management of 
companiea in the point of preparing and managing 
cash budget  is discussed in detail.

Key Words:  Cash Budget Management, Factoring 
Comoanies, Cash Budget, Cash Management
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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 
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GİRİŞ

Günümüzde artan teknoloji ve tüketim ile birlikte 
bazı işletmelerin hacmi büyümüş bazıları ise tarihe 
karışmıştır. Ayakta kalmayı başaran işletmelerin en 
önemli özelliklerinden birisi de nakit yönetimi ve 
ticari alacak yönetimini en iyi şekilde yapmalarıdır. 
Zira işletme elinde bulunan nakitlerin maliyeti, 
işletmeye yük getirirse ya da işletme elinde olan 
nakitler işletmelerin borçlarını ödemekte yetersiz 
kalırsa işletmeler zarar etmektedir. Bu nedenle 
işletmeler, elde para tutma ve tutmama arasındaki 
tercihi yapabilmek için birtakım analizlere ihtiyaç 
duymaktadırlar.  BAT modeli ve Miller-Orr modeli 
bu analizi yapmada kullanılan yöntemler olmakla 
birlikte, bazı değişkenleri sabit kabul ettikleri için 
tek başlarına bu analiz için yeterli olmamakta ve 
ihtiyaçlara cevap verememektedirler. 

İşletmenin nakit bütçesi ve nakit politikasının 
belirlenmesinde kilit rol oynayan bileşen ise ticari 
alacak yönetiminin etkin şekilde yapılmasıdır. 
Zira işletmeler ticari alacaklarını garanti altına 
alırsa, geleceğe yönelik kararlarında daha sağlam 
şekilde hareket edebilmektedirler. İşletmeler ti-
cari alacaklarını güvence altına almak için nakit 
ıskontoları, alacağın ticari senede bağlanması 
ve faktöring şirketlerinden yararlanma gibi pek 
çok yönteme başvurmaktadırlar. Bu makalede 
işletmelerin başvurduğu  bu yöntemler, nakit 
yönetiminde ve nakit bütçesi hazırlamada ticari 
alacak yönetiminin önemi gibi hususlar detaylı 
şekilde ele alınacaktır. 

Amaç: Bu araştırma, ticari alacak yönetiminin 
nakit bütçesi ve nakit yönetimi üzerindeki etki-
lerini inceleme amacıyla yapılmıştır.

Kapsam: Çalışmanın kapsamı Türkiye’deki 
işletmelerdir.                                                         

Yöntem: Bu çalışma, literatür taraması ve konu 
hakkında yapılan çalışmaların analiz edilerek 
karşılaştırılması şeklinde kaleme alınmıştır. 

Araştırmanın problemi: İşletmelerin gelir gider 
dengelerini iyi şekilde sağlayamamaları dolayısıyla 
nakit bütçesinin hazırlanması ve 

yönetimi noktasında çekilen sıkıtılar ana problemi 
teşkil etmektedir. 

1. NAKİT BÜTÇESİ VE NAKİT YÖNETİMİ  

Nakit bütçesi, firma faaliyetlerinin nakit hacmi 
üzerine etkilerini gösteren bir çizelgedir. Nakit 
bütçesi, firmanın ödeme ve tahsilatları dikkate 
alınarak aylık olarak (gerekirse haftalık olarak) 
muhasebe yahut finansman birimince hazırlanma-
lıdır (Ercan ve Üretken, 2004: 64). Nakit bütçesi, 
işletmenin altı aylık ya da bir yıllık döneminde 
gerçekleşen nakit giriş ve çıkışlarının net bir 
şekilde görülmesini sağlayan bir çizelgedir. 

Nakit bütçesi, işletmenin cari dönem nakit ge-
reksinimlerini planlaması konusunda yardımcı 
olmaktadır. Genel itibariyle nakit bütçesi, işletmenin 
nakit fazlası ve açıklarının belirlenmesinde önemli 
rol oynamaktadır. İlaveten nakit bütçesi, çalışma 
sermayesi yönetiminin de ayrılmaz bir parçasıdır. 



www. uheyadergisi.com
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 4 Yıl:2015

  International Refereed Journal Of Research on Economics Management  
April / May / June - Spring Summer Issue: 4 Year: 2015

JEL CODE: M00-D00-D01-D02-D11 ID:38 K:52
ISSN Print: 2148-8207  Online 2149-2492

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03942-2015-GE-17393)

60

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 

Zira nakit bütçesi,  çalışma sermayesinin finanse 

edilmesi, likit değerlerin yönetimi gibi hususların 

kontrolüne de olanak sağlayan kısa vadeli likit 

değerlerin planlamasında da yararlanılan bir 

araçtır (Akgüç, 1998: 77). Nakit bütçesi, nakit 

giriş çıkışı arasındaki farkları “net nakit akışı” 

olarak nitelendirecektir. Bu fark nakit girişinin 

nakit çıkışından daha fazla olması halinde firma 

lehine olacak iken; tam tersi bir durumda da firma 

aleyhine bir durum yaratacaktır.   Sıfır değerli 

yahut artı değerli net nakit akışına sahip olan bir 

işletmenin elinde nakit bulundurma zorunluluğu 

bulunmazken, eksi değerli nakit akışına sahip 

olan bir işletmenin farkı kapatmak için finansman 

kaynağı sağlaması zorunlu hale gelmektedir. 

Bir nakit bütçesinin genel yapısı tablo 1’de ele 

alınmıştır (Erol, 1999: 123) 

Tablo 1. Nakit Bütçesi Genel Yapısı

X GIDA SANAYİ A.Ş. DİREKT İŞÇİLİK GİDER BÜTÇESİ

Hazırlayan Birim:                                                                                 Hazırlama Tarihi:

HESAP
NO

GİDER TÜRLERİ GEÇEN YIL 
FİİLİ

YILLIK
PROG.

ARTIŞ
ORANI

720 DİREK İŞÇİLİK GİDERLERİ

710.11. KUR.SEB.ESAS ÜRE.GİD.YERİ

111 ESAS İŞÇİLİKLER

116 İKRAMİYELER

131 KIDEM TAZMİNATLARI

132 İHBAR TAZMİNATLARI

141 S.S.P.İŞVEREN PAYI

142 T.T.F.İŞVEREN PAYI

143 KONUT EDİNDİRME 
YARDIMI

TOPLAM
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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 
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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 

1.1. Nakit Bütçesinin Öğeleri ve Nakit Bütçe 
Döneminin Belirlenmesi 

Nakit bütçesinin oluşturulmasında mühim olan 
beş bileşen vardır(Erol, 1999: 125):  

- Bütçe dönemini saptamak,

- Nakit giriş ve nakit çıkışları hakkında tahminde 
bulunmak, tahmin 

- Nakit bütçesini oluşturmak,

- Borçlanma yatırım ve geri ödemeleri planlamak,

- Nakit Bütçesini izlemek ve kontrol etmektir. 

Nakit bütçeleri genel itibariyle üç ay, altı ay ya 
da bir yıllık dönemler için hazırlanmaktadırlar. 
Nakit bütçesinin zaman dilimi ise işletmenin 
yaptığı işin niteliğine göre değişkenlik göster-
mektedir (Erol, 1999: 126).  Sezonluk çalışan 
bir işletmenin aylık bütçeler hazırlaması örnek 
olarak verilebilir.  Tablo 2’de aylık nakit bütçesi 
örneği gösterilmiştir.
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Tablo 2. Aylık Nakit Bütçesi Örneği

X GIDA SANAYİ A.Ş. SATIŞ GELİRLERİ BÜTÇESİ

Hazırlayan Birim:                                                                                                                         Hazırlama 
Tarihi:

BÜTÇE DÖNEMLERİ 
(AYLAR) 

TOPLAM OCAK ……. …… ARALIK

NAKİT GİRİŞLERİ X TL X TL ……. ……. X TL

NAKİT ÇIKIŞLARI X TL X TL ……. ……. X TL

POZİTİF VEYA NEGATİF 
NET

NAKİT AKIŞI

X TL X TL ……. ……. X TL

+ DÖNEM BAŞI NAKİT

MEVCUDU (BANKA 
MEVCUDU)

X TL X TL ……. ……. X TL

KÜMÜLÂTİF NAKİT 
MİKTARI

X TL X TL ……. ……. X TL

- ARZULANAN 
MİNİMUM

NAKİT MEVCUDU*

X TL X TL ……. ……. X TL

+ NAKİT FAZLASI

(YATIRILABİLİR NAKİT

X TL X TL ……. ……. X TL

- NAKİT İHTİYACI

(BORÇLANACAK 
MİKTAR)

X TL X TL ……. ……. X TL

*: İşletmede sürekli bulundurulacak nakit miktarı
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1.2. Nakit Bütçe Döneminin Belirlenmesi 

Nakit bütçe döneminin belirlenmesi firmanın 
yapısına ve yürüttüğü faaliyete bağlıdır. Mesela 
küçük çaplı bir firma, gelecek 6 ay için bir nakit 
bütçesi hazırlayabilmektedir. Firma sahibi ya da 
yönetici, işletmenin nakit kaynaklarını daha iyi 
analiz edebilmek ve daha verimli kullanmak için 
haftalık nakit bütçe dönemleri tercih edebilmek-
tedir. Büyük ölçekli bir firma ise günlük, aylık 
ya da 3’er aylık nakit giriş çıkışlarını gösteren 
bütçeler hazırlayabilmektedir.  

Uzun ya da kısa vadeli planların yapılmasında 
başlangıç olarak satış tahminleri kullanılmaktadır. 
Nakit bütçesi, kısa vadeli planlamanın saca-
yaklarından birisidir ve üç kısımdan meydana 
gelmektedir; 

- Nakit girişleri tablosu,

- Nakit çıkışları tablosu,

- Finansal işlemler tablosudur.

Nakit bütçesi, genel itibariyle yıllık dönemleri 
kapsamakla birlikte sliding scale (kayar) bir 
yapı sergilemektedir. Yani aylık, haftalık ya da 
günlük olarak düzenlenebilmektedir. Durağan 
bir yapıda olmayıp zamanın şartlarına göre ye-
nilenebilmektedirler. Nakit bütçesinde tahakkuk 
esası bulunmamakta ve yalnızca nakit giriş çıkış 
işlemleri görülmektedir. Nakit bütçesinin hazırlanma 
aşamasında nakit giriş-çıkış tahminlerinin yanı sıra 
hedeflenen nakit bulundurma düzeyi yönetimi de 
yapılmaktadır.  İşletme, dönemler bazında olması 

gereken nakit düzeyini belirlemekte ve nakit 
ihtiyacı ya da fazlası olduğu durumlarda hangi 
adımları izleyeceğini bütçelemenin en başında 
belirlemektedir. Belirlenmiş olan söz konusu 
unsurlara göre işletme, hedef nakit seviyesini 
istenilen seviyede tutmaya çalışmaktadır. 

1.3. Nakit Yönetimi 

Nakit yönetimi; firmanın finansal sorunluluklarında 
sıkıntıya düşmeden faaliyetlerinin verimliliğini 
azaltmadan, işletme değerini yükseltecek şekilde 
elinde bulundurulması gereken nakit düzeyinin 
saptanması ve istikrarlı şekilde yönetilmesidir 
(Gürbüz, 1984: 22). Keynes’e göre nakit bulun-
durmanın sebepleri şunlardır (Keynes, 1939) ;  

- İşlem amacıyla,

- İhtiyat amacıyla,

- Spekülasyon amacıyla insanlar nakit bulun-
durmaktadır. 

Nakit yönetiminde işletmeye giren bütün nakitler 
ve işletmenden çıkan bütün nakitler göz önünde 
bulundurulmak mecburiyetindedir. Nakit yöne-
timinde işletme değerini maksimize etmek için 
çaba gösterilirken işletmeye olan nakit girişlerinin 
ivedilikle gerçekleştirilmesine dikkat edilmeli ve 
işletmeden nakit çıkışlarının olabildiğince ötele-
nerek gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Çağımızda bilişim teknolojilerinin gelişmesine 
bağlı olarak nakit yönetiminde kullanılan eski 
metotların yerini yenileri almış bulunmaktadır. Bu 
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yeniliklere toplama bankacılığı ve posta kutusu 
sistemi örnek gösterilebilir (Haftacı, 2006: 24). Öte 
yandan ödemelerin ötelenmesiyle alakalı olarak 
poliçe kullanımı önemini yitirmekle birlikte çek 
hesabındaki farktan yararlanılmasında herhangi bir 
zahmete gerek kalmaksızın söz konusu uygulama 
bireysel hesaplara indirgenmiş bulunmaktadır. 
İşletmeler ve kişilerin maliyetlerini minimize 
etmek adına günümüzde elektronik fon transfer 
sistemi yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

Firmaların ellerinde bulunduracakları nakit miktarı; 
firma büyüklüğünü, firma faaliyetlerinin genel 
yapısını, firma organizasyonlarının merkezileşme 
durumlarını ve denetim fonksiyonlarını etkile-
mektedir. Nakit yönetiminin konusu, işletme için 
nakit eksikliklerinin yaratacağı olumsuzluklar 
ve nakit bulundurmanın sağlayacağı yararların 
etkilerinin saptanması ve işletme için en iyi 
tercihin yapılmasını sağlamaktır. Bu bakımdan 
işletmelerin, faaliyetlerini sekteye uğratmadan 
kendilerini idame ettirebilmeleri için uygun olan 
nakit düzeyinin saptanması büyük bir önem arz 
etmektedir. İşletmelerin optimum nakit düzeylerini 
belirleyebilmeleri için yararlı olan  BAT Modeli 
ve Miller-Orr modeli aşağıda ele alınacaktır. 

1.3.1. BAT Modeli 

BAT model, Baumal-Allais ve Tobin’in geliştir-
diği klasik bir model olup nakit temin edilirken 
katlanılacak maliyetler ve firmanın nakit tutması 
durumunda katlandığı maliyetleri içermektedir 
(Erol, 1999: 126). Söz konusu modele göre iş-

letmenin nakit ihtiyacı bilinmekte ve işletmenin 
nakit giriş-çıkışlarının tahmin edilebilir düzeyde 
olduğu kabul edilmektedir (Ercan ve Ban, 2008: 
45). 

Q = Nakit tutarını,

Q/2 = Ortalama nakit seviyesini,

Mt = Senet alım ya da satımında yapılan işlem 
maliyetleri,

I = Ele alınan dönem içerisinde ihtiyaç duyulan 
nakit miktarını,

Mb = Nakit bulundurmanın fırsat maliyeti olarak 
kabul edildiğinde;

Toplam maliyet = Toplam işlem maliyeti+ Toplam 
bulundurma maliyeti şeklinde ifade edilebilir.

Örneğin BAT modeline göre işletmenin elinde 
bulundurması gereken yıllık nakit ihtiyacı 5.000.000 
TL, tedarik başına katlanacağı işlem maliyeti 
150 TL ve işletmenin nakit bulundurmasının 
fırsat maliyeti %25 ise; İşletmenin katlanacağı 
fırsat maliyeti= İşletme sermaye maliyeti (%25)× 
ortalama nakit düzeyi (Q/2) olacaktır.

Böylece işletmenin ortalama bulunduracağı na-
kit düzeyi 77.460/2=38.730 TL’dir. İşletmenin 
toplam işlem maliyetiyse yıl içinde kaç kez 
pazarlanabilir senetleri satacağının sayısı ve her 
işlemde katlanması gereken sabit işlem mali-
yetinin çarpılmasıyla bulunmaktadır.  Örneğe 
göre işletme, 5.000.000 TL’lik nakit ihtiyacının 
teminini 77.460 TL’lik partilerle ve 64,5 kerede 
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sağlayacaktır. İşlem maliyeti ise: (64,5 x 150) 
= 9.682 TL olarak hesaplanacaktır. İşletmemin 
nakit yönetimi için katlandığı maliyetse;  

Toplam Maliyet = Fırsat Maliyeti + İşlem Maliyeti

Toplam Maliyet = 9.682 + 9.682

= 19.364 TL olarak hesaplanmaktadır.

İşletmenin işlem maliyeti ve en uygun nakit sipariş 
miktarı için katlandığı fırsat maliyeti birbirlerine 
eşit olacaktır (Akdoğan ve Tenker, 2001: 23). 

1.3.2. Miller-Orr Modeli 

Miller-Orr Modeline göre günlük nakit giriş-çı-
kışları tesadüfi bir seyir izlemektedir ve modelin 
dizaynı da bu çerçevede şekillendirilmiştir. Söz 
konusu modele göre nakit bakiye tutarı aşağı-
yukarı şekilde tesadüfi olarak belirli periyodlarda 
hareket etmekte ve bu hareketlerin ortalama 
değişimi “0” kabul edilmektedir(Ercan ve Ban, 
2008: 66). Miller-Orr modelinde nakit düzeyinin 
alt ve üst sınırları belirlenmiştir. Nakit düzeyi bu 
alt ve üst düzeyler arasında olduğu müddetçe 
herhangi bir işlem yapılmamaktadır. 

H= en yüksek ve L= en düşük seviye kabul edilir 
ve ikisi arasında Z gibi bir düzeyin de bulunduğu 
kabul edilirse; nakit seviyesi H’ye ulaştığı anda 
H-Z aralığı kadar nakit para pazarlanabilen se-
netlere yatırılmaktadır. Böylelikle nakit seviyesi 
Z düzeyine kadar çekilmektedir. Nakit seviyesi L 
düzeyine indiğinde ise işletme, L-Z aralığı kadar 

pazarlanabilir menkul kıymet satışı yaparak nakit 
seviyesi Z düzeyine çıkarılmaktadır. 

Miller-Orr Modelinin başlangıcını ise firmanın 
faaliyetlerini sürdürebileceği en düşük nakit sevi-
yesi olan L noktasının saptanması oluşturmaktadır. 
Miller-Orr modeli BAT modeline ilaveten dönemin 
(gün/hafta/ay olabilir) nakit akımı varyansı bilgi-
sine gereksinim duymaktadır. Mühim olan husus 
varyans ve faiz oranında kullanılan dönemlerin 
aynı zaman uzunluğunda olmasıdır. Bu modele 
göre Z seviyesinde toplam nakit maliyetleri en 
düşük seviyede olmaktadır. 

2. TİCARİ ALACAK YÖNETİMİNİN NAKİT 
BÜTÇESİNE ETKİSİ

2.1. Nakit Yönetiminin Etkinliğini Arttırıcı 
Tedbirler 

Nakit yönetiminin etkin olması, işlemler için ge-
rekli olan nakit ihtiyacını belirlemesi ile orantılıdır. 
Nakit ihtiyacı zamana göre değişkenlik gösterdiği 
için finansal yönetici söz konusu ihtiyaçlara 
binaen gerekli minimum nakit bakiyesini, işlet-
menin tahsilat ve ödeme şekillerini göz önünde 
bulundurarak belirlemektedir (Şensoy, 2002: 34). 
Nakit yönetimi hizmetlerinin kapsamı, nakit giriş 
ve çıkışlarını kontrol etmektir. İşletmenin nakit 
yönetimi; sermaye, nakit yatırımlar, alım-satım 
dahil olmak üzere şirket faaliyetlerinin sonuçla-
rına cevap verebilen nitelikte olmalıdır (Hoşcan, 
1987: 21). Nakit yönetiminin etkinliğini sağlamak; 
nakit çıkışlarını ötelemek ve nakit girişlerini 
hızlandırmak ile mümkün olabilmektedir. İşlet-



www. uheyadergisi.com
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 4 Yıl:2015

  International Refereed Journal Of Research on Economics Management  
April / May / June - Spring Summer Issue: 4 Year: 2015

JEL CODE: M00-D00-D01-D02-D11 ID:38 K:52
ISSN Print: 2148-8207  Online 2149-2492

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03942-2015-GE-17393)

66

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 

menin, çalıştığı bankalar ile olan ilişkileri de nakit 
yönetiminde önemli bir yer tutmaktadır. Nakit 
ve nakit benzerlerinin yönetiminin verimliğini 
artırmak adına alınabilecek tedbirler şu şekildedir 
(Güvemli, 1997: 102): 

1) İşletme satış departmanının müşteriler sipariş-
lerini süratle karşılaması ve faturaların ivedilikle 
gönderilmesi,  siparişler neticesinde işletmeye 
yapılacak ödemelerin tahsilatını hızlandıracak-
tır.  Müşterilerden tahsilat yapılırken bankacılık 
sisteminin kullanılması, ödemelerin daha süratli 
yapılmasına ve işletmeye giren nakit hızının 
artmasına neden olacaktır. 

2) İşletmeye giren ve çıkan nakitlerin eş zamanlı 
uyumunu sağlamak işletmeden nakit çıkışlarında 
çekilen nakit sıkışıklığının önüne geçecektir. 

3) İşletmeden nakit çıkışlarını, yapılan sözleşmeler 
ve yasalar ihlal edilmeden geciktirmek, işletme-
nin nakit bulundurma hususundaki tasarrufunu 
artıracaktır.  İşletmenin nakit çıkışlarını kontrol 
altına almak için belli meblağların üzerindeki 
ödemelerin işletmenin yetkili kişileri onayı ol-
madan gerçekleştirilmemesi iyi bir çözüm yolu 
olacaktır. Ayrıca doğru bilgi sağlamak adına, 
işlemlerin düzgün bir şekilde muhasebeleştirilmesi 
de büyük bir önem taşımaktadır. 

Firmaların nakit yönetimini sıkıntıya düşüren 
faktörler ise şöyledir: 

1) Genel itibariyle muhasebe işlemlerinin, firma 
para mevcudunu işletmede bulunan miktardan 

daha aşağıda göstermesi söz konusu olmaktadır.  
bu durumun sebebi ise şu şekildedir; bilanço 
tarihinde bankalarda işletmelerin hesabına henüz 
geçmemiş tahakkuk eden miktarların bulunması ve 
müşterilerin yaptığı havalelerin işletme hesabına 
henüz geçmemiş olmasıdır.  

2) Finans yöneticileri, işletmenin nakde ihtiyaç 
duyduğu an işletme mevcudunda nakidin olmasını, 
nakit yönetiminde etkinliğin sağlanmasından daha 
çok önemsemektedirler. Genellikle işletme finans 
yöneticileri de bu nüans üzerinden değerlendiril-
mektedirler. İşletme finans yöneticilerin başarıları 
kaynak temini ile doğru orantılı olarak görüldüğü 
için, finans yöneticileri de başarılı görünmek 
adına gerekenden çok daha fazla işletmede nakit 
tutmakta ve işletmenin ihtiyaçlarının her zaman, 
hızla karşılanması için nakit varlığına büyük bir 
önem atfetmektedirler. 

3) Firmaların üst düzey yöneticilerinin finansal 
yönetimini karmaşık bularak ayrıntılarla ilgilenmek 
istememeleri dolayısıyla nakit yönetimini ikinci 
plana atmaları ve genellikle sadece firmanın fa-
aliyet alanına yoğunlaşmaları, nakit yönetimini 
olumsuz etkilemektedir.  

İşletme nakit giriş çıkışlarının günlük, haftalık, 
aylık ve yıllık şekilde düzenli tutulması ve nakit 
bütçesinin hazırlanması, gerekli görülen hallerde 
özellikle büyük işletmelerde nazım hesaplardan 
yararlanılması verimli bir nakit yönetimi için fay-
dalı olacaktır. Nakit bütçelerinin değişen şartlara 
anında cevap verebilecek şekilde hazırlanması, 
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gelecekte meydana gelebilecek belirsizliklerin 
önüne geçilmesinde faydalı olacaktır. Böylece 
ihtiyaç amaçlı elde tutulan nakit tutarlarında da 
bir azalma sağlanacaktır. 

2.2. Alacakların Yönetimin Nakit Bütçesi 
Yönünden Amaçları 

Alacakların yönetiminin nakit bütçesi bakımından 
amaçları; likit yapıyı korumak ve alacaklardaki 
yatırımı emniyet altına almak olarak incelemek 
yararlı olacaktır. Aşağıda bu başlıklar ayrıntılı 
şekilde ele alınacaktır. 

2.2.1. Likit Yapıyı Korumak 

Firmanın sermayesini meydana getiren bileşenler 
likit yapıda oldukları için kısa bir yaşam süreleri 
vardır. Bu sebepten ötürü alacak yönetimindeki 
ana gayelerden birisi de alacaklardan sağlanan 
nakit akışlarını kontrol altına almak ve likit yapıyı 
muhafaza etmektir (Kolb, 1996: 34). 

Alacakların vadesinden sonra tahsil edilmesi, fir-
manın likit yapısında bozulmalara sebep olacaktır. 
Zira firmanın nakit, stok ve alacaklar arasındaki 
akış; alacaklardan dolayı sekteye uğrayacaktır. 
Alacakların tahsil edilememesinden kaynaklanan 
bu akış bozukluğunu gidermek için ilave bir nakit 
kullanılacak ve işletme için bir finansman gideri 
meydana gelecektir. Bu durumda finansman 
yöneticisi kısa vadeli borç ihtiyacını minimize 
edecek şekilde kredi kabul etmeli ve tahsilatı 
derhal gerçekleştirmelidir (Türko, 1994: 33). 

2.2.2. Alacaklardaki Yatırımı Güvence Altına 
Almak 

Firmaların alacaklarına yaptıkları yatırım tutarları 
önemli meblağlara ulaşmaktadır. Şayet alacakların 
büyük kısmı zayıf nitelikteki hesaplarsa, yapılan 
mühim bir yatırım, olası zararlar nedeniyle bü-
yük riskler barındırabilmektedir.  Verimli kredi 
yönetimiyle ve etkin bir tahsilat politikasıyla 
yatırım riskleri minimize edilebilmektedir. Bu 
sebepten ötürü, alacakların yönetimi araçlarının 
içinde yatırımları güvence altına almak da vardır. 

2.3. Alacaklara Yapılan Yatırımların Nakit 
Politikasındaki Yeri 

İşletme sermayesi yönetimi ihtiyacı; nakit giriş-
çıkışlarındaki dengesizlikler ve üretim, satış, satın 
alma ve tahsilatın paralel şekilde gerçekleşmemesi 
gibi sebeplerden dolayı hasıl olmuştur(Güvemli, 
1997: 66).  İşletme nakit bütçesinin, sezonluk 
hareketlerin etkisi ya da yönetimin politikaları 
neticesinde dalgalı bir seyir izlemesi, diğer kısmın 
değişmeyen sabit bir yatırım niteliği göstermesi; 
işletme sermayesi finansmanı için çeşitli alterna-
tifler sunmaktadır. Nakit bütçesi yönetiminin en 
büyük problemi, alacaklara yapılan yatırımların 
finansmanının nasıl gerçekleştirileceği ve nakit 
bütçesine etkilerinin nasıl olacağı noktasında 
çıkmaktadır (Altuğ, 1988: 31). 

Alacaklara yapılan yatırımlar, geleceğin tahmin 
edilebilmesine bağlı olarak dağılım göstermek-
tedir. Eğer işletme, satışların kesin olduğunu 
bilirse, alacaklara yapacağı yatırımları da kesin 
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olarak bilecek ve elde edilen getiri, sermaye 
maliyetini hiçbir şekilde geçmeyecektir. Fakat 
satışlar kesin olarak bilinmezse alacaklara yapı-
lacak yatırımlar da en düşük seviyede tutularak 
güvenlik payı da bu yatırımlara eklenmektedir. 
Alacaklara olan yatırımların içinde uzun vadeli 
kaynakları geniş bir yer tutması, işletmenin mu-
hafazakar bir nakit politikasına sahip olduğunun 
göstergesidir.   İşletmenin kısa vadeli kaynak 
kullanımı; maliyet, esneklik ve risk bakımın-
dan önem teşkil etmektedir. Esneklikten kasıt, 
gelecekteki fon gereksiniminin geçici olması ve 
bu ihtiyacın nakit bütçesi sonuçları neticesinde 
belirlenmesi durumunda kısa vadeli kaynakların 
tercih edilmesidir. Maliyet bakış açısı ise; faiz 
haddinin uzun vadeli faiz haddinden daha düşük 
olması neticesinde firmanın kısa vadeli kaynakları 
kullanmayı tercih ederek sermaye maliyetinin 
minimize edebileceğini açıklamaktadır (Kolb, 
1996: 11). Risk bakış açısı ise; uzun vadeli kay-
nak kullanım riskinin kısa vadeye göre daha az 
riskli olduğunu belirtmektedir. Çünkü kısa vadeli 
kaynakların faiz maliyetleri değişken bir yapıya 
sahipken uzun vadeli kaynakların faiz maliyeti 
sabittir. Enflasyon oranının artması esnasında 
kısa vadeli faiz hadlerinin artışı, riskin de yük-
selmesine neden olmaktadır. İlaveten varlık ve 
borçların vade yapıları paralel değilse, fazlaca 
alınan kısa vadeli kaynakların, işletmenin likidite 
probleminden ötürü geri ödenememesi işletmenin 
iflas etmesine neden olmaktadır (Kolb, 1996: 12). 
Bu sebepten ötürü alacaklara yapılacak olan yatı-

rımların düzeyinin saptanması işletme sermayesi 
yönetimi için oldukça önemlidir. 

2.4. Enflasyonist Ortamda Alacakların Yö-
netimindeki Etkinliğin Artan İşletme Nakit 
Gereksinmesi Üzerine Etkisi 

Firmalar, alacaklarının yönetiminde verimliliği 
artırmak adına ticari birtakım sınırlamalar için-
de tutarak ek finansman ihtiyaçlarını minimize 
edebilmektedirler(Nalçacı, 1986: 41). Alacaklara 
yapılan yatırımların büyük meblağlara ulaşması, 
daha verimli bir alacak yönetimi ihtiyacını do-
ğurmuştur. Alacakların yönetiminde verimliliği 
sağlamak adına alınacak tedbirler ise şöyledir: 

A) Kredi satış koşullarının, işletme açısından 
daha elverişli hale getirmesi 

Firmaların alacaklarının meblağlarını belirleyen 
en mühim şey satış şartları ve kredili satışların 
firma satış hacmini genişletip genişletmediğidir.  
Buna karşın kredili satışların; alacakların tahsil 
edilememesi ihtimali, alacakların izlenmesinin 
getirdiği idari giderler ve alacaklara bağlanan 
fonları maliyeti gibi üç mühim maliyet bileşeni 
bulunmaktadır. Bu hususta kabul gören kural ise; 
alacaklara yapılan yatırımlarında tıpkı bir sermaye 
yatırımıymışçasına değerlendirilip ilave satışların 
firmaya getireceği fayda ve sermaye maliyetleri 
dikkate alınarak kredili satışlara devam edilmesi 
gerektiğidir. Fakat firmalar piyasa şartları izin 
verdiği müddetçe, satış hacimleri içindeki peşin 
satışların oranını artırarak ve kredili satışların sü-
resini kısaltarak kredi limitlerini daraltabilmekte, 
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alacak devir hızını artırabilmektedirler.  Alacak 
devir hızının yükselmesiyse nakit bütçesi ve nakit 
ihtiyacı için pozitif bir durumdur. 

2) Alacakların tahsilinde etkinliğin arttırılması 

Firmaların tahsilat politikaları ve alacakların tahsil 
servislerinin verimli şekilde çalışması, şüpheli ve 
normal ticari alacak tutarının azalmasına katkıda 
bulunmaktadır.  Diğer taraftan alacakların tahsilinde 
katı davranmak da işletme satış hacminin daral-
masına ve müşteri kaybına neden olacaktır. İşte 
tahsilat politikalarını oluştururken bu durumların 
hepsini tek tek değerlendirmesi ve politikalarını 
bu şekilde oluşturması gerekmektedir. Borçlarını 
vadesinde ödemeyen müşterilerin yakinen takip 
edilmesi, alacakların belirli periyotlar halinde 
gözden geçirilmesi ve buna binaen borçlarında 
temerrüde düşen müşterilerin ya da taksitlerini 
geciktiren müşterilerin kredi limitlerinin küçül-
tülmesi, bu tip müşterilere kredili satıştan ziyade 
nakit satış politikası güdülmesi gibi politikalar 
alacak devir hızını yükseltecektir.  

3) Müşterilerin erken ödemeye özendirecek ön-
lemler uygulanması 

Firmalar peşin satışlara önem vererek, satışlarında 
nakit ıskontolarına yer vererek müşterileri nakit 
alışverişe özendirmelidirler. Böylece alacaklara 
ayrılan kaynakların minimize edilmesi kolayla-
şacaktır. Fakat firmalar, erken ödeme ve nakit 
ıskontosu gibi yöntemleri uygularken fayda 
maliyet analizini iyi yapmalı, kredili satışlara 
harcayacağı kaynaklardan çok daha fazla ıskon-

toya gitmemelidir. Aksi halde ıskonto yoluyla da 
işletmenin zarar etmesi mümkündür.  

4) Müşteri açık cari hesaplarının ticari senetlerde 
dönüştürülmesi 

Müşterilerin açık cari hesaplarının; senet bono 
ya da poliçeye çevrilmesinin, alacakları ödeme 
aracı olarak kullanılması ve kolayca nakde çev-
rilmesi gibi avantajları bulunmaktadır. Firmalar, 
borçlulardan aldığı ticari senetleri bankalarda 
ıskonto ettirerek vade süresini kısaltabilmekte 
ve bu senetleri ciro ederek firma borçlarının 
temlikini de sağlayabilmektedirler. İlaveten ticari 
senetleri takip etme yolu daha hızlı olup, alacağın 
da garanti altına alınması sağlanmaktadır. 

2.5. Alacakların Yönetiminde Faktöring Yön-
teminin Kullanılması 

Faktöring; “faktör” ya da “faktöring şirketi” olarak 
isimlendirilen şirketlerin, kredili mal ya da hizmet 
satan firmaların söz konusu satışlardan doğan 
alacak haklarını satın alması işlemine verilen 
isimdir. Faktöring şirketlerinin firmalara sundu-
ğu hizmetler ise; finansman, hizmet ve garanti 
olmak üzere üç ana başlıkta toplanabilir(Bahşi,  
ve Zander, 1989: 14-16).

Finansman: bu hizmetle, alacak haklarını fak-
töringe devreden müşteri, bu alacakların tahsil 
edilmesini beklemeksizin ödeme almaktadır.  
Genellikle müşteriye, alacak tutarının %80’i 
peşin olarak verilmektedir. 
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Hizmet: Faktöring şirketinin verdiği hizmet, fir-
manın alacaklarının yönetilmesine takip edilecek 
tüm işlemeler ve hukuki yolların izlenmesidir. 
Bu hizmetler arasında ihbar, ihtar çekilmesi, 
alacakların tahsil edilmesi, Pazar araştırması 
yapılması ve gereli bilgilendirmelerin müşterilere 
yapılması sayılabilir. 

Garanti: Faktöring şirketi, firmanın alçaklarını 
tahsil edememesinden doğan riskleri üzerine 
almaktadır.  Alacakların tahsil edilememe riskini 
üstlenmesidir. Faktöring yönteminin alacakların 
yönetilmesindeki yararları ise şöyledir (Arı, 
1993: 99-100): 

- Firmalar alacaklarını geç tahsil etme ya da hiç 
tahsil edememe risklerini faktöring şirketlerine 
devretmektedirler. 

- Firmaların, faktöring şirketinin alacakların 
%80’ini peşin olarak ödemesinden yaralanması, 
firmalara finansman kaynağı yaratmaktadır. 

- Faktöring, vadeli satışların vade sürelerini 
uzatarak firmanın satışlarını maksimize etmesine 
yardımcı olmaktadır.  

- Alacak yönetimi işiyle faktöring şirketi gibi 
uzmanlarca yapılması hem zaman hem de ma-
liyetten tasarruf etmek anlamına gelmektedir.  

- Faktöring şirketince muhasebe kayıtlarının tu-
tulması ise satıcı firma açısından büyük kolaylık 
sağlamaktadır.  

TARTIŞMA

İşletmelerin nakit bütçesini etkileyen ve oluşma-
sına katkıda bulunan çeşitli etmenler mevcuttur.  
Kaleme alınan çalışma boyunca bu etmenlerden 
söz edilmiştir. Nakit bütçesi ve ticari alacak yö-
netimi arasındaki ilişkiyi daha iyi anlayabilmek 
için daha önce yapılmış çalışmaları analiz etmek 
yararlı olacaktır.

Galimidi (2010: 49)’ye göre nakit bütçesi kısaca: 

 Nakit bütçesine konu olan her bütçe dönemi 
sonunda işletmede bulunması umulan tahmini 
nakit varlığını,

 Firmanın tahmini nakit açığı ve nakit fazlasını,

 İşletmenin ek finansman ihtiyaç duyup duy-
madığını, 

 Ek finansman ihtiyacı varsa bu ihtiyacın ne 
zaman ortaya çıkacağını ve hangi kaynaklardan 
sağlanabileceğini,

 İlave fonlara ihtiyaç duyulan süreyi belirle-
mektedir.

Galimidi’ye göre nakit bütçesi hazırlanırken ticari 
alacak ve ticari borçların ödeme zamanlarının 
paralel olması gerekmektedir.

TSPAKB (2009: 26)’ye göre:  Nakit bütçesi, 
işletmenin kısa vadeli finansman kararlarının 
alınabilmesi için kullanılan bir bütçedir. Finans-
man yöneticisi, gelecekteki nakidin kaynak ve 
kullanımlarına hakim olmak mecburiyetindedir. 
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Böylelikle firmanın gelecekteki nakit ihtiyacı tespit 
edilir ve nakit akış tahminleri bütçe yardımıyla 
izlenerek işletmenin performansı izlenir. 

BTSO (2007: 21)’e göre nakit bütçesi düzenle-
menin faydaları ise şöyledir:

- Nakde ihtiyaç duyulan zaman önceden öngö-
rülerek gereken tedbirler alınabilir. 

- Nakit fazlalıkları önceden saptanır ve kısa vadeli 
yatırımlara yönlendirilebilir.

- Nakit ıskontolarından yararlanmak için elde 
yeterince nakit bulundurulabilir. 

- İşletme borçları, gecikme olmaksızın ödenebilir. 

- Hammadde fiyatlarındaki olası artış ve azalış-
lardan korunarak ürerimde süreklilik sağlanır. 
meydana gelebilecek dalgalanmalardan korunarak, 
üretimde istikrar sağlanır.

Lyroudi ve Mc Carty(1993)’e göre ise nakit dönüş 
süresi sektörler bazında incelendiğinde imalat, 
perakende, toptan satış ve hizmet sektöründe 
farklılık gösterdiği saptanmıştır.  Kimi sektörde 
nakit dönüş hızı yavaşken, perakende ve hizmet 
sektöründe ise bu süre kısalmaktadır.

Shin ve Soenen(2000) ise nakit dönüş süresine 
ikame olarak net ticari dönüş süresi kavramını 
ortaya atmışlardır. Net ticari dönüş süresi ile karlılık 
arasında negatif bir ilişki bulan Shin ve Soenen  
daha kısa net ticari dönüş süresinin daha yüksek 
hisse getirisine yol açacağının altını çizmişlerdir. 

Lyroudi ve Lazaridu(2000) ise Yunanistan gıda 
sektörüne yönelik olarak yaptıkları çalışmaların 
sonucunda  nakit dönüş süresi ile cari oran, li-
kidite oranı ve karlılık oranları arasında pozitif 
bir ilişki olduğunu saptamışlardır. 

Sonuç olarak yapılan araştırma ve çalışmalarda 
nakit bütçesi üzerinde fazlaca durulmasına karşın 
ticari alacak yönetiminin nakit bütçesi üzerine 
etkileri yeteri kadar dikkate alınmamış sadece 
işletmenin nakit ihtiyacı ve nakit fazlası gibi 
durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiğinin altı 
çizilmiştir. Bu bağlamda, yapılan bu çalışmanın 
ticari alacak yönetiminin nakit bütçesi üzerine 
etkilerini rasyonel bir şekilde ortaya konulması 
amaçlanmış ve örneklerle desteklenerek çalışma 
tamamlanmıştır.

SONUÇ

Bir işletmenin ticari alacak yönetimin işletme 
nakit bütçesine etkisi oldukça önemlidir. İhtiyat 
amaçlı elde nakit tutmalarının fırsat maliyeti ile 
verimli bir ticari alacak yönetimi yapmanın fır-
sat maliyeti arasında bir tercih yapmak zorunda 
kalan işletmeler; ticari alacak yönetimini yetkin 
bir şekilde yaparlarsa nakit bütçesi yönetiminde 
de aynı verimi sağlayacaklardır. 

Nakit yönetimi bir işletmenin sürekliliğinin sağlan-
ması için oldukça önemli bir faktördür. İşletmeler 
finansman yöneticilerinin başarılarını, işletmenin 
ihtiyacı olduğu anda nakit bütçesine ulaşma kolaylığı 
bakımından değil, en iyi fırsat maliyetini seçerek 
verimli bir nakit bütçesi hazırlamak noktasında 
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değerlendirmelidirler. Firmaların ticari alacak 
yönetimi yapmaları gelişen teknoloji ile hem 
kolaylaşmış hem de daha riskli hale gelmiştir. 
Çünkü bankacılık sistemlerinin gelişmesi, internet 
ortamından havalelerin yaygınlaşması, faktöring 
şirketlerinin varlığı gibi hususlar, alacak yönetimi 
için zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken, artan 
enflasyonist baskılardan dolayı ellerinde nakit 
tutmak istemeyen müşterilerin nakit dışı ödeme 
yollarını ya da kredili alımları tercih etmesi, firma 
alacağının tahsili noktasında bir risk yaratmakla 
birlikte nakit akışını da yavaşlatmaktadır. Eğer 
işletmeler, müşterilerini nakit alıma özendirici 
politikalar uygularsa hem borçlarda temerrüde 
düşmenin önüne geçecek hem alacağını garanti 
altına alacak hem de nakit akışını hızlandıracaktır. 
Fakat işletmenin nakit ıskontosu ve erken ödeme 
ıskontosu yaparken fayda maliyet analizini iyi 
yapması gerekmektedir. Firma bu analizi doğru 
şekilde yaparsa müşteri kapasitesi, satışları, kar 
marjı ve nakit akış hızı artış gösterecektir. 

Sonuç olarak işletmelerin nakit bütçesi ve nakit 
yönetimi, işletmeleri hayata bağlayan ana damar-
lardan biridir. Bu noktada etkin şekilde yapılan 
ticari alacak yönetimi de hem şirket risklerini 
azaltacak hem nakit akışının devamlılığını sağ-
layacak hem de işletmelerin yanlış politikalar 
sonucunda iflas etmelerinin önüne geçecektir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Today, with growing technology and consumption; while some business grew volume, some of them 
remain in history. One of the important features of the business which managed to survive is cash 
management and doing well the management of trade receivables. Bacause if the cost of cashes 
that the business  have ,brings the loads or   if the cashes that the business have, remain incapable, 
the business will make loss. For this reason, the business needs some analysis to make a choice 
between retain money and not to retain money.BAT and MILLER-ORR  models are the methods 
which  are used to make this analysis. Because of the accepting some variables fixed, they are in-
sufficient for this analysis and they can not respond to needs. To ensure the continuity of business, 
cash budget and cash management need to be done well .According to the  Keynes ; People retain 
cash money for  the aim of transaction, reserve and speculation. ( Keynes,1939 ). Companies retain 
cash money too often for these purposes. But, when the firms do the cash management, they should 
analyzes well the balance between the cash possession more and  shortage of cash. If there are not 
proportion among the money input-output, the maturity of buying and payment, the firms will have 
difficulty in repayment and even they may go bankrupt .As business makes the commercial recei-
vables  management  in a good way, they makes efficiently cash budget and cash management too. 
In case payments are certain or guaranteed, the cost of the cash budget which will be prepared by 
the company, in case uncertain payments have uncertain receipts, will be lower than the costs of the 
company’s cash budget. Component that plays a key role in determining the company’s cash budget 
and cash management policy is to perform effectively trade receivables. If the business guarantee 
their trade receivables, they will be able to act more firmly in their decisions for the future. Business 
have applied many methods such as cash discount, benefit from factoring companies in order to 
guarantee their trade receivables. The effects of trade receivable management to the cash budget of 
a company is very important .If the business, which have to make a choice between the purpose of 
reserve, the opportunity cost of holding cash and the opportunity cost of making an efficient accounts 
receivable management,do perfectly  the trade receivables management, they will  also provide the 
same performance in cash budget management. The cash management is very important factor to 
ensure the continuity of a business. Business  should assess the success of the finance managers by 
selecting the best opportunity cost at the point of preparing a cash budget, not in terms of the reaching 
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easily cash budget as soon as the business needs. Firms’ trade receivable management making with 
emerging technologies have become both easier  and more risky .Because , while the development 
of the banking systems, the spread of the transfer In the internet environment, issues such as the 
presence of factoring companies provide time and cost savings for the receivables management, due 
to the increasing enflansyonist pressure, customers’ who do not want to hold cash in their hands 
preferring the non-cash payments or ways to choose credit purchases ,slow down the cost of cash 
flow. If the businesses apply customers cash receive incentive policies, they will avoid defaulting on 
debt falling as well as guarantee the receivables and also accelerate cash flow. But while operating 
cash discount and early payment discounts, business must make a cost analyze well. If the firm do 
correctly this analysis, costumer capacity, sales, profit margin and cash flow speed will increase. It 
should be noted that the trade receivable management are very important in construction of the cash 
budget and their regulation. Because  if the businesses hold more cash in their hands, The business’s 
profit margin will be decrease, their interest income will decrease, the savings will not turn into 
investment. Thus, it will hurt business and will make a profit below consensus. In such a case, The 
business will injured again  and lose credibility .At this end point, for not occurring of  the possibi-
lities, income and expenditure balance and time needs to be coordinated well. Therefore; It must be 
performed a good receivable management In order to achieve a good cash budget. At the point of the 
collection of receivables, protracted legal proceedings and uncertainties are quite negative impact on 
the receivables management. At this point, getting help from specialized factoring company in the 
works will both resolve this uncertainty and prevent delays in debt collection. In addition; thanks to 
this services which provide a guarantee of receivables, the company’s future policies ,which will be 
prepared by the company, will be based on more robust and realistic estimates. To sum up ; The cash 
budget and cash management of the business is one of the main arteries connecting the businesses 
to  the life. Therefore, the trade receivables management needs to be done in the best way in terms 
of the cash budget’s more rational way of preparation  and more reliable results .So, the receivable 
management that performed effectively will reduce the company’s risk ,ensure the continuity of cash 
flow and prevent the bankruptcy of the company as a result of the wrong policies .In this article, 
in the context of the above described problems, the trade receivable management’s effect on cash 
budget and cash management were investigated.
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A SOCIOLOGICAL EXAMINATION OF THE QUALITY OF VARIOUS 
TYPES OF SERVICES RECEIVED FROM PUBLIC AND PRIVATE 
INSTITUTIONS BY THE STUDENTS AND ACADEMIC STAFF OF 

VARIOUS DEPARTMENTS OF THE FACULTIES OF ECONOMICS AND 
ADMINISTRATIVE SCIENCES IN TURKEY1

TÜRKİYE’DE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİNİN 
FARKLI BÖLÜMLERİNDEKİ ÖĞRENCİ VE AKADEMİK PERSONELİN 

KAMU İLE ÖZEL KURUMLARDAN ALDIĞI FARKLI HİZMET 
TÜRLERİNDEKİ KALİTENİN SOSYOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ 

Ercan ŞAHBUDAK 
Department of Sociology, Faculty of Letters, Cumhuriyet University, Sivas / Turkey

Öz: Uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu analize toplam (N=948) iktisadi 
ve idari bilimler fakültesinin değişik bölüm ve kademelerinde okuyan öğ-
renciler ve akademik personel katılmıştır. Araştırmamız yaklaşık olarak 7 ay 
sürmüştür. Bu süre içerisinde toplam 7850 anket formu elden, internet – mail 
ve posta yolu ile dağıtılmıştır. Geri dönen anket sayımız 1691 adet olup 
bunların sadece 948 âdeti uygulamaya uygun bulunmuştur. Araştırmamız 
basit rassas yöntem ile gerçekleştirilmiştir. Tüm katılımcılar rast gele yöntem 
ile seçilmiştir. Hiçbir katılımcının kimlik ve kendini tanıtan resmi bilgisi 
talep edilmemiştir. Araştırmamızda kullanılan anket iki bölümden oluşmakta 
birinci bölümü katılımcıların demografik özeliklerine yönelik sorular ikinci 
bölüm ise 5’li likert ölçekten (N=52) sorulardan oluşmaktadır. Elde edilen 
veriler SPSS istatistik programı ile korelasyon, anova, ındependent samples, 
t-testi ve geçerlilik güvenirlilik testleri uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan 
ölçme aleti anket ilk kez kullanıldığından bir ön teste tabi tutulmuş ve ilk 
ön test sonucunda güvenirlilik kat sayısı olarak 0.872 değeri elde edilmiştir. 
Ön testte toplam (N=128) katılımcıdan elde edilen veriler dahil edilmiştir. 
Araştırma sonucunda kurum, ürün ve memnuniyet düzeyi yüksek lisans 
ve üzeri eğitim alanlarda yüksek, lisans seviyesi okuyan öğrencilerde ise 
babanın gelir ve eğitim durumuna göre düşük, yurtlarda kalan ve hizmet 
alan öğrencilerde ise annenin eğitim ve çalışıp çalışmadığına göre değişik-
lik gösterdiği, çalışan annelerin çocuklarında memnuniyet farklılıklarında 
değişiklik çok fazla olmaz iken ev hanımı olan anne çocuklarında tercih 
ile memnuniyet düzeyinde değişiklik olduğu gözlenmiştir. Okul boyutu 
ve kamuya ait barınma yerlerindeki memnuniyet düzeyi genelde aynı, 
özel kurum ve barınma merkezlerinde ise memnuniyet düzeyi değişiklik 
göstermektedir. Gelir durumuna göre de tercihler ile memnuniyet düzeyinde 
değişiklik gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Okul, Kurum, Özel, Kamu, Memnuniyet, 
Aile, Demografik 

Abstract: 948 students and academic staff members from various depart-
ments and grades of the faculties of economics and administrative sciences 
took part in this analysis which was conducted in a practical manner. The 
research lasted for around 7 months. Within this period, a total of 7850 
questionnaire forms were distributed by hand, e-mail or mail. The number 
of questionnaires that were returned was 1691 while only 948 of them 
were found to be eligible. Simple random sampling method was used in 
our research. All participants were selected randomly. Participants were not 
requested to provide any identity information or any other official informa-
tion to identify them. The questionnaire used in the research comprised 
of two parts; the first part included questions regarding the demographic 
characteristics of the participants while the second part included questions 
with a 5-point Likert scale (N=52). Correlation test, analysis of variance, 
independent samples test, t-test and validity-reliability test were applied to the 
acquired data through the SPSS statistical software. Since the questionnaire 
which was the measuring tool of the research was used for the first time, a 
preliminary test was applied and a reliability coefficient of 0.872 was found 
in consequence of the preliminary test. Data from 128 participants were 
included in the preliminary test. In consequence of the research, following 
conclusions were made: institution, product and satisfaction levels were 
higher among those receiving master’s or higher-level education while they 
were lower among undergraduate students according to their fathers’ income 
and education level; among students that lived in dormitories and received 
services, these values varied  by their mothers’ education level and status 
of employment; the differences in satisfaction did not vary to a significant 
extent among the children of employed mothers, and the choice and satisfac-
tion level among children of housewives varied. The school dimension and 
the satisfaction level at housing places belonging to the public sector were 
generally the same while the satisfaction level at private institutions and 
housing centers varied. It was also observed that choices and satisfaction 
levels varied by the level of income. 

Key Words:  Student, School, Institution, Private, Public, Satisfaction, 
Family, Demographic 
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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 

INTRODUCTION 

Service is defined as the mutual benefit of 
two sides, namely the provider and the re-
ceiver. Throughout the history, service has 
played an important role in the maintenance 
of relations among societies, particularly the 
customers. There are varying levels of qual-
ity in the service provided to the receiver by 
the provider. The importance of quality and 
satisfaction regarding the provision of the 
service is quite high. Therefore, the quality 
of the service affects the choices and continu-
ity of the service receiver. In short, we can 
state that service functions as a mechanism 
of production and consumption. The service 
provider must renew itself in accordance with 
the demands and expectations of the service 
receiver and adapt its service to the current 
conditions and circumstances. This contrib-
utes to the assurance of the mutually expected 
quality or the level of quality. It is impossible 
to mention a conception of service without 
quality or to expect that such a service will 
have continuity since continuity is essential in 
business administration. Continuity of a busi-
ness, its survival, increasing level of recogni-
tion, branding, satisfaction of the demanders, 
profitability and reliability are also among 
the indispensable considerations for today’s 
businesses. Since the businesses that provide 
services have no concrete materials, the hu-
man quality and the efforts of the service pro-

vider to ensure the satisfaction of the service 
receiver cannot be ignored. We also have to 
mention that service provision is usually con-
ducted through four channels and each chan-
nel has its specific structure. The first stage 
is made up of behavioral features, which are 
speed (since service is a nondurable value) 
and satisfaction of the service receivers at 
the moment that the service is provided. The 
third one is the state of incompliance, which 
can be defined as diversion from the desired 
service and its components. The last stage is 
the quality aspects of the service. The service 
quality has different dimensions within itself. 
These are reliability, readiness, competence, 
accessibility, respect, credibility, safety, rec-
ognizing the customer, and physical differ-
ences. Since every individual and society has 
its own values, the type and quality of the ser-
vice they desire to receive vary. The most im-
portant element affecting this situation is the 
socio-cultural values. And these are followed 
by beliefs and expectations. 

THEORETICAL FRAMEWORK AND 
LITERATURE REVIEW 

The ten different sub-dimensions of the ser-
vice quality are the most important factors in 
terms of service and its provision and they 
should be sufficiently examined and under-
stood (Parasuraman et al.: 1985, 43). The con-
sumer desires to trust the service he receives 
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in a social sense (Yılmaz et al., 2007: 299-
316). 

Besides, he pays the normal actual amount 
corresponding to the value he attributes to 
the service. If he pays any extra amount or if 
the payment amount is higher than the value 
of the service, then this leads to the unhappi-
ness of the receiver of the service (Akdoğan, 
2011). 

It is the institution providing the service or its 
staff that increase, decrease or maintain the 
service quality (Dilşeker, 2011: 11-12). 

The most important factor leading to a bad 
impression about a business is its unwilling-
ness or the dissatisfaction of the service re-
ceiver by the business. Therefore, the busi-
ness should be willing (readiness) regarding 
the service provided by all its staff members 
including its managers (Başkan, 2001: 21). 

As in all other works and areas, competence 
is important in service provision, too, because 
satisfaction and appreciation are only possi-
ble through competence. And this can be only 
ensured by individuals that are specialized in 
their fields and perform their work in an ap-
propriate manner (Ağıralioğlu,  2012: 147). 

There is no limit on the service items because 
it is not possible to create a list of the service 
variety. While there is a service concept in the 
sales of a material or an object, selling some-

thing that does not even exist is also a service 
concept (Bayrak, 2007: 12). 

The service receiver desires to access the ser-
vice that he wants to receive. Accessing that 
service causes him to feel comfortable. Ac-
cessibility enables the customer and the busi-
ness to be in a mutual relation.1 Respect is 
considered as an indispensable value in many 
aspects. It is not possible to mention comfort 
and trust if there is no respect (Terzi, 2000: 
1). 

Service provision requires an active organi-
zational structure. If there is no respect with-
in the organization, then it is not possible to 
provide the service to the other receiver in a 
respectful manner (Ceylan, 2012). 

Communication is an important element that 
enables societies to understand each other and 
even leads the interpersonal relations to be 
positive or negative. If communication is not 
established in an appropriate way, disagree-
ments occur and this leads to unhappiness of 
both sides (Uzun et al., 2000: 31). 

Precipitancy is one of the most important 
reasons of misunderstanding in communica-
tion. Therefore, precipitant attitude plays an 
important role in time management and per-

1 http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_
modul/modul ler_pdf/T%C3%BCketici%20
Davran%C4%B1%C5%9F%20Model ler i .pdf 
Access: 11.01.2015
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ception management (Korkmaz et al., 2013: 
115). 

The receiver of the service must trust the 
provider of the service. Nobody would like 
to purchase a service that he does not trust. 
This makes it compulsory for the provider of 
the service to make the potential customer be-
lieve and to eliminate any question marks in 
his mind (Michael, 1996: 37). 

Another important dimension is safety. The 
service receiver desires to be away from any 
kind of danger or threat. If someone does not 
feel safe, he cannot be expected to feel happy 
under current circumstances. The service pro-
vider should eliminate the problem of unsafe-
ty and make the customer feel safe (Sargut, 
2005: 74). 

The service provider should know the re-
ceiver well. If the staff of the service provider 
cannot understand the customer or have a 
grasp of the desired service, then the result 
will be unhappiness. The staff should suffi-
ciently identify the expectations and needs of 
the customer. At this point, determining the 
personal identity of the customer and acting 
accordingly will yield positive results for 
both sides (Varol, 1993: 201). 

The environment in which the service is pro-
vided, the tools and materials used, the ap-
pearance and the physical condition have an 

important impact on the service receiver (Jo-
seph, 1989: 544). 

It is necessary to have empathy and willing-
ness in service provision. This has a positive 
impact on the happiness and satisfaction of 
the customer (Öztürk, 2005: 18). 

A study regarding the communication sec-
tor suggests that the service quality offered 
by the staff members providing the service 
positively affects the customer satisfaction 
and that empathy contributes to the customer 
loyalty (Korkmaz et al., 2015:1-29). 

“Aesthetics, entertainment, escape, image/
value, domestic resources/relational and 
economic dimensions are known to have a 
positive impact on post-purchase tendencies” 
(Güzel and Papatya, 2014: 1-25). 

Whether a country or an economy is devel-
oped can be only understood by looking at 
the level of welfare. Since the service concept 
and expectation would be higher in countries 
with higher welfare, the service quality would 
be more important for the service receivers 
(Gümüş et al., 2014: 1-21). 

In the case that the service is not tangible, 
then providing an assurance is important for 
the customer because the customer wants as-
surance for the suitability of the service for 
himself and especially for the quality of the 
service provided to him. This situation can 
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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 

be improved by kind treatment towards the 
customer, impressive behavior of the service 
provider and a feeling of safety given by the 
staff. In other words, this situation is an or-
ganizational activity for the service providers 
(Karcioğlu, 2001: 265-283). 

Science and education are the factors that 
provide the biggest support for the develop-
ment of a country. Protecting socio-cultural 
values and ensuring qualified labor force 
are only possible through quality education 
(Başkan, 2001: 21). 

The quality of education provided to the 
young people, who are the assurance of the 
future, in a certain country will be the mir-
ror of the level of welfare and development in 
that country. The quality of the education, the 
quality of the educational environments and 
the quality of life of the students are among 
the indispensable values for raising a quali-
fied generation. (Bayrak, 2001: 10-11). 

Service quality in both private and public in-
stitutions plays an important part in determin-
ing the needs of the students receiving edu-
cation from these institutions and in ensuring 
their satisfaction and happiness (Wiers-Jens-
sen et al., 2002: 95-183). 

Not only the physical resources and features 
but also the invisible service quality is im-
portant in education. Fast and efficient pro-
vision of the services demanded by the stu-

dents requires a different working principle. 
There should be a focus on the service since 
it will contribute to the education received by 
the students (Hennig-Thurau et al., 2001:331-
344). 

Although the students, who come from differ-
ent cultures and regions, have different stand-
points and perspectives, they generally want 
the same service and the same service quality 
(Bayrak, 2007: 76). The quality of the service 
offered for meeting the needs of housing and 
food in the dormitories of the Higher Educa-
tion Credits and Dormitories Institution is 
therefore important (Öztürk, 2010: 19). 

In many regions in Turkey, such a service 
quality is still not provided and students’ satis-
faction is not successfully ensured (Dilşeker, 
2011: 8).  

Today, private universities are operated with 
a commercial motivation rather than an edu-
cational conception, and this situation has 
turned them into commercial institutions. 

This situation changes and differentiates the 
satisfaction and expectation levels of the aca-
demic and other staff working in these insti-
tutions. The emerging situation positively or 
negatively affects the quality of education, 
satisfaction, mutual communication and oth-
er dimensions and it also contributes to the 
shaping of the relation between persons and 
the institution. Since a uniform mentality has 
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been dominant at public institutions and uni-
versities until today, they are not very eligible 
for interpretation. Public universities focus 
more on the quality of education and they do 
not attach as much importance to communi-
cation, accessibility and other dimensions as 
the private universities do. 

Method

This study was conducted with university stu-
dents, academics and other staff members in 
public and private universities in 18 different 
provinces. Majority of the participants were 
students. Simple random sampling method 
was applied in the research and a questionnaire 
with 52 items and 5-point Likert scale was 
used. Since the questionnaire would be used 
for the first time, a preliminary test was ap-
plied and the reliability coefficient was found 
to be 0.872 in consequence of this test. The 
research lasted for seven months. Within this 
period, the questionnaires were submitted by 
hand, e-mail or mail. The questionnaire forms 
did not include any information on school or 
identity, any personal or official information 
or any other information identifying the par-
ticipants or enabling their recognition. All par-
ticipants voluntarily took part in the research. 
No participants was obliged to or obligatorily 
requested to participate in the research.  

This research examined students’ attitudes and 
perceptions in a practical manner. This applied 

research was participated by 948 sector work-
ers. A two-part questionnaire with a 5-point 
Likert scale was applied to the participants. 

Data Analysis

The data acquired in this study, which was 
conducted through simple random sampling 
method, were analyzed through the statistical 
software SPSS 18. In consequence of the cor-
relation test, analysis of variance (ANOVA) 
and Independent Samples t-test, Cronbach’s 
Alpha coefficient was found to be 0.954. In 
the end of the study, the problems experi-
enced by the sector workers and the leader-
ship values were questioned.

IMPLEMENTATION AND ANALYSIS

Reliability analysis

Table 1. Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha Number of items

.954 52

As the reliability analysis showed Alpha = 
0.954, the 52 factors can be considered to be 
highly reliable.

ANALYSIS

DEMOGRAPHIC AND DESCRIPTIVE 
STATISTICS

Demographic and descriptive statistics of the 
study are presented in the below tables.
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Table 2. Demographic Characteristics and Statistics of the Participants

Count Column N %
Sex Female 628 66.24%

Male 320 33.76%
Age 18 and below 26 2.74%

19 to 21 640 67.51%
22 to 24 274 28.90%
25 and above 8 .84%

Department Business Administration 286 30.17%
Public Administration 296 31.22%
Economics 158 16.67%
Labor Economics 206 21.73%
International Relations 2 .21%

Grade 1st Grade 96 10.13%
2nd Grade 310 32.70%
3rd Grade 306 32.28%
4th Grade 236 24.89%

Type of Education Daytime Education 528 55.70%
Evening Education 416 43.88%
3 2 .21%
4 2 .21%

Housing Dormitory 364 38.40%
House 444 46.84%
Hostel 114 12.03%
With Family 20 2.11%
Other 6 .63%

Mother’s Education Level Primary School 530 55.91%
Middle School 232 24.47%
High School 142 14.98%
Associate Degree 22 2.32%
Bachelor’s Degree 18 1.90%
Master’s Degree 2 .21%
Doctoral Degree 2 .21%

Father’s Education Level Primary School 326 34.39%
Middle School 270 28.48%
High School 254 26.79%
Associate Degree 38 4.01%
Bachelor’s Degree 50 5.27%
Master’s Degree 6 .63%
Doctoral Degree 4 .42%

Monthly Income of the Family Less than 1.000 TRY 188 19.83%
1000-1499 296 31.22%
1500-1999 180 18.99%
2000-2999 184 19.41%
3000 and above 100 10.55%
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The average responses received from the par-
ticipants were grouped so as to be used in fu-
ture analyses, by taking the key of the scale 
into consideration.

•	 Non-academic staff

•	 Academic staff

•	 Access to services

•	 Physical facilities

•	 Academic programs

•	 Satisfaction

•	 Loyalty

Analyses of Leadership Factors

Correlation Analysis:

In consequence of an examination of the re-
lations between the factors, the factors with 
high-level correlations were determined as 
follows. 

Table 3. Correlation and Comparison of Factors

Pearson Correlations

Pearson Correlation Non-
Academic 

Staff
Academic 

Staff

Access 
to 

Services
Physical 
Facilities

Academic 
Programs Satisfaction Loyalty

Non-Academic Staff 1       

Academic Staff .399 1      

Access to Services .562 .518 1     

Physical Facilities .414 .314 .468 1    

Academic Programs .466 .470 .529 .560 1   

Satisfaction .473 .418 .500 .647 .638 1  

Loyalty .359 .372 .307 .443 .476 .540 1

H1: The variable of sex is not effective on 
the factors.

According to the analysis, sex has an impact 
on the following items.

- Academic staff varies by sex.  Females have 
a higher average than males.

- Physical facilities vary by sex. Males have a 
higher average than females. 
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Table 4. Results of the T-Test and the Independent Samples Test

 

Levene’s Test 
for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df
Sig. 

(2-tailed)
Mean 

Difference

Non-
Academic 
Staff

Equal variances assumed .297 .586 .250 946 .802 .18157

Equal variances not assumed   .254 667.511 .800 .18157

Academic 
Staff

Equal variances assumed 7.402 .007 3.690 946 .000 1.66294

Equal variances not assumed   3.522 567.471 .000 1.66294

Access to 
Services

Equal variances assumed .145 .703 .764 946 .445 .35155

Equal variances not assumed   .777 670.891 .438 .35155

Physical 
Facilities

Equal variances assumed 1.194 .275 -2.746 946 .004 -1.29586

Equal variances not assumed   -2.688 606.534 .004 -1.29586

Academic 
Programs

Equal variances assumed .991 .320 1.691 946 .091 .48754

Equal variances not assumed   1.697 648.607 .090 .48754

Satisfaction Equal variances assumed .059 .808 -1.380 946 .168 -.25291

Equal variances not assumed   -1.389 653.490 .165 -.25291

Loyalty Equal variances assumed 9.275 .002 -1.273 946 .203 -.31553

Equal variances not assumed   -1.229 584.223 .220 -.31553

H2: The variable of age is not effective on 
the factors.

According to the analysis, the variable of age 
has an impact on the following items.

- Non-academic staff varies by age. 18 and 
below has the highest average.

- Academic staff varies by age. 25 and above 
has the highest average.

- Access to services varies by age.  18 and 
below has the highest average.

- Physical facilities vary by age.  19-21 has 
the highest average.

- Academic programs vary by age. 19-21 has 
the highest average.

- Satisfaction varies by age. 25 and above has 
the highest average.
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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 

Table 5. Results of the ANOVA Test 
Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

Non-
Academic 
Staff

Between Groups 2710.989 3 903.663 8.291 .000

Within Groups 102891.816 944 108.996

Total 105602.806 947

Academic 
Staff

Between Groups 668.204 3 222.735 5.172 .002

Within Groups 40654.096 944 43.066

Total 41322.300 947

Access to 
Services

Between Groups 933.202 3 311.067 7.075 .000

Within Groups 41507.578 944 43.970

Total 42440.781 947

Physical 
Facilities

Between Groups 801.908 3 267.303 5.705 .001

Within Groups 44227.025 944 46.851

Total 45028.932 947

Academic 
Programs

Between Groups 561.137 3 187.046 10.921 .000

Within Groups 16167.847 944 17.127

Total 16728.983 947

Satisfaction Between Groups 179.119 3 59.706 8.576 .000

Within Groups 6571.952 944 6.962

Total 6751.072 947

Loyalty Between Groups 154.038 3 51.346 3.978 .008

Within Groups 12185.443 944 12.908

Total 12339.481 947
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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 

Table 6. Comparison of Factors by Total Values “Descriptives”
N Mean Std. Deviation Std. Error

Non-Academic Staff 18 and below 26 40.7692 5.96193 1.16923
19 to 21 640 37.0719 10.56485 .41761
22 to 24 274 34.3139 10.55372 .63757
25 and above 8 26.7500 6.25071 2.20996
Total 948 36.2890 10.55997 .34297

Academic Staff 18 and below 26 33.3077 4.87253 .95558
19 to 21 640 32.2188 6.21440 .24565
22 to 24 274 30.5693 7.42710 .44869
25 and above 8 35.0000 6.80336 2.40535
Total 948 31.7954 6.60568 .21454

Access to Services 18 and below 26 26.7692 5.54478 1.08742
19 to 21 640 26.5906 6.88046 .27197
22 to 24 274 24.4088 6.17398 .37298
25 and above 8 26.5000 3.42261 1.21008
Total 948 25.9641 6.69448 .21743

Physical Facilities 18 and below 26 17.0769 6.38074 1.25137
19 to 21 640 21.0625 6.73875 .26637
22 to 24 274 19.5547 7.18456 .43404
25 and above 8 18.0000 3.77964 1.33631
Total 948 20.4916 6.89558 .22396

Academic Programs 18 and below 26 12.6154 3.54488 .69521
19 to 21 640 14.0344 4.13339 .16339
22 to 24 274 12.3577 4.21881 .25487
25 and above 8 13.2500 3.32738 1.17640
Total 948 13.5042 4.20300 .13651

Satisfaction 18 and below 26 6.6154 2.17397 .42635
19 to 21 640 8.0344 2.54820 .10073
22 to 24 274 7.2044 2.89534 .17491
25 and above 8 9.0000 1.51186 .53452
Total 948 7.7637 2.67000 .08672

Loyalty 18 and below 26 7.3846 3.33559 .65416
19 to 21 640 7.9719 3.54393 .14009
22 to 24 274 7.2847 3.67338 .22192
25 and above 8 10.5000 5.31843 1.88035
Total 948 7.7785 3.60972 .11724
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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: The variable of department is not ef-
fective on the factors,

According to the analysis, the variable of 
department has an impact on the following 
items.

- Non-academic staff varies by department. 
The department of economics has the highest 
average.

- Academic staff varies by department. De-
partment of economics has the highest aver-
age.

- Academic programs vary by department. 
Department of labor economics has the high-
est average.
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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 

Table 7. Results of the ANOVA Test 
Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig,

Non-Academic 
Staff

Between Groups 2967.504 4 741.876 6.816 .000

Within Groups 102635.302 943 108.839

Total 105602.806 947

Academic Staff Between Groups 730.612 4 182.653 4.243 .002

Within Groups 40591.687 943 43.045

Total 41322.300 947

Access to Services Between Groups 223.993 4 55.998 1.251 .288

Within Groups 42216.787 943 44.769

Total 42440.781 947

Physical Facilities Between Groups 434.288 4 108.572 2.296 .057

Within Groups 44594.644 943 47.290

Total 45028.932 947

Academic 
Programs

Between Groups 440.780 4 110.195 6.380 .000

Within Groups 16288.203 943 17.273

Total 16728.983 947

Satisfaction Between Groups 56.623 4 14.156 1.994 .093

Within Groups 6694.449 943 7.099

Total 6751.072 947

Loyalty Between Groups 182.462 4 45.615 3.538 .007

Within Groups 12157.019 943 12.892

Total 12339.481 947
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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 

Table 8. Values of Comparison by Factors and Departments “Descriptives”
N Mean Std, Deviation Std, Error

Non-Academic Staff Business 
Administration

286 36.7483 9.16474 .54192

Public 
Administration

296 33.8108 11.52115 .66965

Economics 158 38.0506 10.67159 .84899
Labor Economics 206 37.9126 10.27914 .71618
International 
Relations

2 31.0000 .00000 .00000

Total 948 36.2890 10.55997 .34297
Academic Staff Business 

Administration
286 31.3776 6.47999 .38317

Public 
Administration

296 31.3919 6.39877 .37192

Economics 158 31.8861 7.37008 .58633
Labor Economics 206 33.0097 6.25397 .43573
International 
Relations

2 19.0000 .00000 .00000

Total 948 31.7954 6.60568 .21454
Access to Services Business 

Administration
286 25.3916 5.96014 .35243

Public 
Administration

296 26.3176 7.02445 .40829

Economics 158 25.9873 7.80086 .62060
Labor Economics 206 26.2913 6.24012 .43477
International 
Relations

2 20.0000 .00000 .00000

Total 948 25.9641 6.69448 .21743
Physical Facilities Business 

Administration
286 21.1888 6.05466 .35802

Public 
Administration

296 19.7568 7.09033 .41212

Economics 158 20.7848 7.53027 .59908
Labor Economics 206 20.2816 7.12730 .49658
International 
Relations

2 28.0000 .00000 .00000

Total 948 20.4916 6.89558 .22396
Academic Programs Business 

Administration
286 13.0839 3.79195 .22422

Public 
Administration

296 13.2432 3.90501 .22697

Economics 158 13.3165 4.98800 .39682
Labor Economics 206 14.6699 4.29722 .29940
International 
Relations

2 7.0000 .00000 .00000

Total 948 13.5042 4.20300 .13651
Satisfaction Business 

Administration
286 7.8112 2.45650 .14526

Public 
Administration

296 7.6959 2.62106 .15235

Economics 158 7.6329 2.86057 .22757
Labor Economics 206 7.9417 2.84845 .19846
International 
Relations

2 3.0000 .00000 .00000

Total 948 7.7637 2.67000 .08672
Loyalty Business 

Administration
286 7.5664 3.58468 .21197

Public 
Administration

296 7.4459 3.28795 .19111

Economics 158 8.0253 3.47869 .27675
Labor Economics 206 8.4078 4.07595 .28399
International 
Relations

2 3.0000 .00000 .00000

Total 948 7.7785 3.60972 .11724
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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 

H4: The variable of grade is not effective 
on the factors,

According to the analysis, the variable of 
grade has an impact on the following items.

- Non-academic staff varies by grade, 1st 
grade has the highest average.

- Academic staff varies by grade, 1st grade has 
the highest average.

- Access to services varies by grade, 1st grade 
has the highest average.

- Physical facilities vary by grade, 2nd grade 
has the highest average.

- Academic programs vary by grade, 2nd 
grade has the highest average.

- Satisfaction varies by grade, 2nd grade has 
the highest average.

- Loyalty varies by grade, 2nd grade has the 
highest average.

Table 9. Results of the ANOVA Test
Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig,

Non-Academic Staff Between Groups 6379.227 3 2126.409 20.230 .000
Within Groups 99223.579 944 105.110
Total 105602.806 947

Academic Staff Between Groups 371.396 3 123.799 2.854 .036
Within Groups 40950.904 944 43.380
Total 41322.300 947

Access to Services Between Groups 2175.496 3 725.165 17.001 .000
Within Groups 40265.285 944 42.654
Total 42440.781 947

Physical Facilities Between Groups 1251.698 3 417.233 8.997 .000
Within Groups 43777.235 944 46.374
Total 45028.932 947

Academic Programs Between Groups 1086.611 3 362.204 21.859 .000
Within Groups 15642.373 944 16.570
Total 16728.983 947

Satisfaction Between Groups 401.184 3 133.728 19.881 .000
Within Groups 6349.887 944 6.727
Total 6751.072 947

Loyalty Between Groups 405.273 3 135.091 10.686 .000
Within Groups 11934.208 944 12.642
Total 12339.481 947
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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 

H5: Type of education is not effective on 
the factors.

According to the analysis, the variable of 
type of education has an impact on the fol-
lowing items.

- Access to services varies by type of educa-
tion. Daytime education has a higher average 
than evening education.

- Physical facilities vary by type of education. 
Night education has a higher average than 
daytime education.

- Loyalty varies by type of education. Night 
education has a higher average than daytime 
education.

Table 11. T-Test Results

Independent Samples Test

 

Levene’s Test 
for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means

F Sig, t df
Sig, 

(2-tailed)
Mean 

Difference

Non-Academic 
Staff

Equal variances assumed 9.069 .003 .525 946 .600 .36293

Equal variances not assumed   .534 937.758 .593 .36293

Academic Staff Equal variances assumed .073 .788 -1.184 946 .237 -.51153

Equal variances not assumed   -1.183 890.738 .237 -.51153

Access to 
Services

Equal variances assumed .917 .339 3.231 946 .001 1.40787

Equal variances not assumed   3.256 918.399 .001 1.40787

Physical 
Facilities

Equal variances assumed .341 .559 -3.189 946 .001 -1.43149

Equal variances not assumed   -3.200 906.570 .001 -1.43149

Academic 
Programs

Equal variances assumed .010 .919 .416 946 .677 .11453

Equal variances not assumed   .418 904.301 .676 .11453

Satisfaction Equal variances assumed 8.210 .004 -1.146 946 .252 -.20013

Equal variances not assumed   -1.159 926,605 .247 -.20013

Loyalty Equal variances assumed .203 .653 -3.069 946 .002 -.72144

Equal variances not assumed   -3.064 890.022 .002 -.72144
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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 

H5: The variable of housing is not effective 
on the factors,

According to the analysis, the variable of 
housing has an impact on the following items.

- Non-academic staff varies by housing. Day-
time education has a higher average than 
night education of those staying with family 
have the highest average.

Table 12. Results of the ANOVA Test
Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig,

Non-Academic 
Staff

Between Groups 1564.843 4 391.211 3.546 .007

Within Groups 104037.963 943 110.327

Total 105602.806 947

Academic Staff Between Groups 406.635 4 101.659 2.343 .053

Within Groups 40915.665 943 43.389

Total 41322.300 947

Access to 
Services

Between Groups 234.126 4 58.532 1.308 .265

Within Groups 42206.654 943 44.758

Total 42440.781 947

Physical 
Facilities

Between Groups 203.985 4 50.996 1.073 .369

Within Groups 44824.947 943 47.534

Total 45028.932 947

Academic 
Programs

Between Groups 172.175 4 43.044 2.452 .045

Within Groups 16556.808 943 17.558

Total 16728.983 947

Satisfaction Between Groups 18.637 4 4.659 .653 .625

Within Groups 6732.435 943 7.139

Total 6751.072 947

Loyalty Between Groups 47.002 4 11.751 .901 .462

Within Groups 12292.479 943 13.036

Total 12339.481 947

H6: Mother’s education level is not effec-
tive on the factors.

According to the analysis, mother’s education 
level has an impact on the following items.
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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 

- Non-academic staff varies by mother’s edu-
cation level. Associate degree has the highest 
average.

- Academic staff varies by mother’s educa-
tion level. Bachelor’s degree has the highest 
average. 

- Physical Facilities varies by mother’s edu-
cation level. Associate degree and master’s 
degrees have the highest average.

- Academic Programs varies by mother’s ed-
ucation level. Associate degree has the high-
est average.

Table 14. Results of the ANOVA Test

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig,

Non-Academic 
Staff

Between Groups 1435.887 6 239.315 2.162 .044
Within Groups 104166.919 941 110.698
Total 105602.806 947

Academic Staff Between Groups 597.861 6 99.643 2.302 .033
Within Groups 40724.439 941 43.278
Total 41322.300 947

Access to 
Services

Between Groups 489.210 6 81.535 1.829 .090
Within Groups 41951.570 941 44.582
Total 42440.781 947

Physical 
Facilities

Between Groups 1098.430 6 183.072 3.921 .001
Within Groups 43930.503 941 46.685
Total 45028.932 947

Academic 
Programs

Between Groups 234.633 6 39.106 2.231 .038
Within Groups 16494.350 941 17.529
Total 16728.983 947

Satisfaction Between Groups 80.870 6 13.478 1.901 .078
Within Groups 6670.201 941 7.088
Total 6751.072 947

Loyalty Between Groups 150.063 6 25.010 1.931 .073
Within Groups 12189.418 941 12.954
Total 12339,481 947

H7: Father’s education level is not effec-
tive on the factors.

According to the analysis, father’s education 
level has an impact on the following items.
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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 

- Non-academic staff varies by father’s educa-
tion level. Bachelor’s degree has the highest 
average.

- Access to services varies by father’s educa-
tion level. Associate degree has the highest 
average. 

- Physical facilities vary by father’s education 
level. Bachelor’s degree has the highest aver-
age.

- Satisfaction varies by father’s education lev-
el. Doctoral degree has the highest average.

- Loyalty varies by father’s education level. 
Master’s degree has the highest average.

Table 16. Results of the ANOVA Test

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig,

Non-Academic 
Staff

Between Groups 1805.739 6 300.957 2.728 .012
Within Groups 103797.067 941 110.305
Total 105602.806 947

Academic Staff Between Groups 519.578 6 86.596 1.997 .063
Within Groups 40802.722 941 43.361
Total 41322.300 947

Access to Services Between Groups 784.007 6 130.668 2.952 .007
Within Groups 41656.774 941 44.269
Total 42440.781 947

Physical Facilities Between Groups 1241.482 6 206.914 4.447 .000
Within Groups 43787.451 941 46.533
Total 45028.932 947

Academic 
Programs

Between Groups 159.475 6 26.579 1.509 .172
Within Groups 16569.508 941 17.608
Total 16728.983 947

Satisfaction Between Groups 138.318 6 23.053 3.280 .003
Within Groups 6612.754 941 7.027
Total 6751.072 947

Loyalty Between Groups 621.830 6 103.638 8.323 .000
Within Groups 11717.651 941 12.452
Total 12339.481 947
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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
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H8: Income status of the family is not ef-
fective on the factors.

According to the analysis, income status of 
the family has an impact on the following 
items.

- Physical facilities vary by income status of 
the family. Those with an income of 3000 
TRY or more have the highest average.

- Academic programs vary by income status 
of the family. Those with an income between 
2000 and 2999 TRY have the highest average.

CONCLUSION AND ASSESSMENT

The total responses received from the partici-
pants were grouped so as to be used in future 
analyses, by taking the key of the scale into 
consideration.

•	 Non-Academic Staff

•	 Academic Staff

•	 Access to Services

•	 Physical Facilities

•	 Academic Programs

•	 Satisfaction

•	 Loyalty

- Academic staff varies by sex. Females have 
a higher average than males. Physical facili-

ties vary by sex. Males have a higher average 
than females.

- Non-academic staff varies by age, 18 and 
below has the highest average. Academic 
staff varies by age, 25 and above has the 
highest average. Access to services varies by 
age, 18 and below has the highest average. 
Physical facilities vary by age.  19-21 has the 
highest average. Academic programs vary 
by age. 19-21 has the highest average, Satis-
faction varies by age.  25 and above has the 
highest average.

- Non-academic staff varies by department. 
Economics has the highest average. Academ-
ic staff varies by department. Labor econom-
ics has the highest average. Academic pro-
grams vary by department. Labor economics 
has the highest average.

- Non-academic staff varies by grade. 1st 
Grade has the highest average. Academic staff 
varies by grade. 1st Grade has the highest av-
erage. Access to services varies by grade. 
1st Grade has the highest average. Physical 
facilities vary by grade.  2nd Grade has the 
highest average. Academic programs vary by 
grade.  2nd Grade has the highest average. 
Satisfaction varies by grade.  2nd Grade has 
the highest average. Loyalty varies by grade. 
2nd Grade has the highest average.

- Access to services varies by type of educa-
tion. Daytime education has a higher aver-
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age than night education. Physical facilities 
vary by type of education. Night education 
has a higher average than daytime education. 
Loyalty varies by type of education.  Night 
education has a higher average than daytime 
education.

- Non-academic staff varies by housing.  
Those staying with family have the highest 
average.

- Non-academic staff varies by mother’s edu-
cation level. Associate Degree has the highest 
average. Academic Staff varies by mother’s 
education level. Bachelor’s Degree has the 
highest average. Physical Facilities varies by 
mother’s education level. Associate degree 
and Master’s degree have the highest aver-
ages. Academic Programs vary by mother’s 
education level. Associate degree has the 
highest average.

- Non-academic staff varies by father’s edu-
cation level. Bachelor’s degree has the high-
est average. Access to services varies by fa-
ther’s education level. Bachelor’s degree has 
the highest average. Physical facilities vary 
by father’s education level. Associate degree 
has the highest average. Satisfaction varies 
by father’s education level. Doctoral degree 
has the highest average. Loyalty varies by 
father’s education level. Master’s degree has 
the highest average.

- Physical facilities vary by income status 
of the family. 3000 TRY and above has the 
highest average. Academic programs vary by 
income status of the family. 2000-2999 TRY 
has the highest average.
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Öz: Uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu çalışma 
Türk sanayi sektöründe, iş gücü maliyeti ve kazanç 
ilişkisinin uygulamalı olarak incelenmesi şeklindedir. 
Değişkenler 2007-2014 arasındaki dönem için belirlen-
miştir. Araştırmada kullanılan veriler TUIK’ın resmi 
sitesinden elde edilmiştir. Bu araştırmada kullanılan 
veriler E-Views8.0 programı ile analiz edilmiştir. 
Yapılan birim kök, granger nedensellik ve regresyon 
analizleri sonucunda iş gücü eğilimini en çok etkileyen 
faktörler belirlenmiştir. 
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Abstract: This applied research aims at examining 
practically the workforce costs and earnings rela-
tionship in Turkish industry sector. Variables were 
determined for the period 2007-2014. Data used in 
this research was acquired from official website of 
Turkish Statistical Institute (TSI). Data used in this 
research was analyzed with E-Views 8.0 program. 
Factors that affect workforce tendency at the most 
were determined with the help of unit root, granger 
causality and regression analyses.
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INTRODUCTION

Industry is the most important indicator of 
development of a country. It is impossible to 
mention about relationship with other world 
countries and competition advantages for a 
country that is underdeveloped in terms of 
industry. Industry sector possesses the most 
intense employment and labor supply. Indus-
try sector on which states and political issues 
focus on and develop various strategies today 
is among significant actors of economic de-
velopment, as well. Industry in which many 
people from different areas are employed and 
which is a labor-intensive sector contributes 
to the development of technology and makes 
international relations compulsory. It is the 
most important actor of import and export. In-
dustry contributes to attracting many different 
foreign capitals to the country and tightening 
intercultural relationships as an area in which 
countries experience investment(s) in a most 
intensive way. Turkish industry sector became 
a rapidly growing and self-developing sector 
after World War II. In late 1990s, Turkish in-
dustry sector became technology-based sector 
working with a qualified manpower. Turkish 
industry renewing itself each passing day at-
tracts many world countries into its territories 
and contributes to bringing in different invest-
ment tools for national economy.

THEORETICAL FRAMEWORK AND 
LITERATURE RESEARCH

In a research conducted in 1982 by Symons, 
it was found that real wages had negative ef-
fect on labor demand in manufacturing sector 
(Engle, 1987: 251-276).Co-integration analy-
sis method performed by Jenkinson in 1986 
examined employment, capital stocks, real 
wages, real prices of raw materials and long-
term relationships.As a result of his researches 
and examinations, Jenkinson found out with 
“Least Squares” method that there was stabili-
ty in England among these factors in 1986 and 
within 5 years before 1986 (Symons, 1984). 
In a research performed by Alexander in 1993 
in England regarding unemployment, it was 
detected that there was a relationship between 
real wages and efficiency. Unemployment is a 
dimension showing explicitly socio-economic 
conditions of countries and taking place one of 
the most important problems of most countries 
(Ünsal, 2000: 14). Industry is the most signifi-
cant evidence of a country’s development in-
dicator. Relationship of a world country whose 
industry is developed with other world coun-
tries differs (Reynolds, 1974: 125). One of the 
most important indicators of country develop-
ment level is developed industry structure. The 
condition of a world country whose industry is 
developed in terms of employment and labor 
factor is quite good (Ülgener, 1980: 73). One 
of the most significant areas through which 
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employment deficit is closed is industry sector 
(Zengingönül, 2003: 158). Policies applied for 
industry sector are pretty important (Karup-
pan, 2004: 533). A political authority whose 
purpose is to decrease unemployment can 
only show itself with investments and prac-
tices towards industry sector Boztepe, 2007). 
Industry sector can be shown as the sector in 
which the most important workforce and la-
bor supply is active. Industry sector includes 
the most intensive women employment and 
women workforce supply (Gürsel and Levent, 
2003). When it is viewed from the point of 
Turkish workforce, Turkish industry sector is 
the last country in terms of employing wom-
en compared to other world countries. Of the 
24.8 million people industry sector employ-
ment, only 7.2% of this is women (Ay, 2012, 
324). Women workforce supply is important 
in terms of formal workforce market. Viewing 
women just as mother or housewife is a big 
mistake (Korkmaz and Alacahan, 2013). One 
of the most important factors causing increas-
es in production costs are stiff competition 
practices (Anne et al., 1996: 203). Regulations 
made by the state cause decrease or increase 
of global competition power (Croucher, 2004: 
3). When some practices performed in order 
to decrease workforce costs are carried out by 
the state, variations in interest policies draw 
great attention (Aykaç, 1996: 101-102). To-
day, the popularity of “sub-contractors” for 
decreasing workforce costs causes many prob-

lems (Christopher, 1995: 38). The concept of 
flexibility in workforce market is one of the 
main problems of today (Carnoy, 1999: 411). 
Professional employees and qualified work-
force can only be provided with correct poli-
cies (Sapancalı, 1980: 141-142). Variation in 
terms of employers is a significant dimension 
for employees and public institutions; because 
the newly formed dimension dramatically af-
fects acceptance or rejection situation of the 
employer. This situation brings about impor-
tant problems for employees (Ekin, 2000: 21). 
Production pallets and dimension of a country 
are the indicators of economic development 
of that country (Koray, 1998: 74).

An underdeveloped world country in terms of 
industry has no chance to compete with other 
world countries (Stephan et al., 2001: 282-
283). Technological development and indus-
trial production after 1970s have changed 
many populations and social structure (Pull, 
2002: 647). Production structure of industry 
is highly important in terms of employment. 
This situation causes occurrence of many 
positive or negative things in terms of em-
ployees and employers (Önder, 2000: 29).

Aim and Method of the Research

This research aims at examining the work-
force costs and earnings relationship practi-
cally in industry sector. Variables were deter-
mined for the period of 2007-2014.
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Analysis of Data

Data acquired from this research was ana-
lyzed with E-Views 8.0 program. Factors that 
affect workforce tendency at the most were 
determined as a result of unit root, granger 
causality and regression analyses.

Hypotheses of the Research

 H0:There is not a relationship among vari-
ables.

 H0:None of the variables possesses unit root.

 H0:There is not causality between work-
force statistics and earnings statistics.

 H0:There is not any relationship between 
workforce cost and other variables.

APPLICATION AND ANALYSES

Summaries of Variables

•	 IME: Hourly workforce cost index

•	 KE: Hourly earnings index

•	 OCS: Average working times according to 
economic activity

•	 OK: Average earnings of those working 
full year (12 months) according to eco-
nomic activity

•	 BK: Yearly grossearnings of those work-
ing full year (12 months) according to eco-
nomic activity

CORRELATION ANALYSIS

H0:There is not a relationship among vari-
ables. 

Results regarding the performed correlation 
analysis are shown below:

•	 A high level positive relationship was 
found between gross earnings and hourly 
workforce cost index.

•	 A high level positive relationship was 
found between gross earnings and hourly 
earnings index.

•	 A high level negative relationship was 
found between workforce cost index and 
average working time.

•	 A high level positive relationship was 
found between workforce cost index and 
average earnings.

•	 A high level negative relationship was 
found between earnings index and average 
working time.

•	 A high level positive relationship was 
found between earnings index and average 
earnings.
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Table 1. Pearson Correlation

 BK IME KE OCS OK

BK -     

IME 0,77 -    

KE 0,79 1,00 -   

OCS - -0,77 -0,79 -  

OK - 0,77 0,79 -1 -

UNIT ROOT ANALYSIS

H0:None of the variables possesses unit root.

According to unit root tests;

H0 hypothesis is accepted due to the fact that 
probability values are higher than 0,05reli-
ability level. Therefore, it was determined 
that none of the variables possessed unit root 
as a result of which they could be used in fu-
ture analyses.
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Group unit root test: Summary 

Series: BK, IME, KE, OCS, OK

Date: 03/15/15   Time: 14:29

Sample: 1 8

Exogenous variables: Individual effects

Automatic selection of maximum lags

Automatic lag length selection based on SIC: 0

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Balanced observations for each test 

Cross-

Method Statistic Prob.** sections Obs

Null: Unit root (assumes common unit root process) 

Levin, Lin & Chu t*  9.62006  1.0000  5  35

Null: Unit root (assumes individual unit root process) 

Im, Pesaran and Shin W-stat  5.01446  1.0000  5  35

ADF - Fisher Chi-square  2.96403  0.9823  5  35

PP - Fisher Chi-square  2.83201  0.9851  5  35

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

GRANGER CAUSALITY TEST

H0:There is not causality between workforce 
statistics and earnings statistics.

When the causality relationships among vari-
ables were examined, it was determined that 
some probability values were lower than 0,05 
and H0 hypothesis needed to be accepted-re-
jected. Therefore, there is a causality relation-
ship among women statistics.

 There is a causality relationship between 

workforce cost index and workforce cost 

index.

 There is a causality relationship between 

average working time and workforce cost 

index.

 There is a causality relationship between 

average working time and earnings index.
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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 

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 03/15/15   Time: 14:30

Sample: 1 8

Lags: 1

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

 IME does not Granger Cause BK  7  0.46377 0.0333

 BK does not Granger Cause IME  0.00776 0.9340

 KE does not Granger Cause BK  7  0.49822 0.5192

 BK does not Granger Cause KE  1.07161 0.3591

 KE does not Granger Cause IME  7  0.88017 0.4013

 IME does not Granger Cause KE  0.05171 0.8313

 OCS does not Granger Cause IME  7  0.00776 0.0340

 IME does not Granger Cause OCS  0.46377 0.5333

 OK does not Granger Cause IME  7  0.00776 0.9340

 IME does not Granger Cause OK  0.46377 0.5333

 OCS does not Granger Cause KE  7  1.07161 0.0091

 KE does not Granger Cause OCS  0.49822 0.5192

 OK does not Granger Cause KE  7  1.07161 0.3591

 KE does not Granger Cause OK  0.49822 0.5192

REGRESSIONANALYSIS

H0:There is not any relationship between 
workforce cost and other variables.

When the regression analysis was observed 
in which workforce cost and other workforce 

statistics were assessed all together, the fol-
lowing results were acquired:

 Increase in average working time increas-
es workforce cost 0,28 units.

 Increase in average earningsincreases 
workforce cost 0,04 units.
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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 

Dependent Variable: IME

Method: Least Squares

Date: 03/15/15   Time: 15:08

Sample: 1 8

Included observations: 8

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

OCS 0.281179 0.094239 2.983691 0.0245

OK 0.043723 0.014445 3.026787 0.0232

R-squared 0.597824     Mean dependent 109.3750

Adjusted R-squared 0.530795     S.D. dependent 27.17634

S.E. of regression 18.61541     Akaike info criterion 8.898174

Sum squared resid 2079.200     Schwarz criterion 8.918034

Log likelihood -33.59270     Hannan-Quinn criter. 8.764224

Durbin-Watson stat 0.967083

When the regression analysis was observed 
in which earnings index and other workforce 
statistics were examined all together, the fol-
lowing results were acquired:

 Increase in average working time increas-
es earnings index 0,00012 units.

 Increase in average earnings increases 
earnings index 0,0017 units.

 Increase in workforce cost increases earn-
ings index 0,97 units.
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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 

Dependent Variable: KE

Method: Least Squares

Date: 03/15/15   Time: 15:09

Sample: 1 8

Included observations: 8

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

OCS 0.000127 0.004865 0.026053 0.9802

OK 0.001745 0.000752 2.319273 0.0681

IME 0.974606 0.013373 72.87889 0.0000

R-squared 0.999640     Mean dependent var 108.7500

Adjusted R-squared 0.999496     S.D. dependent var 27.14906

S.E. of regression 0.609783     Akaike info criterion 2.128569

Sum squared resid 1.859177     Schwarz criterion 2.158360

Log likelihood -5.514277     Hannan-Quinn criter. 1.927644

Durbin-Watson stat 2.889622

When the regression analysis was observed in 
which average working time and other work-
force statistics were examined all together, 
the following results were acquired:

 Increase in average earnings decreases av-
erage working time 1,02 units.

 Increase in workforce cost decreases aver-
age working time 5,37E-11 units.

 Increase in earnings index increases aver-
age working time 5,53E-11 units.

 Increase in gross earnings increases aver-
age working time 0,08 units.
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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 

Dependent Variable: OCS

Method: Least Squares

Date: 03/15/15   Time: 15:10

Sample: 1 8

Included observations: 8

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

OK -1.022308 3.07E-13 -3.32E+12 0.0000

IME -5.37E-11 2.73E-11 -1.968748 0.1203

KE 5.53E-11 2.80E-11 1.975953 0.1194

BK 0.088446 2.69E-14 3.28E+12 0.0000

R-squared 1.000000     Mean dependent var 199.3750

Adjusted R-squared 1.000000     S.D. dependent var 0.517549

S.E. of regression 3.82E-11     Akaike info criterion -44.83317

Sum squared resid 5.83E-21     Schwarz criterion -44.79344

Log likelihood 183.3327     Hannan-Quinn criter. -45.10107

Durbin-Watson stat 2.801331

When the regression analysis was observed in 
which average earnings and other workforce 
statistics were examined all together, the fol-
lowing results were acquired:

 Increase in workforce cost increases aver-
age earnings1,43E-15 units.

 Increase in earnings index increases aver-
age earnings 0,08 units.

 Increase in average working time decreas-
es average earnings8,95E-16 units.

 Increase in gross earnings increases aver-
age earnings 1,0 units.
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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 

Dependent Variable: OK

Method: Least Squares

Date: 03/15/15   Time: 15:10

Sample: 1 8

Included observations: 8

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

IME 1.43E-15 7.04E-14 0.020336 0.9847

KE 0.08 7.22E-14 0.000000 1.0000

OCS -8.95E-16 7.86E-16 -1.138702 0.3184

BK 1.000000 1.75E-16 5.71E+15 0.0000

R-squared 1.000000     Mean dependent var 1219.375

Adjusted R-squared 1.000000     S.D. dependent var 483.9085

S.E. of regression 9.85E-14     Sum squared resid 3.88E-26

Durbin-Watson stat 0.333333

CONCLUSION AND ASSESSMENT

•	 A high level positive relationship was 
found between gross earnings and hourly 
workforce cost index.

•	 A high level positive relationship was 
found between gross earnings and hourly 
earnings index.

•	 A high level negative relationship was 
found between workforce cost index and 
average working time.

•	 A high level positive relationship was 
found between workforce cost index and 
average earnings.

•	 A high level negative relationship was 
found between earnings index and average 
working time.

•	 A high level positive relationship was 
found between earnings index and average 
earnings.

•	 It was determined that none of the vari-
ables possessed unit root; therefore they 
could be used in future analyses.
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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 

•	 There is a causality relationship between 
workforce cost index and workforce cost 
index.

•	 There is a causality relationship between 
average working time and workforce cost 
index.

•	 There is a causality relationship between 
average working time and earnings index.

•	 Increase in average working time increas-
es workforce cost 0,28 units.

•	 Increase in average earnings increases 
workforce cost 0,04 units.

•	 Increase in average working time increas-
es earnings index 0,00012 units.

•	 Increase in average earnings increases 
earnings index 0,0017 units.

•	 Increase in workforce cost increases earn-
ings index 0,97 unit.

•	 Increase in average earnings decreases av-
erage working time 1,02 units.

•	 Increase in workforce cost decreases aver-
age working time 5,37E-11 units.

•	 Increase in earnings index increases aver-
age working time 5,53E-11 units.

•	 Increase in gross earnings increases aver-
age working time 0,08 units.

•	 Increase in workforce cost increases aver-
age earnings 1,43E-15 units.

•	 Increase in earnings index increases aver-
age earnings 0,08 units.

•	 Increase in average working time decreas-
es average earnings 8,95E-16 units.

•	 Increase in gross earnings increases aver-
age earnings 1,0 units.
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TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ATM SORUNLARI VE MÜŞTERİ 
MEMNUNİYET ALGISININ UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ1

AN APPLIED EXAMPLE OF ATM PROBLEMS AND CUSTOMER 
SATISFACTION PERCEPTION IN TURKISH BANKING SECTOR 
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Öz: Bu çalışma Türkiye’de şubeleri bulunan bankalarda Bu 
çalışma Türkiye’de şubeleri bulunan bankalarda özellikle ATM 
“Asynchronous Transfer Mode”  ya da Türkçede eş zamansız 
aktarım modu olarak ifade edilen otomatik para çekme makine-
lerinde yaşanan müşteri sorunlarının ortaya koyulması amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Çalışma İstanbul, Ankara, Van ve İzmir 
illeri örneklemi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Uygulamada ölçekli 
bir anket formu kullanılmıştır. Araştırma verileri bu illerde ve 
ATM’lerin yoğun kullanıldığı 19 merkez ilçede bulunan model bir 
bankanın ATM’lerinden faydalanan ve bu banka ile ilişki içinde 
olan müşterilerle (N=1250) yüz yüze görüşülerek elde edilmiştir. 
Kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katı-
lımcıların demografik özelliklerine ilişkin sorular ikinci bölümde 
ise 5’li likert ölçekten oluşan sorular yer almaktadır. Araştırma 
yaklaşık olarak iki buçuk ay sürmüştür. Uygulama basit rassal 
yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen 
verilere farklı analiz teknikleri kullanılmış olup, çoklu regresyon, 
anova, ki-kare, faktör, hipotez ve varyans analizleri uygulanmıştır. 
Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0.922 kat sayısı elde edilmiştir. 
Araştırma sonunda tüm katılanların büyük çoğunluğu bankanın 
sunduğu hizmetlerde yetersiz, uygulanan müşteri hizmetlerinin 
tatmin etmediği, oluşan sorun nedeniyle ciddi mali ve manevi 
zarara uğradığı, ayrıca oluşan farklı sorunlara ilişkin bankanın 
hiçbir şekilde sorumluluğu ve ortaya çıkan zarardan dolayı bir 
yükümlülük kabul etmediği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Banka,  Müşteri, Memnuniyet, ATM, Hizmet, 
Müşteri Algısı

Abstract: This study aims to reveal customer problems especially 
related to the automatic money withdrawal machines named as 
“Asynchronous Transfer Mode” (ATM) in the banks that have 
branches in Turkey. Samples were selected from the provinces of 
Istanbul, Ankara, Van and Izmir. The study was implemented through 
a questionnaire with a scale. The research data were acquired by 
directly meeting with customers (N=1250) who use the ATMs of 
a model bank that have branches in these three provinces and 19 
central districts where ATMs are commonly used and who have 
a relation with this bank. The questionnaire comprises of two 
parts. The first part includes questions about the demographic 
characteristics of the participants while the second part is made 
up of questions with a 5-point Likert scale. The research lasted for 
around two and a half months. Simple random sampling method 
was used in the research. Various analysis techniques were applied 
to the data acquired from the research, and analyses of multiple 
regression, ANOVA, chi-square, factor, hypothesis and variance 
were used. Cronbach’s Alpha coefficient was found to be 0.922. 
In consequence of the study, the responses received from the 
majority of the participants showed that the services of the bank 
were insufficient, the customer services were not satisfactory, the 
problems resulted in severe monetary and moral damages, and 
the bank did not accept any responsibility regarding the various 
problems and any liability for the resulting damages. 

Key Words:  Bank, Customer, Satisfaction, ATM, Service, Cus-
tomer Perception
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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

Türkiye’nin ilk özel bankası olan Türkiye İş Ban-
kası 1987 yılında müşterilerini ATM ile tanıştırmış 
ve Türkiye’de elektronik bankacılığın temelini 
atmıştır (Polatoğlu ve Ekin, 2001).

Günümüzde, mal ve hizmetlerin oluşumunda 
ve yerine getirilmesinde bankalar önemli rol 
oynamaktadırlar. Diğer sektörlerin faaliyetle-
rinin büyük bir kısmının etkinleştirilmesinde 
ve kolaylaştırılmasında bankalar önemli fonk-
siyonlar üstlenmektedirler. Müşterilere hizmet 
sağlamada, işletmelerin yaptıkları/sundukları 
yenilikler/kolaylıklar sadece (ödeme kolaylığı, 
kredi, taksit, sigorta ve internet üzerinden satış 
imkanı sunma gibi hususlar) yeterli olmamaktadır. 
Ayrıca bankaların da bu yenilikleri/kolaylıkları 
destekleyici politikalar izlemeleri gerekir. Bu 
açıdan bakıldığında bankalar, hem ticarî hem de 
bireysel müşterilerine verdikleri hizmeti sürekli 
geliştirmelidirler (Demirel, 2007).

Bankacılıkta alternatif dağıtım kanalları geliş-
tirilerek sürdürülebilir müşteri memnuniyetliği 
ve müşteri sadakati sağlanabilir ve bankaya yeni 
müşteriler kazandırılabilir (Kımball ve Gregor, 
1995). Bu yüzden bankaların müşterilerin daha 
kolay ulaşabilecekleri ve kısa zamanda işlemlerini 
tamamlayabilecekleri fırsatlar sunmaları önemlidir. 
Bunun için son yıllarda bankalar geliştirilen self 
servis teknolojilerini kullanmaktadırlar (Erıkson 
ve Nılsson, 2007).

Bu bağlamda ATM (Automated Tellery Machine) 
yani para çekme makinaları müşterilere büyük 
kolaylık sağlayan alternatif dağıtım kanallarıdır. 
Birçok bankada artık ATM’lerden; para yatır-
ma-çekme, yatırım işlemleri, para transferleri 
yapılabilmektedir (Balsöz, 2004).

İlk ticari amaçlı ATM‟ler 1960’lı yıllarda piyasaya 
sürülmüş olup, 2005 yılında ise dünya çapında 
ATM sayısı 1,5 milyonun üzerine ulaşmıştır. 
ATM’ler haftanın 7 günü 24 saat müşterilerine 
hizmet vermeyi sağlayan önemli bir teknolojik 
gelişmedir (Akalp vd., 2011). 

Pek çok gelişmiş dünya ülkelerinde olduğu gibi 
Türkiye’de de bankacılık sektöründe müşteri 
açısından yaşanan sorunlar oldukça fazladır. Bu 
sorunların içerisinde ATM (Asynchronous Transfer 
Mode), Türkçedeki ifadesiyle “Eşzamansız Ak-
tarım Modu” ya da toplum tarafından daha çok 
bilinen adıyla otomatik para çekme makinelerinin 
yer aldığı söylenebilir.

Bu bağlamda ATM cihazlarını kullanan banka 
müşterilerinin cihaza ilişkin ve dolaylı olarak ta 
banka ile yaşadıkları müşteri sorunlarının ortaya 
koyulması amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

MATERYAL VE METOD

Amaç: Bu çalışma ATM para çekme makinelerinde 
yaşanan müşteri sorunlarının ortaya koyulması 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ATM kul-
lanan banka müşterilerinin uğradığı sorunların 
belirlenmesi, bu sorunlara ilişkin ortaya çıkan 
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olumsuzluklara banka ve bankaların nasıl bir 
yaklaşım sergilediği, çözüm önerileri ile yaşanan 
olumsuzluklara bankaların katılımlarının ne boyutta 
olduğu da araştırma kapsamında incelenecektir. 

Yöntem: Bu araştırma uygulamalı olarak ger-
çekleştirilmiştir. Uygulamada ölçekli bir anket 
kullanılmıştır. Anket bu araştırmanın yazarları 
tarafından düzenlenmiş olup, ilk kez kullanılmıştır. 
Kullanılan ölçme aleti ilk kez kullanıldığı için 
bir ön test “Güvenirlik Geçerlilik” testine tabi 
tutulmuştur. Bu testte İstanbul ilinde yaşayan 
ve ATM kullanan farklı 75 müşteriye uygula-
ma gerçekleştirilmiştir. Uygulamaya katılan bu 
müşterilerden elde edilen veriler SPSS istatistik 
18 programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonu-
cunda Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0.789 
değeri elde edilmiştir. Elde edilen bu değer biz 
araştırmacılar için düşük bulunduğundan, değeri 
düşüren bazı sorular iyileştirilmiş ve bazıları da 
anket dışı bırakılmıştır. Araştırmamız yaklaşık iki 
buçuk ay sürmüştür. Araştırmanın evreni İstanbul, 
İzmir, Van ve Ankara illeridir. Bu illerin müşteri 
ve ATM yoğunluğu olan farklı 19 ilçesinde 
bulunan ATM kullanıcısı müşterilere uygulama 
yapılmıştır. Asıl uygulamamıza toplam (N=1250) 
müşteri katılım gerçekleştirmiştir. Bu katılımcı-
ların tamamına anketler yüz yüze görüşülerek 
doldurulmuştur. Uygulama basit rassal yöntem 
ile gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın Kısıtları: Araştırma Türkiye’de 
faaliyet gösteren bir model banka dikkate alınarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu banka ve bankanın müş-

terilerine ilişkin bilgiler gizli tutulmuştur. Hiçbir 
katılımcıdan banka bilgileri, kimlik bilgileri talep 
edilmemiştir. Ayrıca araştırmada modele konu 
olan bankaya ait bilgilerde yansıtılmamıştır. Fakat 
araştırma sonunda elde edilen bulgular ve bilgiler 
bankanın ilgili kurumlarına gönderilmiştir. 

Araştırmanın Kapsamı: Modele konu olan 
bankanın İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde bulu-
nan toplam 19 ilçedeki şube ve farklı noktalarda 
bulunan ATM kullanıcısı müşterileri araştırmanın 
kapsamını oluşturmaktadır. Araştırma süresince 
modele konu olan banka müşterileri dışındaki 
bankaların müşteri talep ve görüşlerine başvurul-
mamıştır. Katılan bazı müşterilerin aynı sorunu 
çalıştıkları farklı bankalar ile de yaşadıklarını 
belirtmelerine rağmen model banka dışındaki 
hiçbir bankanın bilgisi araştırmaya dâhil edil-
memiştir. Araştırmaya konu model bankanın 
ismi anket formlarında yer almaktadır. Fakat bu 
bankanın kurumsal kimliği ve marka değerinin 
olumsuz yönde etkilenmemesi için araştırma 
içinde yansıtılmamıştır. 

Araştırmanın Problemi

•	 ATM kullanıcıları kullanılan cihaz ve hizmete 
ilişkin sorun yaşamakta mıdır?

Alt problemler

•	 ATM kullanıcılarının yaşadığı olumsuzluklar 
ve sorunlara ilişkin bankaların çözüm önerileri 
müşteri memnuniyetini etkilemekte midir?
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•	 Bankalar müşterilerinin yaşadığı ATM sorun-
larına ilişkin hızlı ve tekin çözümler yarata-
biliyorlar mı?

•	 ATM sorunlarına ilişkin bankalar müşterilerinin 
şikâyet ve önerilerini dikkate alıyorlar mı? 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Ülkemizde finansal kurumlar arasında aktif büyük-
lüğü, müşteri ve şube sayısı açısından en büyük 
finansal aracı kurumlar bankalardır. (Eriş, 2013). 

Banka müşterileri ATM/Bankamatiklerin kulla-
nılmasıyla belli noktalardan günün 24 saati çeşitli 
işlemlerin yanı sıra para yatırıp çekebilmektedir. 
Ayrıca ATM’lerden de gene ilgili bankanın be-
lirlediği belli cins dövizler yatırıp çekebilmekte, 
banka kartı ve hesaba tanımlanmış kredi kartı ile 
ATM’lerden para çekme (Eriş, 2013) ve fatura 
ödeme, belirli sınav başvuruları vb. gibi pek çok 
işlemde yapabilmektedir. 

Malın hizmet olduğu bankacılık sektöründe hiz-
metin müşteriler tarafından nasıl algılandığının 
bilinmesi çok önemlidir (Yılmaz ve diğ., 2007: 
234-248). Yapılan tanımda da anlaşılacağı gibi, 
bankanın sunduğu hizmet ve bu sunulan hizme-
tin müşteri tarafından nasıl algılandığı oldukça 
önemlidir. Günümüz teknoloji çağında özellikle 
finans ve bankacılık sektörünün sunduğu hizmet 
kalitesi müşteri açısından talep edilen faktörler 
arasında yer almaktadır. Müşteri memnuniyeti; 
müşterinin algısı kapsamında, onların ihtiyaç, 
amaç ve arzularının tamamen karşılanmasıdır 

(Şendoğdu, 2014: 2). Bir başka ifadeyle müşteri 
tatmini; mevcut olan hizmet ve hizmet sunum 
sistemiyle, müşteri ihtiyaçlarının izlenmesi ve 
tatmin edilmesini, satış öncesi ve sonrası hizmet 
ise; müşteriye sunulan hizmeti kapsamaktadır 
(Balsöz, 2004).

Müşteri talepleri ve tercihleri kurumlar açısından 
önemli olduğu gibi banka ile finans kurumları 
açısından da oldukça önem arz eder. Çünkü 
bankanın asıl sattığı hizmettir. Hizmet kalitesi 
ve bu sunulan hizmetin müşteri tarafından nasıl 
algılandığı ve kabul edildiği müşterinin tercih 
nedenlerini etkilemektedir. 

Günümüz rekabet çağında hiç şüphesiz Türkiye’de 
faaliyet gösteren Bankaların söz konusu proble-
min farkında olduğu söylenebilir. Medyada yer 
alan Banka reklamlarının ortak teması içerisinde 
güvenilirlik, şeffaflık, hizmet kalitesi, çeşitliliği 
ve sorunların hızlı bir şekilde çözüme ulaştırıldığı 
gibi konular hedeflenmektedir. Hatta aşağıda ör-
neklendirildiği gibi Bankaların web sayfalarında 
ve tanıtım kitapçıklarında da bu konulara yer 
verildiği görülmektedir:

 “Sürdürülebilirlik anlayışı Bankamızın süreç, 
hizmet ve ürünlerine her geçen gün daha köklü 
şekilde yerleşmektedir. Paydaşlarımızın önemli 
ve öncelikli bulduğu konular hakkındaki geri-
bildirimlerini oluşturduğumuz diyalog platform-
ları aracılığıyla almaktayız. Bu geribildirimler 
doğrultusunda her geçen gün iş süreçlerimizi 
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geliştirmeyi ve sürdürülebilirlik performansımızı 
iyileştirmeyi hedeflemekteyiz.” (Akbank, 2012) 

Hizmet anlayışı, ürün, müşteri odaklı olmak, 
sürdürülebilir stratejiler, yenilikçilik, teknoloji 
kullanımı, performans, hız, kalite, marka yöneti-
mi, reklam ve iletişim gibi konularda kurumların 
etkin rol alması gerekir. Çünkü müşteri aldığı 
hizmet kalitesine göre tercih de bulunmaktadır. 
Hizmet ve ürünlerde gelişim sağlamak, kurumsal 
kimlik ile daha iyi, daha ucuz, daha etkili ve daha 
hızlı hizmet sunumu günümüzün vazgeçilmezleri 
arasındadır. 

Bankaların günümüzde maliyetleri düşürmek, 
müşterilerine daha hızlı ve etkili hizmet sun-
mak adına yaptığı çalışmalardan birisi de ATM 
hizmetleridir. 

Bankamatik, Paramatik gibi ticari isimlerle de 
anılmakta olan Otomatik Vezne Makineleri 
(ATM), her yere kurulabilen kabinlerde 7 gün 
24 saat aralıksız hizmet vererek müşterilerin 
bankacılık işlemlerini yerine getiren elektronik 
cihazlardır. ATM’ler; üzerlerindeki bilgisayar ve 
bu bilgisayarı çalıştıran işletim sistemi aracılığı 
ile bankanın ana bilgisayarı ile iletişim kurarak 
müşterilerin bankacılık sistemindeki hesaplarına 
ulaşmalarını ve bu hesapları üzerinden standart 
bankacılık işlemlerini kendi kendilerine yapma-
larını sağlamaktadır (Eriş, 2013).

Fakat günümüzde gelişen teknoloji, artan talepler 
ve beklentilere yönelik ortaya çıkan sorunlar ban-
kaların bu konuda biraz sorun yaşamasına neden 

olmaktadır. Bu sorunların başında ATM’lerin 
farklı kötü niyetli amaçlarla diğer müşterilerinin 
haklarını gasp edilmesi hem hukuken hem de farklı 
yönlerden sorun yaşanmasına neden olmaktadır. 

Son yıllarda ATM’lerden şifre girmeksizin, ban-
ka kartı ve el ya da parmak damar haritasından 
elde edilen verilerin eşleştirilmesiyle saptanacak 
kimlik verisi ile işlem yapılabilmektedir. El ayası 
ya da parmak damar tanıma teknolojisi, güvenli 
bir “Biyometrik Tanıma Yöntemi” olup her 
müşterinin kendisine has ve eşsiz olan damar 
haritası ATM işlemlerinin şifresiz ya da kartsız 
olarak gerçekleştirilmesine olanak tanımaktadır 
(Eriş, 2013). Ancak bu uygulamanın yaygın ol-
maması (pek çok ATM cihazında bulunmaması) 
ve müşterilerin bu konudaki duyarlılıkları da 
illegal işlemlerin asgariye indirgenmesinde bir 
engel teşkil edebilmektedir.  

Bunun dışında müşterinin nakit akışındaki hızlılığı 
sağlaması ve şubede harcanan zamandan tasarruf 
edilmesi adına ATM’lerde yapılan para yatırma 
işlemleri sırasında ortaya çıkan para sıkışması 
gibi durumlar müşterinin en fazla mağdur olma-
sına neden olan sorunların başında gelmektedir. 
Özellikle para sıkışması nedeniyle bankanın 7 
iş günü içerisinde sorunu çözeceğim diyerek, 
müşterinin mağdur edilmesine katkı sağlanması 
kabul edilebilir durum değildir. Kullanılan banka 
ve kredi kartlarına el konulması, ülke dışında 
banka ve kredi kartlarına sınırlamalar getirile-
rek müşterinin mağdur edilmesi, havale ve bazı 
döviz işlemlerinde meydana gelen aksaklıklar 
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bu sorunların başında yer almaktadır. Bir başka 
önemli sorun ve karmaşa da banka kartları ile 
kredi kartlarına uygulanan yıllık masraflardır. Her 
ne kadar Merkezi Otorite soruna yönelik düzen-
lemeler almaya çalışsa da Banka ve Müşterileri 
arasında yaşanan bu sorun tam olarak çözüme 
ulaştırılamamıştır. 

Söz konusu bu makalede ele alınan konuya ilişkin 
yapılan bazı araştırmalar incelendiğinde; 

Çıkrıkçı ve Karakaya (2004) tarafından yapılan bir 
çalışmada, “Müşteri memnuniyeti, genel olarak 
bir ürün ve hizmetin kullanım sonrası müşterinin 
sergilediği davranış olarak tanımlanmaktadır” 
şeklinde ifade edilmektedir (Solomon, 1996: 
346). Günümüzde bu kavram sıkça kullanılmakta 
ve müşteriler aldıkları hizmet karşısında tatmin 
olmayı arzu etmektedirler. Bu tatmin oluş seviyesi 
ise hizmet sektöründe müşterilerden kalite ve 
hizmet sunumuna ilişkin oluşan algılamalardır. 
Müşteri hizmete ilişkin nasıl bir algı oluşturduysa 
geriye yansıması da bu algı neticesinde olumlu 
ya da olumsuz olacaktır.   

Aksoy (2007)’de, Türkiye bankacılık sektöründe 
çağrı merkezleri ve müşteri memnuniyetliği üzerine 
yaptığı çalışmasında, müşterilerin hizmet kalitesi 
boyutları olarak, Zaman ve Empati boyutlarını 
daha fazla önemsediklerini saptamıştır.

Kheng ve diğ., (2010) tarafından yapılan çalışma-
da ise; İnternet bankacılığı, ATM yani otomatik 
vezne makineleri ile ilgili banka hizmetlerinin 
banka müşteri tercihlerini etkilediği yönüne 

vurgu yapılmaktadır. Ayrıca internet bankacılığı 
ile ATM kullanımına yönelik uygulamalar banka-
ların piyasadaki rekabet gücünü önemli derecede 
etkilediğine dikkat çekilmektedir (Kheng ve diğ., 
2010: 1-10). 

Mohammad ve Alhamadani (2011) tarafından 
yapılan Ürdün’deki ticari banka müşterilerin 
yönelik araştırmada, müşteri memnuniyetinin 
bankanın aktif kazancı ve rekabet şansını artırdığı 
sonucunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca banka ve 
çalışanlarının müşteriye güven vermesi, duyarlı 
davranması, empati gücünün gelişmiş olması ve 
güvence sağlanması müşteri tercihlerini etkileyen 
en önemli faktörler olarak gösterilmektedir (Mo-
hammad ve Alhamadani, 2011: 1-13). 

Luarn ve Lin (2003) tarafından yapılan çalışmada 
sonunda bankanın müşteri memnuniyeti, müşteriye 
sağlanan güven, müşteri odaklılık, sunulan hizmet 
kalitesi, pazarlama ve pazar stratejileri, teknolojinin 
etkin ve kaliteli kullanımı müşterinin sadakat, 
bağlılık ve algıda seçicilik yönünde bankaya 
karşı tutumunu olumlu etkilediğini göstermiştir 
(Luarn ve Lin, 2003: 156-167). 

Finansal işlem yapan kurum ve bankaların pazar-
lama stratejileri ile müşteri odaklı hizmet anlayışı 
müşterinin kuruma yönelik bağlılığını artıran en 
önemli nedenler arasında yer almaktadır. Özellikle 
günümüz bankacılık anlayışında müşteri hizmet-
lerinin sunduğu hizmetler, bankanın müşterilerin 
talep ve beklentilerine yönelik hareket etmesi, 
risk ve oluşan sorunlara hızlı çözüm ile teknoloji 
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kullanımı müşterinin bankasına yönelik bakış 
açısını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir 
(Grupta ve Zeithami, 2006: 718-739). 

Rekabet edebilmek için öncelikle iç müşteri ve 
dış müşteri sadakatinin sağlanması gerekmektedir 
Müşteri sadakatini sağlayamayan bir kurum ya da 
bankanın devamlılık esaslarından bahsetmesi çok 
zordur. Bu durum bankaların müşteri odaklı, hizmet 
ve kalite anlayışıyla hareket etmesini zorunlu kılar. 
Bugun bankacılıkta “müşteri verimliliği” başlığı 
altında gösterilen faaliyetler müşterinin kendisini 
bir “meta” olarak hissetmesine yol açmakta bu 
durum ise müşteri sadakatine olumsuz yansı-
maktadır. Günümüz bankacılık anlayışında; daha 
çok hızlılık, etkili iletişim, çözüm odaklı olmak, 
riskleri paylaşmak, çözüm önerileri oluşturmak 
ve teknolojiyi etkin kullanmayı ortaya çıkarmıştır 
(Cronin, Brandy, Hult, 2000: 193-218). 

Yukarıda yapılan tüm çalışmalarda müşteri odaklı 
olmak ve riskleri paylaşmak, müşteri memnu-
niyetinin sağlanmasındaki en önemli nedenler 
arasında yer almaktadır. Bu durum bankaların 
müşteri taleplerine yönelik hareket etmesi ve 
müşterilerden sağlanan geri bildirimler ile yapıla-
rını iyileştirmesini zorunlu kılmaktadır. Bir diğer 
önemli husus ise bankaların günümüz koşullarına 
göre hareket etmesi, teknolojiyi yaygın kullanması, 
hızlı çözüm önerileri oluşturarak oluşan sorunlara 
bu şekilde cevap vermesini gerektirmektedir.

 Bankaların hizmet kalitesini artırmak için, belirli 
aralıklarla, verdikleri hizmetin kalitesini ölçmeleri 

yerinde olacaktır. Ayrıca bankaların, güvenilir 
olması ve müşteri ilişkilerine önem vermesi, müş-
teriler tarafından bu bankaların daha fazla tercih 
edilmesini sağlayacaktır (Öncü ve diğ., 2010).

Bazı müşteri şikâyetlerine bakıldığında ise Türk 
bankacılık alanında halen birçok sorunun devam 
ettiğini ifade edebiliriz.   Bu bağlamada konuya 
ilişkin olarak banka müşterilerinin yoğun olarak 
kullandığı (www.sikayetimvar.com) bir siteden ya-
pılan banka müşterilerinin talepleri ile şikâyetlerinin 
bazılarına bakmak mevcut sorunların bazılarının 
ortaya koyulmasını sağlayacaktır. 

“Bankanın müşterisine yönelik artı para hesabı 
açması ve bu durumdan rahatsız olduğunu, artı 
para hesabının kapatılarak banka ile bu yöndeki 
işlemlerinin bitirilmesini isteyen müşteri altı ay 
sonra bankanın kendisinden 200 TL artı para 
borcu olduğunu ve ödemesi yönünde kendisini 
aradığını ifade etmektedir” Şikayet No: 2864081 

“Defalarca müşteri hizmetlerini aramama ve yarım 
saatin üzerinde beklememe rağmen sorunuma 
çözüm bulamadım. Asıl aradığım departmandaki 
müşteri temsilcisine ulaşamadığım için farklı de-
partmanlardaki müşteri temsilcilerine de ulaşmak 
istediğimde hiç birisine ulaşamadım ve sonunda 
yüksek faizli nakit avans çekmek zorunda kaldım” 
Şikayet No: 2864002

“01.12.2014 Tarih ve Saat 13:00 ile 14:00 arasında 
Avcılar Hospital içerisinde bulunan ilgili bankaya 
ait olan ATM’den 350 TL para yatırmak istedim. 
Onaylanma sırasında ATM kilitlendi ve hata verdi. 
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Param ve banka kartım ATM içerisinde kaldı. 
Yatırmış olduğum para hesabıma geçmemiş. 19 
Aralık 2014 de askere gideceğim. Bu nedenle 
ilgili banka ATM sinde yaşadığım sorun nedeniyle 
mağdur oldum” Şikayet No: 2862840

“Giresin ili Çıtlakkale mahallesinde ilgili bir ban-
kanın ATM’sine para yatırırken üç kez paramın 
sıkışmasına neden oldu. İlkinde bir hafta sonra 
ödeme yapıldı. Diğer sıkışmalarda ise halen 
paramı alabilmiş değilim. Artık bankanın para-
yı kullanmak için böyle bir taktik uyguladığını 
düşünüyorum. Yatırdığım parayı sürekli bir hafta 
sonra kullanmak zorunda mıyım” 

“İstanbul ili Bakırköy ilçesinde Capacity alışve-
riş merkezinde bulunan ilgili bankaya ait olan 
ATM’ye saat 13:00 sularında yaklaşık olarak 
4850 tl tutarında bir para yatırmak istedim. Fakat 
banka ATM’si parayı aldı ve bir süre sonra paranın 
sıkıştığını belirterek ekrana çıkan sayfaya telefon 
bilgilerim ile yatırılan para miktarını yazmam is-
tendi. Bankamatik başında iken bu bilgileri girdim 
ve hemen bankanın ilgili müşteri hizmetlerini 
aradım. Müşteri hizmetleri bu yatırılan paranın 7 
gün içerisinde hesaba geçeceğini söyledi. Oysaki 
benim bu parayı hasta olan annemin tedavisi için 
havale etmem gerekiyordu. Yaklaşık aradan dört 
gün geçmiş olmasına rağmen, defalarca ilgili 
bankanın müşteri hizmetlerini telefonla arayıp 
rahatsızlığımı anlatmama rağmen, aradığım günün 
içinde sorunumun ilgili departmanlara iletilerek 
hızla çözüme ulaştırılacağı ifade edilerek hiçbir 
sonuca ulaşamadım. Ayrıca banka müşteri hiz-

metlerinin beyan ettiği hiçbir bilgi beni tatmin 
etmedi. Çünkü söylenen şeyler tamamen bir 
kurumsal banka için saçmalıktan öde bir şey 
değildi. Günümüz teknoloji çağında, hele hele 
o banka merkezinin İstanbul gibi metropol bir 
ilde olması, parayı sıkıştıran ATM’nin yaklaşık 
250 metre uzağında bir banka şubesinin olmasına 
rağmen verilen hizmet ve ortaya çıkan olumsuzluk 
tarif edilemez bir müşteri memnuniyetsizliğidir. 
Çünkü yedi gün bir bankanın ATM’den kay-
naklanan sorun nedeniyle müşterisini mağdur 
etmeye hiçbir hakkı yoktur. Burada ortaya çıkan 
durum bankanın kurumsal kimliği ile müşteri 
anlayışının inanılmaz şekilde olumsuz olmasıdır. 
Ortaya çıkan tablo bankanın yatırılan parayı kendi 
menfaati adına kullanmasından başka bir şey 
olmadığını göstermektedir. 2 Kasım ile 5 Kasım 
arasında gelişen bu olayda toplam banka müş-
teri hizmetlerini 9 kez aradım. Sonunda benden 
bıkmış olacaklar ki bankanın yetkilisi ile görüş-
meyi başardım. Fakat 4850 TL yatırmış olmama 
rağmen bankanın ATM sayımlarında 4580 TL 
olarak çıktığı söylendi. Bu durumu açıklayacak 
bir söz ve tanım bulamıyorum” 

“İlgili bankanın müşteri hizmetlerini aradım 
bağlanmak için tam 18 dakika bekledim. Olur, 
mu böyle bir fiyasko? Böyle bir durumla karşı-
laşacağımı bilsem gider banka şubesinin önünde 
20 dakika beklerdim. Böylece bankanın müşteri 
temsilcisinin şahsıma yaptığı saygısızlığa uğra-
mamış olurdum. Çünkü telefona çıkan müşteri 
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temsilcisi telefonu suratıma kapattı” Şikayet 
No: 2862046

“Şuanda yurt dışındayım. Sim kart değişikliği 
yaptım ve sorunumu yurt dışına çıkmadan önce 
çözüm. Banka müşterisi de bir sorun olmadığını 
söyledi. Benim internet bankacılığına erişmem 
gerekiyor. Fakat sim kart değişikliğim nedeniyle 
cep telefonuma şifre gönderilemiyor şeklinde mesaj 
alıyorum. Sürekli bankanın müşteri hizmetlerini 
arıyorum fakat sorunuma çözüm bulamıyorum. 
Yurt dışında olmam nedeniyle ciddi miktarda 
cep telefonuna fatura ödemek zorunda kaldım” 
Şikayet No: 2861454

“Sakarya Arifiye ilçesinde 1 adet olan ATM 
cihazı 17 Kasımdan bu yana hizmet dışı. Birçok 
arkadaşım ilgili bankanın müşteri hizmetlerini ve 
yetkililerini aradı. Fakat bir türlü sorun çözülemedi. 
Bazı öğretmen arkadaşlarımız bu sorunun her 
ayın 15’i ve 5’inde sürekli tekrar ettiği yönünde 
söylemlerde bulundu. Acaba ilgili banka öğretmen 
maaşlarını uzun süre hesapta tutup değerlendir-
meye mi çalışıyor” Şikayet No: 2843041

“Denizli Tugay Komutanlığının önünde yer alan 
ilgili bankaya ait ATM benim bildiğim kadarı ile 
iki gündür arızalı. Tugay Komutanlığı personelinin 
maaşları ilgili banka ile yapılan anlaşma gereği 
bu bankadan alınmakta. İlgili bankanın çamlık 
şubesine durumu bildirmeye üç kez gittiğimde ise 
bankada sadece bir müşteri temsilcisinin çalıştığını 
gördüm. Yine o günlerde kredi başvurusu için 
gittiğim bir gün gördüğüm muamele nedeni ile 

hemen oradan ayrıldım ve başka bir bankadan 
aynı gün ihtiyaç kredisi kullandım. Bu bankanın 
müşteri memnuniyetine gerekli hassasiyeti ver-
mediğini düşünmekteyim” Şikayet No: 2819603

“10 Ekim tarihinde kredi kartı borcu öderken 
ATM bozuldu. Şikâyet talebimi 7 gün içinde 
halledileceği mesajı geldi, 10 gün sonra banka 
hiçbir dönüş yapmadan işlemimi iptal etmiş 
tatbikî; diğer işlemleri anlatmayım siz zaten bili-
yorsunuz. Sizin 7 gününüz hangi zaman dilimine 
ait bir türlü 7 gün olmadı klasik cevap vermeyin 
sorunu çözün” 

İş yerimin karşısında olan ve yalnızca görüntü 
olsun diye konulmuş Akbank ATM’ si haftanın 
4 ya da 5 günü bozuk. Şehir merkezinde olduğu 
halde ve defalarca bankaya bu konu hakkında 
şikâyette bulunmama rağmen ne bankadan dönüş 
yapıldı nede arıza giderildi. Bu kadar şikâyete 
kayıtsız kalmaları ve problemin giderilememesine 
şaşırdım ve yadırgadım. Şikayet No: 2755065

Hizmet pazarlamasında önemli unsurlardan 
biri süreç yönetimidir. Süreç yönetimi, hizme-
tin müşterinin ihtiyaç duyduğu zamanda hazır 
bulundurulması ve tutarlı kalitede sunulmasıdır 
(Balsöz, 2004). Çalışmamızda mevcut şikayet 
başvuruları dikkate alındığında bu konuda da 
aksaklıklar olduğu söylenebilir.

“11 Temmuz 2014 tarihinde İlgili bankanın İzmir/
Gaziemir Ulaştırma Lojmanları bölgesinde bulu-
nan ATM ye 1.200,00 TL para yatırma işlemim, 
parayı yatırdıktan sonra para tanımlama safhasında 
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sıkışma nedeniyle yarım kaldı. ATM parayı geri 
vermedi, para hesabıma da geçmedi. ATM ek-
ranında belirtilen talimatları uyguladım. Derhal 
en yakındaki ilgili bankanın Gaziemir Ulaştırma 
Şubesine giderek durumu ilettim. Aynı gün bana 
banka tarafından 2 defa para sıkışması talebinin 
alındığı ve 7 iş günü içinde sonuçlandırılacağı 
yönünde mesaj gönderildi. Bugüne kadar işlem 
sonuçlanmadığı gibi hiçbir şekilde bilgilendirme 
de yapılmadı. Sorunun derhal çözülmesi için 
gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyorum” 
Şikayet No: 2587248

“İlgili bankaya 5 Temmuz2014 tarihinde saat 19:00 
civarı ATM’ye para yatırıyordum ve elektrikler 
kesildi. Yatırdığım para makinada kaldı, bir süre 
sonra kartımı geri verdi. Fakat para hesabıma 
geçmedi. Hemen bankanın müşteri hizmetlerini 
aradım. N**** Hanım ile 19:18 civarı görüşüp 
şikayetimi bildirdim. Mesaj geleceğini ve beni 
arayacaklarını söyledi. Aranmayınca 09.07.2014 
tarihinde telefon edip 15:43 civarı B*** hanım ile 
görüştüm. Kaydımın olmadığını söyleyip ilk kez kayıt 
açtığını söyledi. Fakat 09.07.2014 tarihinde 
resmi olarak alınan şikâyet kaydımın üzerinden 
7 iş günü geçmiş olmasına rağmen aranmadım. 
Param hala yatırılmadı. İlk şikâyetimin üzerinden 
17 gün geçti. En kısa sürede paramın hesabıma 
yatırılmasını istiyorum” Şikayet No: 2582387

Bankalar hizmet kullanım sonrası müşterileri 
tatminsizlik yaşamasın diye müşteri temsilcileri 
aracılığıyla müşterinin hizmetten beklentilerini 
şekillendirmeli ve bu beklentilere uygun hizmeti 

sunmalıdır. Buna rağmen tatminsizlik olursa da 
bunun nedenlerinin müşteriye izah edilmesi müşteri 
kazanımında önemli bir etken olmaktadır (Balsöz, 
2004). Müşteri şikayetleri dikkate alındığında 
araştırmamızda bu yönde müşteri beklentilerine 
yönelik hizmet sunumunda aksamalar yaşandığı 
söylenebilir. 

“Konuya model bankanın İstanbul Beyoğlu Taksim 
İstiklal Caddesi üzerindeki şube ATM sinden aynı 
bankada olan hesabımdan 500 TL çektim ve kredi 
kartına borcunu ödemek için aynı çektiğim parayı 
ATM den kredi kartı hesabına yatırmak istedim. 
Fakat paranın makinede sıkışması nedeniyle 
şube personelinden yardım talep ettim. Makine 
açıldığında 400 TL yatırdığım ifade edildi. Ne 
yaptım ettimse kendimi anlatamadım ve 100 TL 
gibi bir rakam uçtu gitti” 

Yukarıda ilgili internet sitesinden alınan bazı 
şikâyetler ve müşterilerin beyanları aynen ya da 
akademik dile çevrilerek düzenlenmiştir. İlgili 
sitede ve farklı sitelerde araştırmaya konu olan 
model bankaya ait daha binlerce bu tip şikâyetin 
olduğu görülmektedir. 

Frederick (2003), müşteri sadakatinin sağlanma-
sında, teknolojinin tek başına yeterli olmadığını 
vurgulayarak çalışanların tutum ve davranışlarının 
önemli olduğunu savunmuştur.

Liang ve Wang (2004) ise çalışmalarında, ban-
kacılık sektöründe müşteri sadakati ile hizmet 
kalitesi, müşteri güveni, müşteri tatmini, müşteriye 
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davranış şekli ve müşteriye verilen önem arasında 
pozitif bir ilişki olduğunu saptamışlardır.

Bu bağlamda bankaların en iyi ve kaliteli hizmeti 
müşterilerine sağlayarak, daha fazla müşteri 
kazanma ve sadık müşteri portföyü oluşturma 
arzusu içerisinde oldukları söylenebilir. Müşteri 
beklenti ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, 
müşteri odaklı bir yaklaşımla müşteri memnu-
niyetini sağlamaya çalışan ve sorunlara yönelik 
proaktif yaklaşım sergileyerek ortaya çıkan so-
runların kısa sürede çözülmesine yönelik tedbir 
ve uygulamalar sürdüren bankaların daha fazla ve 
daha sadık müşteri kazanacağı söylenebilir. Aksi 
durumda ise bankaların hizmete yönelik olarak 
müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayamayan 
ve sorunlara çözüm üretemeyen, kısacası müş-
terilerini mağdur eden bankaların ise zamanla 
müşteri potansiyelini kaybedeceği bir gerçektir.  

Sonuç olarak, Kurumsal kimlik, marka değeri 
gibi durumlarda dikkate alındığında modele konu 
bankanın müşteri memnuniyetini önemsemediği 
ve durumu göz ardı ettiği gerçeği görülmektedir. 

Araştırmanın Hipotezleri

 H0: Müşterinin bankayı tercih etme neden-
leri diğer değişkenlerden bağımsızdır.

 H0: Müşterinin bankadan beklentileri diğer 
değişkenlerden bağımsızdır.

 H0: Banka atm ve internet hizmet kalitesi-
ne yönelik müşteri görüşleri diğer değişken-
lerden bağımsızdır.

 H0: En yaygın kullanılan banka ürünü, yaş 
değişkeninden bağımsızdır.

 H0: En yaygın kullanılan banka ürünü, cin-
siyet değişkeninden bağımsızdır.

 H0: En fazla yaşanılan sorun, yaş değişke-
ninden bağımsızdır.

 H0: En fazla yaşanılan sorun, cinsiyet de-
ğişkeninden bağımsızdır.

 H0: Faktörler, yaş değişkeninden bağım-
sızdır.

 H0: Faktörler, cinsiyet değişkeninden ba-
ğımsızdır.

 H0: Faktörler, eğitim durumundan bağımsızdır.

UYGULAMA VE ANALİZLER

Güvenilirlik Analizi

Tablo1. Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha Madde sayısı
,922 67

Güvenilirlik analizi sonucunda Alpha = 0,922 
olmasından dolayı 67 faktörün çok yüksek 
güvenilirlik düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz.

ANALİZLER

DEMOGRAFİK İSTATİSTİKLER

Çalışmaya ilişkin demografik analizler aşağı-
daki tablolarda sunulmuştur.
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Tablo 2. Demografik İstatistikler

 Frekans Sütun N %
1.       YAŞINIZ 18-20 158 ,13

21-25 371 ,30
26-30 62 ,05
31-40 227 ,18
41-50 309 ,25
51-60 75 ,06
61-70 28 ,02
71+ 20 ,02

2.       CİNSİYETİNİZ Erkek 761 ,61
Kadın 489 ,39

3.       MEDENİ DURUMUNUZ Evli 1002 ,80
Bekar 248 ,20

4.       EĞİTİM DURUMUNUZ Okur yazar 19 ,02
İlköğretim 213 ,17
Lise 177 ,14
Yüksekokul 257 ,21
Üniversite 503 ,40
Yüksek lisans ve doktora 81 ,06

5.       ÇALIŞMA ŞEKLİNİZ Özel sektör 429 ,34
Kamu 479 ,38
Öğrenci 159 ,13
Emekli 115 ,09
Diğer 68 ,05

6.  EN YAYGIN KULLANDIĞINIZ BANKA 
ÜRÜNÜ 

Maaş Hizmetleri 176 ,14
Kredi Kartı ve Banka 
Kartı Hizmetleri

389 ,31

İnternet Bankacılığı 85 ,07
ATM bankacılığı 475 ,38
Ticari Bankacılık 111 ,09
Kredi Hizmetleri 8 ,01
Kambiyo Hizmetleri 6 ,00
Diğer 0 ,00
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7.  BANKANIZLA İLGİLİ SORUN YAŞADINIZ 
MI? 

Evet 1108 ,89
Hayır 142 ,11

8.  YAŞADIĞINIZ SORUNA YÖNELİK HIZLI VE 
ETKİLİ BİR ÇÖZÜM YARATILDI MI? 

Evet 314 ,25
Hayır 936 ,75

9.  EN FAZLA HANGİ SORUNU 
YAŞIYORSUNUZ? 

Müşteri Hizmetleri 406 ,32
ATM sorunları 505 ,40
Şube Sorunları 23 ,02
Kredi Kartı Sorunları 159 ,13
Yüksek Faiz Oranları 47 ,04
Teknoloji Sorunları 13 ,01
Ürün Sorunları 21 ,02
Sunulan Çözüm Sorunları 76 ,06

10.    ÇALIŞTIĞINIZ BU BANKA İLE ÇALIMAYA 
DEVAM EDECEK MİSİNİZ? 

Evet 224 ,18
Hayır 1026 ,82

11.    UĞRADINIĞIZIN SORUNA İLİŞKİN 
OLUŞAN MADDİ YA DA MANEVİ 
ZARARINIZ BANKA TARAFINDAN 
KARŞILANDI MI? 

Evet 206 ,16
Hayır 1044 ,84

12.    BANKANIZ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR 
HUKUKİ SORUN YAŞADINIZ MI? 

Evet 170 ,14
Hayır 1080 ,86

13.    DİĞER BANKALAR İLE BANKANIZI 
KARŞILAŞTIRDIĞINIZDA DAHAMI İYİ 
DAHAMI KÖTÜ? 

Daha iyi 313 ,25
Daha kötü 395 ,32
Kararsızım 443 ,35
Bütün bankalar aynı 99 ,08

14.    GELİRİNİZ NEDİR? 800-1000 393 ,31
1001-1500 475 ,38
1501-2000 178 ,14
2001-2500 73 ,06
2501-3500 11 ,01
3501+ 120 ,10

15.    HANGİ İLDE YAŞIYORSUNUZ? İstanbul 475 ,38
Ankara 511 ,41
İzmir 264 ,21



www. uheyadergisi.com
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 4 Yıl:2015

  International Refereed Journal Of Research on Economics Management  
April / May / June - Spring Summer Issue: 4 Year: 2015

JEL CODE: G1-G10-G21-G24 ID:42 K:17
ISSN Print: 2148-8207  Online 2149-2492

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03942-2015-GE-17393)

126

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. 
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FAKTÖR ANALİZİ

67 Madde ile yapılan faktör analizi sonucunda 
toplam 3 faktör belirlenmiştir. Bu faktörler sıra-
sıyla aşağıdaki gibidir;

1. Müşterilerin bankayı tercih nedenleri 

2. Müşterinin bankadan beklentileri 

3. Banka atm ve internet hizmet kalitesine yönelik 
müşteri görüşleri

Tablo 3. Faktör Analizi Rotated Component Matrixa

 
Component

1 2 3

MÜŞTERİLERİN BANKAYI TERCİH NEDENLERİ ,545   

MÜŞTERİLERİN BANKAYI TERCİH NEDENLERİ ,520   

MÜŞTERİLERİN BANKAYI TERCİH NEDENLERİ ,484   

MÜŞTERİLERİN BANKAYI TERCİH NEDENLERİ ,459   

MÜŞTERİLERİN BANKAYI TERCİH NEDENLERİ ,439   

MÜŞTERİLERİN BANKAYI TERCİH NEDENLERİ ,411   

MÜŞTERİLERİN BANKAYI TERCİH NEDENLERİ ,409   

MÜŞTERİLERİN BANKAYI TERCİH NEDENLERİ ,402   

MÜŞTERİLERİN BANKAYI TERCİH NEDENLERİ ,393   

MÜŞTERİLERİN BANKAYI TERCİH NEDENLERİ ,389   

MÜŞTERİLERİN BANKAYI TERCİH NEDENLERİ ,386   

MÜŞTERİLERİN BANKAYI TERCİH NEDENLERİ ,373   

MÜŞTERİLERİN BANKAYI TERCİH NEDENLERİ ,365   

MÜŞTERİLERİN BANKAYI TERCİH NEDENLERİ ,356   

MÜŞTERİLERİN BANKAYI TERCİH NEDENLERİ ,345   

MÜŞTERİLERİN BANKAYI TERCİH NEDENLERİ ,339   

MÜŞTERİLERİN BANKAYI TERCİH NEDENLERİ ,304   

MÜŞTERİLERİN BANKAYI TERCİH NEDENLERİ ,279   

MÜŞTERİLERİN BANKAYI TERCİH NEDENLERİ ,254   

MÜŞTERİLERİN BANKAYI TERCİH NEDENLERİ ,249   

MÜŞTERİLERİN BANKAYI TERCİH NEDENLERİ ,193   

MÜŞTERİLERİN BANKAYI TERCİH NEDENLERİ ,148   
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MÜŞTERİLERİN BANKAYI TERCİH NEDENLERİ ,124   

MÜŞTERİLERİN BANKAYI TERCİH NEDENLERİ -,112   

MÜŞTERİNİN BANKADAN BEKLENTİLERİ  ,519  

MÜŞTERİNİN BANKADAN BEKLENTİLERİ  ,465  

MÜŞTERİNİN BANKADAN BEKLENTİLERİ  ,429  

MÜŞTERİNİN BANKADAN BEKLENTİLERİ  ,409  

MÜŞTERİNİN BANKADAN BEKLENTİLERİ  ,403  

MÜŞTERİNİN BANKADAN BEKLENTİLERİ  -,398  

MÜŞTERİNİN BANKADAN BEKLENTİLERİ  -,385  

MÜŞTERİNİN BANKADAN BEKLENTİLERİ  -,372  

MÜŞTERİNİN BANKADAN BEKLENTİLERİ  ,344  

MÜŞTERİNİN BANKADAN BEKLENTİLERİ  ,334  

MÜŞTERİNİN BANKADAN BEKLENTİLERİ  ,331  

MÜŞTERİNİN BANKADAN BEKLENTİLERİ  ,307  

MÜŞTERİNİN BANKADAN BEKLENTİLERİ  ,285  

MÜŞTERİNİN BANKADAN BEKLENTİLERİ  ,278  

MÜŞTERİNİN BANKADAN BEKLENTİLERİ  -,242  

MÜŞTERİNİN BANKADAN BEKLENTİLERİ  -,240  

MÜŞTERİNİN BANKADAN BEKLENTİLERİ  ,233  

MÜŞTERİNİN BANKADAN BEKLENTİLERİ  -,219  

MÜŞTERİNİN BANKADAN BEKLENTİLERİ  ,211  

MÜŞTERİNİN BANKADAN BEKLENTİLERİ  ,202  

MÜŞTERİNİN BANKADAN BEKLENTİLERİ  ,194  

MÜŞTERİNİN BANKADAN BEKLENTİLERİ  -,182  

MÜŞTERİNİN BANKADAN BEKLENTİLERİ  ,168  

MÜŞTERİNİN BANKADAN BEKLENTİLERİ  ,111  

MÜŞTERİNİN BANKADAN BEKLENTİLERİ  ,106  

BANKA ATM VE İNTERNET HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK MÜŞTERİ 
GÖRÜŞLERİ

  ,502

BANKA ATM VE İNTERNET HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK MÜŞTERİ 
GÖRÜŞLERİ

  ,476
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BANKA ATM VE İNTERNET HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK MÜŞTERİ 
GÖRÜŞLERİ

  ,467

BANKA ATM VE İNTERNET HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK MÜŞTERİ 
GÖRÜŞLERİ

  -,400

BANKA ATM VE İNTERNET HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK MÜŞTERİ 
GÖRÜŞLERİ

  ,395

BANKA ATM VE İNTERNET HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK MÜŞTERİ 
GÖRÜŞLERİ

  ,367

BANKA ATM VE İNTERNET HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK MÜŞTERİ 
GÖRÜŞLERİ

  ,365

BANKA ATM VE İNTERNET HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK MÜŞTERİ 
GÖRÜŞLERİ

  ,292

BANKA ATM VE İNTERNET HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK MÜŞTERİ 
GÖRÜŞLERİ

  -,275

BANKA ATM VE İNTERNET HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK MÜŞTERİ 
GÖRÜŞLERİ

  -,275

BANKA ATM VE İNTERNET HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK MÜŞTERİ 
GÖRÜŞLERİ

  ,262

BANKA ATM VE İNTERNET HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK MÜŞTERİ 
GÖRÜŞLERİ

  ,257

BANKA ATM VE İNTERNET HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK MÜŞTERİ 
GÖRÜŞLERİ

  ,237

BANKA ATM VE İNTERNET HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK MÜŞTERİ 
GÖRÜŞLERİ

  -,235

BANKA ATM VE İNTERNET HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK MÜŞTERİ 
GÖRÜŞLERİ

  ,186

BANKA ATM VE İNTERNET HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK MÜŞTERİ 
GÖRÜŞLERİ

  -,179

BANKA ATM VE İNTERNET HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK MÜŞTERİ 
GÖRÜŞLERİ

  ,158

BANKA ATM VE İNTERNET HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK MÜŞTERİ 
GÖRÜŞLERİ

  -,109
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techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

REGRESYON ANALİZİ

H0: Müşterinin bankayı tercih etme nedenleri 
diğer değişkenlerden bağımsızdır.

- Bankanın yaşanılan soruna ilişkin hızlı ve 
etkili bir çözüm üretmesi, müşterinin bankayı 

tercih etmesi üzerinde 0,106 birim pozitif katkı 
yapmaktadır.

- Uğranılan zarara ilişkin oluşan maddi/manevi 
zararın banka tarafından temini müşterinin 
bankayı tercih etmesi üzerinde 0,108 birim 
pozitif katkı yapmıştır. 

Tablo 4. Müşterinin Bankayı Tercih Etme Nedenleri Regresyon Coefficientsa,b

Model
Unstandardized Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 8.       yaşadığınız soruna 
yönelik hızlı ve etkili bir 
çözüm yaratıldı mı? 

,106 ,049 ,191 2,171 ,030

11.    uğradığınız soruna 
ilişkin oluşan maddi ya da 
manevi zararınız banka 
tarafından karşılandı mı? 

,108 ,047 -,202 -2,292 ,022

a. Dependent Variable: Müşterilerin bankayı tercih nedenleri 

b. Linear Regression through the Origin

H0: Müşterinin bankadan beklentileri diğer de-
ğişkenlerden bağımsızdır.

- Bankanın yaşanılan soruna ilişkin hızlı ve et-
kili bir çözüm üretmesi, müşterinin bankadan 
beklentileri üzerinde 0,026 birim pozitif katkı 
yapmaktadır.

- Uğranılan zarara ilişkin oluşan maddi/manevi 
zararın banka tarafından temini müşterinin 
bankadan beklentileri üzerinde 0,027 birim 
pozitif katkı yapmıştır. 
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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 5. Müşterinin Bankadan Beklentileri Regresyon Coefficientsa,b

Model
Unstandardized Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 8.   yaşadığınız soruna 
yönelik hızlı ve etkili bir 
çözüm yaratıldı mı? 

,026 ,049 ,047 ,533 ,594

11. uğradığınız soruna 
ilişkin oluşan maddi ya da 
manevi zararınız banka 
tarafından karşılandı mı? 

,027 ,047 -,050 -,570 ,569

a. Dependent Variable: Müşterinin bankadan beklentileri 

b. Linear Regression through the Origin

H0: Banka atm ve internet hizmet kalitesine 
yönelik müşteri görüşleri diğer değişkenlerden 
bağımsızdır.

- Bankanın yaşanılan soruna ilişkin hızlı ve etkili 
bir çözüm üretmesi, Banka atm ve internet 
hizmet kalitesine yönelik müşteri görüşleri 
üzerinde 0,135 birim pozitif katkı yapmaktadır.

- Uğranılan zarara ilişkin oluşan maddi/manevi 
zararın banka tarafından temini Banka atm 
ve internet hizmet kalitesine yönelik müşteri 
görüşleri üzerinde 0,124 birim pozitif katkı 
yapmıştır. 
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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 6. Banka Atm ve İnternet Hizmet Kalitesine Yönelik Müşteri Görüşleri 
Regresyon Coefficientsa,b

Model Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 8.       yaşadığınız soruna 
yönelik hızlı ve etkili bir 
çözüm yaratıldı mı? 

,135 ,049 ,244 2,771 ,006

11.    uğradığınız soruna 
ilişkin oluşan maddi ya da 
manevi zararınız banka 
tarafından karşılandı mı? 

,124 ,047 -,232 -2,643 ,008

a. Dependent Variable: Banka atm ve internet hizmet kalitesine yönelik müşteri görüşleri

b. Linear Regression through the Origin

Kİ-KARE ANALİZİ

H0: En yaygın kullanılan banka ürünü, yaş de-
ğişkeninden bağımsızdır.

Yapılan analizler sonucunda, Chi-Square kuyruk 
olasılığı değerinin 0,05’ten ufak olması sebebiyle, 
en yaygın kullanılan banka ürününün yaş değiş-
keninden bağımsız olduğu belirlenmiştir.

Tablo 7. En Yaygın Kullanılan Banka Ürünü x Yaş 
Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 75,702a 42 ,001

Likelihood Ratio 83,362 42 ,000

Linear-by-Linear 
Association

,019 1 ,892

N of Valid Cases 1250

a. 23 cells (41,1%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,10.
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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 

H0: En yaygın kullanılan banka ürünü, cinsiyet 
değişkeninden bağımsızdır.

Yapılan analizler sonucunda, Chi-Square kuyruk 
olasılığı değerinin 0,05’ten büyük olması sebebiy-
le, en yaygın kullanılan banka ürününün cinsiyet 
değişkeninden bağımsız olmadığı belirlenmiştir.

Tablo 8. En Yaygın Kullanılan Banka Ürünü x Cinsiyet Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 11,106a 6 ,085

Likelihood Ratio 13,164 6 ,041

Linear-by-Linear 
Association

,000 1 ,985

N of Valid Cases 1250

a. 4 cells (28,6%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 2,35.

H0: En fazla yaşanılan sorun, yaş değişkeninden 
bağımsızdır.

Yapılan analizler sonucunda, Chi-Square kuyruk 
olasılığı değerinin 0,05’ten ufak olması sebebiyle, 
en fazla yaşanılan sorunun yaş değişkeninden 
bağımsız olduğu belirlenmiştir.

Tablo 9. En Fazla Yaşanan Sorun x Yaş Chi-Square 
Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 140,940a 49 ,000

Likelihood Ratio 163,622 49 ,000

Linear-by-Linear 
Association

3,071 1 ,080

N of Valid Cases 1250

a. 30 cells (46,9%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,21.
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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 

H0: En fazla yaşanılan sorun, cinsiyet değişke-
ninden bağımsızdır.

Yapılan analizler sonucunda, Chi-Square kuyruk 
olasılığı değerinin 0,05’ten ufak olması sebebiyle, 
en fazla yaşanılan sorunun cinsiyet değişkeninden 
bağımsız olduğu belirlenmiştir.

Tablo 10. En Fazla Yaşanılan Sorun x Cinsiyet Chi-
Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 30,628a 7 ,000

Likelihood Ratio 35,054 7 ,000

Linear-by-Linear 
Association

,166 1 ,684

N of Valid Cases 1250

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 5,09.

ANOVA (VARYANS) ANALİZİ

H0: Faktörler, yaş değişkeninden bağımsızdır.

Yapılan Anova testi sonuçlarına göre; yaş, müşterilerin 
bankayı tercih nedenleri ve bankadan beklentileri 

değişkenlerinde farklılığa sebep olmazken banka 
atm ve internet hizmet kalitesine yönelik müşteri 
görüşleri üzerinde farklılığa sebep olabilmektedir.
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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 11. Faktörler x Yaş ANOVA

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

Müşterilerin bankayı 
tercih nedenleri 

Between Groups 13,682 7 1,955 1,965 ,057

Within Groups 1228,318 1235 ,995

Total 1242,000 1242

Müşterinin bankadan 
beklentileri 

Between Groups 12,934 7 1,848 1,857 ,073

Within Groups 1229,066 1235 ,995

Total 1242,000 1242

Banka atm ve internet 
hizmet kalitesine yönelik 
müşteri görüşleri

Between Groups 23,728 7 3,390 3,436 ,001

Within Groups 1218,272 1235 ,986

Total 1242,000 1242

H0: Faktörler, cinsiyet değişkeninden bağımsızdır.

Yapılan Anova testi sonuçlarına göre; cinsiyet, 
müşterilerin bankayı tercih nedenleri değişkeninde 

farklılığa sebep olmazken, müşterinin bankadan 
beklentileri ve banka atm ve internet hizmet kali-
tesine yönelik müşteri görüşleri üzerinde farklılığa 
sebep olabilmektedir.
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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 12. Faktörler x Cinsiyet ANOVA

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

Müşterilerin bankayı 
tercih nedenleri 

Between Groups 1,054 1 1,054 1,054 ,305

Within Groups 1240,946 1241 1,000

Total 1242,000 1242

Müşterinin bankadan 
beklentileri 

Between Groups 6,463 1 6,463 6,491 ,011

Within Groups 1235,537 1241 ,996

Total 1242,000 1242

Banka atm ve internet 
hizmet kalitesine yönelik 
müşteri görüşleri

Between Groups 11,044 1 11,044 11,134 ,001

Within Groups 1230,956 1241 ,992

Total 1242,000 1242

H0: Faktörler, eğitim durumundan bağımsızdır.

Yapılan Anova testi sonuçlarına göre; eğitim, 
müşterilerin bankadan beklentileri değişkeninde 

farklılığa sebep olmazken, müşterilerin bankayı 
tercih nedenleri ve banka atm ve internet hizmet 
kalitesine yönelik müşteri görüşleri üzerinde 
farklılığa sebep olabilmektedir.
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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 13. Faktörler x Eğitim ANOVA

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

Müşterilerin bankayı 
tercih nedenleri 

Between Groups 51,899 5 10,380 10,789 ,000

Within Groups 1190,101 1237 ,962

Total 1242,000 1242

Müşterinin bankadan 
beklentileri 

Between Groups 10,298 5 2,060 2,068 ,067

Within Groups 1231,702 1237 ,996

Total 1242,000 1242

Banka atm ve internet 
hizmet kalitesine yönelik 
müşteri görüşleri

Between Groups 31,179 5 6,236 6,371 ,000

Within Groups 1210,821 1237 ,979

Total 1242,000 1242

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

•	 Yapılan faktör analizi sonucu 3 faktör belir-
lenmiştir.

a. Müşterilerin bankayı tercih nedenleri 

b. Müşterinin bankadan beklentileri 

c. Banka atm ve internet hizmet kalitesine 
yönelik müşteri görüşleri

•	 Müşterinin bankayı tercih etme nedenleri üze-
rinde en etkili değişken, uğranılan zarara ilişkin 
oluşan maddi/manevi zararın banka tarafından 
temini olarak bulunmuştur.

•	 Müşterinin bankadan beklentileri üzerinde en 
etkili değişken, uğranılan zarara ilişkin oluşan 
maddi/manevi zararın banka tarafından temini 
olarak bulunmuştur.

•	 Banka atm ve internet hizmet kalitesine yönelik 
müşteri görüşleri üzerinde en etkili değişken, 
bankanın yaşanılan soruna ilişkin hızlı ve etkili 
bir çözüm üretmesi olarak bulunmuştur. 

•	 En yaygın kullanılan banka ürününün yaş 
değişkeninden bağımsız olduğu belirlenmiştir.

•	 En yaygın kullanılan banka ürününün cinsiyet 
değişkeninden bağımsız olmadığı belirlenmiştir.

•	 En fazla yaşanılan sorunun yaş değişkeninden 
bağımsız olduğu belirlenmiştir.

•	 En fazla yaşanılan sorunun cinsiyet değişke-
ninden bağımsız olduğu belirlenmiştir.

•	 Yaş, müşterilerin bankayı tercih nedenleri ve 
bankadan beklentileri değişkenlerinde farklılığa 
sebep olmazken banka atm ve internet hizmet 



www. uheyadergisi.com
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 4 Yıl:2015

  International Refereed Journal Of Research on Economics Management  
April / May / June - Spring Summer Issue: 4 Year: 2015

JEL CODE: G1-G10-G21-G24 ID:42 K:17
ISSN Print: 2148-8207  Online 2149-2492

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03942-2015-GE-17393)

137

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 
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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 

kalitesine yönelik müşteri görüşleri üzerinde 
farklılığa sebep olabilmektedir.

•	 Cinsiyet, müşterilerin bankayı tercih nedenleri 
değişkeninde farklılığa sebep olmazken, müş-
terinin bankadan beklentileri ve banka atm ve 
internet hizmet kalitesine yönelik müşteri gö-
rüşleri üzerinde farklılığa sebep olabilmektedir.

•	 Eğitim, müşterilerin bankadan beklentileri 
değişkeninde farklılığa sebep olmazken, müş-
terilerin bankayı tercih nedenleri ve banka atm 
ve internet hizmet kalitesine yönelik müşteri 
görüşleri üzerinde farklılığa sebep olabilmektedir.
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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
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EXTENDED ABSTRACT

Relevance and importance: Banks are financial institutions that provide various services for their 
customers for 24 hours of the day. While providing these services, they take advantage of many 
opportunities and tools offered by technology. One of these tools is ATMs. Thanks to these tools, 
many opportunities are offered to customers, including money withdrawal, EFT, transfer, exchange 
transactions, invoice payment and so on. However, some problems may occur during the transactions 
being conducted through these tools. Furthermore, safety deficiencies arising from illegal elements 
may also restrict the use of these tools. Banks should have a customer-focused management mentality 
and target customer satisfaction in resolving the problems faced by the customers in relation to these 
service tools they offer for meeting their expectations and needs. They can increase the number of 
their customers only by ensuring the customer satisfaction in this way, creating customer loyalty and 
trust and providing higher quality services. Otherwise, banks would inevitably lose their customers.  
Purpose: This study aims to reveal the customer problems related to automatic money withdrawal 
machines (ATM).  Scope: This study included customers (N=1250) who use the ATMs of a model 
bank that have branches in the provinces of Istanbul, Ankara, Van and Izmir and 19 central districts 
where ATMs are commonly used and who have a relation with this bank. The research lasted for 
around two and a half months. Method: A two-part questionnaire was used in the research in order 
to reveal the customer problems experienced by ATM users. The first part includes questions about 
the demographic characteristics of the participants while the second part is made up of questions with 
a 5-point Likert scale. Simple random sampling method was used in the research. Various analysis 
techniques were applied to the data acquired from the research, and analyses of multiple regression, 
ANOVA, chi-square, factor, hypothesis and variance were used. Cronbach’s Alpha coefficient was 
found to be 0.922. Findings: Demands and complaints of bank customers were examined through a 
website (www.sikayetimvar.com) which is commonly used by bank customers for their problems. The 
detected problems include ATM machines’ going out of service during their use, money being stuck 
in the machines, continuous malfunctions, the submitted complaints not being considered, delayed 
solutions and other problems related to customer services. Conclusion: Within the framework of 
institutional identity, customer loyalty, trust, brand value and similar concepts, the study concluded 
that the model bank did not attach sufficient importance to customer satisfaction, it did not provide 
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immediate solutions to the problems, and it ignored the troubles and problems. It is a reality that the 
banks, which cannot satisfy customers’ needs and expectations in terms of services, cannot produce 
solutions to problems and thus aggrieve their customers, will lose their customer potential over time. 
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USE OF ONLINE SOCIAL NETWORKS AMONGST RECREATION 
MAJORING UNIVERSITY STUDENTS1

REKREASYON BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞLAR SİTELERİNİ KULLANIMININ 

İNCELENMESİ
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Öz: Teknolojik gelişmelerle beraber, ‘internette zaman geçirmek’ 
modern toplumların en önemli boş zaman aktivitelerinden 
biri olarak görülmektedir. Günümüz gençliği internetin çok 
yaygın olarak kullanıldığı, özellikle sosyal ağ siteleri (SAS), 
ve günlük yaşantılarının bir parçası olarak gördükleri bir 
ortamda yetişmektedirler. İnternet ve beraberinde SAS ile 
birlikte bireyler birbirleriyle iletişim kurmakta, paylaşımlar 
yapmakta ve yeni alanlar yaratmaktadırlar(Sanchez-Navaro 
& Aranda, 2012). Çalışmaya  Gazi Üniversitesi Turizm 
Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğrencileri ile 
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
Rekreasyon Bölümü(BESYO) öğrencileri olmak üzere 
toplamda 287 ‘rekreasyon bölümü’ öğrencisi katılmıştır. Bu 
çalışmanın amacı sosyal ağ sitelerinin kullanım amaçlarının 
çeşitli değişkenlere göre belirlenerek, sosyal ağ sitelerinin 
/İnternetin güvenirliği ile ilgili bireylerin düşüncelerinin 
araştırılmasıdır Katılımcılar Hergüner(2011) tarafından 
geliştirilen ‘sosyal ağlar anketi’ni doldurmuşlardır. Çalış-
mada ankette ‘boş zaman ve rekreasyon’ ile ilgili sorular 
seçilerek, adı geçen iki ayrı okulda da ‘rekreasyon’ eğitimi 
alan  öğrenciler arasında karşılaştırmalara yer verilmiştir. 
Verilerin istatiksel olarak değerlendirilmesinde ortalama, 
yüzde, frekans ve t-testi olmak üzere çeşitli yöntemler 
kullanılmıştır. Sonuç olarak, Turizm Fakültesi’nde eğitim 
alan öğrencilerin sosyal ağlar kullanım oranları ve ‘Boş 
zamanlarımı değerlendiririm’ sorusuna verdikleri cevaplar, 
BESYO’da okuyan öğrencilerden daha fazladır. Buna ek 
olarak, erkek öğrencilerin internet kullanımları kız öğrnci-
lerden daha fazladır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Ağ Siteleri, Rekreasyon, Üni-
versite Öğrencileri

Abstract: Technological advances have made spending time 
on the Internet emerge as one of the most popular leisure 
activities for many people in modern society.  In addition, 
Today’s youth are the first generation to have grown up 
in an environment characterized by the widespread use of 
the Internet, especially in the form of social network sites 
(SNS), which are the part their everyday life and constitute 
essential tools to communicate, share, participate and create 
(Sanchez-Navaro & Aranda, 2012). The aim of this study 
was to specify the usage purpose of SNS and investigates 
the information and the thoughts of individuals concern-
ing the reliability and intervention of SNS and the Internet 
of the students. The sampling of the study consisted of a 
total of 287 students enrolled in Gazi University/Faculty of 
Tourism/ Department of Recreation Management (TRM) 
and Gazi University/ College of Physical Education and 
Sports/ Recreation Department (PESRD). Participants 
completed the SNS questionnaire which was developed 
by Herguner (2011). In the statistical evaluation the data 
set of this descriptive study was analyzed by using several 
statistical methods which mean, percentage, frequency and 
t test. In conclusion, Tourism Faculty’s students’ usage rates 
of social networks and also the averages of answers to the 
question ‘I can utilize my leisure times’ are greater than the 
students of the School of Physical Education and Sports. 
And overall male students’ use of internet also greater than 
female students. 

Key Words:  Social Network Sites, Leisure, University 
Students
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INTRODUCTION

For many people, the Internet has become 
an essential part of daily life. They use it for 
such activities as shopping, as an informa-
tion resource, discussion with other users, 
and in many other ways. It seems that there 
is no aspect of life that the Internet does not 
touch (Hamburger and Ben-Artzi, 2003). It 
has opened many new avenues through which 
people can communicate and socialize, with 
social networking sites (Moore and McEl-
roy, 2012). Hamburger and Ben-Artzi (2000) 
pointed out that for a comprehensive under-
standing of the influences of the internet on 
individuals’ well-being, it is essential to con-
sider the different services on the Internet. 
They divided the Internet into three main ser-
vices: social, work and leisure. 

 By the second quarter of 2008, Forrester Re-
search 75% of Internet users were involved 
in some sort of ‘social media’ (Kaplan and 
Haenlein, 2010). According to EDUCAR an-
nual survey of undergraduate students’ use 
of information technology, the percentage 
of students who use social network sites has 
increased from 81.6% in 2007 to 90.4% in 
2010 (Kuo and Tang, 2014) and students used 
social network sites to connect with friends, 
share photos, find out more about people, 
communicate with classmates and plan or in-
vite people to events. Recent study shows that 
most students used Facebook to maintain ex-

isting relationships and to meet new people, 
but not for educational purpose. On average, 
students spent about 10-60 min daily on Face-
book and had 200-350 friends (Hew, 2011). 

Herguner (2011) discovered that the main 
purposes use of SNS of students in physi-
cal education and sports was related to with 
friends and having a good time.  66.7% of 
the students agreed the with the statement ‘’I 
can learn what my friends are doing’’, 57.2% 
agree with the statement ‘’I have a good 
time’’. Then it shows that university students 
use SNS to realize communication and share 
among each other. Hamburger and Ben-Artzi 
(2000) argue that to study the impact of the 
Internet on individuals and society, it is a nec-
essary preliminary to understand the person-
ality of the user, since what is good for one 
user is not necessarily good for another. 

The aim of the study is to examine the usage 
purpose of SNS and investigates the informa-
tion and the thoughts of individuals concern-
ing the reliability and intervention of SNS to 
private lives and the Internet of the students 
at Gazi University/Faculty of Tourism/ De-
partment of Recreation Management (TRM) 
and Gazi University/ College of Physical Ed-
ucation and Sports/ Recreation Department 
(PESRD). 
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A number of research questions emerged 
from the research literature as areas of inves-
tigation for this study:

1. Is there any difference about purpose of 
social networking sites between TRM and 
PESRD? 

2. Is there any gender difference with re-
gard to purpose of social network sites and 
thoughts of participants about the interven-
tion of SNS to private lives?

3.  Is there any gender difference according 
to some items (spending free time in Internet, 
frequency of daily Internet use and keeping 
informed about the events on recreation)?

THEORETICAL FRAMEWORK AND 
LITERATURE REVIEW 

Social network site can be defined as a web-
based service within a bounded system that 
allows users (1) to create a public or semi-
public profile, (2) to share a connection with 
a defined group of friends, (3) to view and 
traverse their list of connections, (4) to meet 
with strangers with similar interests, (5) to 
make their social network visible. In addi-
tion, joining a social network site, an indi-
vidual has to answer a series of questions and 
the answers were used to generate an individ-
ual’s profile. User profiles with demographic 
data, relational data, and extraordinary rate 
of increase, have created a fertile and attrac-

tive source of data for researchers (Herguner, 
2011; Kuo and Hwa, 2011; Boyd and Ellison, 
2007). 

People have used their leisure time for vari-
ous leisure activities, and some researchers 
have considered Internet usage including 
SNS as one type of leisure activities (Kuo and 
Hwa, 2011). Turkey had the fastest growth in 
Internet usage in the World (Baloglu and Pe-
kcan, 2006)). Trends indicate that Internet us-
age will continue to grow significantly in the 
coming years. Most recent reports indicate 
that 20% of the population in Turkey are In-
ternet users, up from 16% in 2001 (The Euro-
pean Travel Commission (ETC), 2002). Even 
though the Internet has created new spaces for 
leisure participation and is transforming the 
contemporary experience of leisure in terms 
of temporal, interactional and spatial dimen-
sions of leisure, Internet use as a leisure ac-
tivity has not been sufficiently examined in 
the literature (Lu and Chen, 2009).  On the 
other hand, recent studies have focused on 
this. For example; In Japan, there is a survey 
about on time use and leisure activities, it was 
surveyed every five year. The most recent one 
was 2011 survey, but the results haven’t men-
tioned yet. So, According to 2006 survey, Ja-
pan classified the leisure activities in 6 scales: 
(1) Internet use, (2) studies and researches, 
(3) sports, (4) hobbies and amusements, (5) 
volunteer activities and (6) Travel and excur-
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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 

sions.  The survey also shows that examin-
ing the purpose of use by the type of ‘Internet 
Use’, ‘E-mail’ was most used for the purpose 
of ‘Social life’(about 80%), and others for the 
purpose of ‘Hobby and amusement’’ ( Japan 
Statistics Bureau, 2006). 

METHOD

Study Design and Procedures

The data set of this descriptive study is con-
sisted of 287 recreation department students 
live in Ankara. The participants were 148 
women and 139 men. The age range of most 
students was 18-27 years. Socio- demograph-
ic questionnaire and the usage times, purpos-
es and thoughts of individuals concerning the 
reliability and intervention of SNS to private 
lives of persons were used in data collection 
process. SNS questionnaire was developed by 
Herguner (2011) and consists of 60 items. It 
was composed of four parts. The first part in-
vestigates the purpose of the use of SNS; the 
second part investigates usage times of the 
Internet and SNS; the third part investigates 
the information and the thoughts of individu-
als concerning the reliability and intervention 
of SNS to private lives of persons; and the 
fourth part covers personal/demographic in-
formation.

 KMO test value of the questionnaire was 
found in the previous application which is re-
vealed by Herguner (2011) as 0, 859, and be-
cause this value is bigger than the value of 0.5 
it was seen that the results of factor analysis 
was acceptable. Cronbach Alpha reliability 
parameter was controlled to measure the reli-
ability of factor analysis and this value was 
found 0, 901. 

The questionnaire was organized for using 
leisure field by researchers. For this study, 
internal consistency coefficient was found 
as .933 and significance level as p<.01. The 
instrument was applied to students in who 
were attending Gazi University College of 
Physical Education and Sports Recreation 
Department (PESRD) and Faculty of tour-
ism (Department of Recreation Manage-
ment) (TRM). The data was analyzed by us-
ing several statistical methods which mean, 
percentage, frequency and t test. Survey and 
face-to-face interview were carried out by the 
researchers. The questionnaires were distrib-
uted to the students and they filled the ques-
tionnaires themselves. 

All data was analyzed in R Project Package 
Program. T-test were used to analyze the 
qualitative data. Results were evaluated in 
95% confidence interval and at the p<0, 05 
significance level.
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FINDINGS

Table 1. Demographic Characteristics of Study Participants (N=287)

Less than an hour       11  3.8

1-2 hours                   83  28.9

Frequency of daily  
internet use 3-4 hours  88  30.7

More than 4 hours  105 36.6
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A homogeny range can be mentioned as gen-
erally in terms of demographic variables of 
research sample. When the answers on the 
usage purposes of SNS are analyzed, it is 
clear 57.8 % agree with the statement “I have 
a good time”, When it is analyzed from an-

other respect, 26.8 % of the participants agree 
with the statement “I think I spare my time 
on good things”, 27.9 % agree with the state-
ment “I have the feeling that I am involved 
in a social group”, and 26.5 % agree with the 
statement “I feel more peaceful and happier’’

Table 2. Usage Purpose and Thought of Participants Concerning the Reliability and In-
tervention of SNS to Private Lives 

N mean
Std.

error
Fd T P

Usage Purpose of SNS
PESRD 101 3.45 0.7

285 -.719 .001
 TRM 186 3.51 0.4

Thoughts of participants 
concerning  the reliability 
and intervention of SNS 
to private lifes

PESRD 101 2.86 .08 285 -2.021 .203

TRM 186 3.07 .05

While comparing the usage purpose of SNS  
and thoughts of participants concerning  the 
reliability and intervention of SNS to private 
lifes of Tourism Faculty’s students with the 

students of School of Physical Education and 
Sport, statistically significant differences has 
been found usage purposes of SNS.

Table 3. Gender Difference about Usage Purpose and Thought of Participants Concern-
ing the Reliability and Intervention of SNS to Private Lives 

N Mean Std 
error

fd T p

Usage Purpose of SNS
Female 148 3.42 .05

285 -2.050 .469
Male 139 3.57 .06

Thoughts of participants 
concerning  the reliability 
and intervention of SNS to 
private lives

Female 148 2.88 .06 285 -2.439 .097

Male 139 3.12 .07
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While comparing the male students with fe-
male students on the usage purpose of SNS  
and thoughts of participants concerning  the 
reliability and intervention of SNS to private 

lifes, no statistically significant difference has 
been detected on the thoughts of participants 
concerning  the reliability and intervention of 
SNS to private lifes.

Table 4. Spending Free Time at Internet 

İndividual item
N Mean

Std.

error
Fd T P

I can spend my free time.
PESRD 101 3.46 0.10

285 -2.125 .001
 TRM 186 3.70 0.06

Statistically significant differences have been 
found in between the tourism faculty’s stu-
dents’ rates of internet use in their leisure 

times and the students of the physical educa-
tion and sports.

Table 5. The frequency of daily Internet use of participants and keeping informed about 
the events on recreation

Individual items N Mean Std 
error

Fd T p

The frequency of daily Internet use of 
participants

Female  
148

   2.91 .07

285 -1.711 .003
Male   

139
   3.09 .06

I can keep informed about the events on 
recreation

Female 148 3.56        .07 285   .751  .033

Male  
139

3.48         .08

While comparing the averages of daily inter-
net use and being informed about the updates 
of recreational news, statistically significant 
differences have been detected amongst over-
all males and females.

DISCUSSION 

Tourism faculty students’ usage averages 
of social networks are greater than the stu-
dents of the school of physical education and 
sports. This outcome may be originating from 
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a better sport related social life which the stu-
dents of the school of physical education and 
sports have. There are some similar previous 
research. For example, one research focused 
on the relationship between happiness and 
leisure time spent on Internet. According to 
this;  there is no significant differences be-
tween students’ leisure time spent on inter-
net and their happiness values, there are sig-
nificant differences between students’ social 
networks usage rates and happiness values 
which proves that there is a direct influence 
of spending leisure times on internet and so-
cial networks to happiness values of univer-
sity students (Goral and Karakucuk, 2015). 
Herguner (2011) mentioned that students in 
physical education and sports mostly use SNS 
to know what his/her friends do (66.7%), to 
have good time (57,2%), and to be informed 
about sports organizations (55.6%) and they 
generally use the Internet for 1-2 hours daily 
(40.6%) or less than an hour (24.4%). In the 
same time having sport related leisure time 
habits might be a factor affecting this conclu-
sion. 

Tourism faculty students’ averages of an-
swers to the question ‘I can utilize my lei-
sure times’ are greater than the students of 
the school of physical education and sports. 
According to this outcome, we may say that 
the tourism faculty students choose to spend 
more of their leisure times on internet than 

the leisure times spent on internet by the stu-
dents of the physical education and sports. 
This outcome may be originating from a sport 
related social life lived amongst more people 
comparing to tourism faculty students which 
the students of the school of physical educa-
tion and sports have. Otherwise, tourism fac-
ulty students might me using online social 
networks as an instrument to socialize. This 
is consistent with previous studies. Accord-
ing to the survey, people who spend less time 
and had less friends on Facebook would pre-
fer individual leisure activities such as fitness 
and intellectual activities. Similarly, people 
who spent more time on Facebook and had 
lots of friends and photos on Facebook were 
people who liked the socialize in real life, 
therefore, therefore they spent more time on 
team sports and recreational activities (Kuo 
and Tung, 2014).  

The Internet is an unrivalled product of fast 
developing technology of today, and SNS 
are among the factors contributing to the ac-
celeration of the globalization process. How-
ever, according to our sample group male 
students’ daily internet use average is greater 
than females. Even though male students’ 
daily internet use is greater than the females, 
female students’ averages of internet use to 
be informed about the updates of recreational 
news were found greater than males. This out-
come may be originating from using internet 
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for various and different reasons. A previous 
study (Hamburger and Ben-Artzi, 2000) had 
found that the relationship between personal-
ity factors and Internet use showed different 
patterns for men and women.

Conclusively, SNS are integrated into young 
people’s daily lives. Future research should 
investigate how students can be motivated 
to get such benefits of Internet use and SNS 
as efficiently using their leisure time. In ad-
dition, it is important for researchers to con-
sider what types of students are more likely 
to access the Internet for leisure and whether 
this has any psychological benefits or costs. 
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APPLIED RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN WORKING 
CONDITIONS AND EMPLOYEE SATISFACTION IN WOMAN 

EMPLOYMENT1

ÇALIŞMA KOŞULLARI VE KADIN İSTİHDAMINDA ÇALIŞAN 
MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN UYGULAMALI OLARAK 
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Öz: Bu araştırma TUİK’in 2003-2013 verileri kullanılarak hazır-
lanmıştır. Araştırmamız uygulamalı bir araştırma olup, elde edilen 
veriler üzerinde farklı istatistik analizler uygulanmıştır.  Granger 
nedensellik testi, korelasyon, birim kök hücre testleri ve regresyon 
analizleri ile çalışma zenginleştirilmiştir. Birçok dünya ülkesinde 
olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan bazı gelişmeler özellikle kadın 
işgücü piyasası ve istihdamı üzerinde olumlu etkiler meydana 
getirmiştir. Kadının işgücü piyasasına katılımının artması her 
ne kadar yoğun olmasa da bazı yeni düzenlemeler ile geçmişe 
göre daha iyi olduğunu göstermektedir. Bu araştırma sonunda 
özellikle kadınların işgücü piyasasında beklentilerini tam olarak 
karşılayamadıkları, halen bazı uygulamaların hak ve özlük hakla-
rının kendilerine verilmediğini göstermektedir. Bir önemli husus 
ise yapılan hukuki düzenlemelere rağmen halen kayıt dışı kadın 
istihdamının Türkiye’de yoğun olarak yaşandığıdır. Başka bir 
husus ise kadınların nitelikli işgücüne katılımlarında önemli etken 
olan eğitim durumunda da iyileşme ile iyileştirmenin çok hızlı 
olmadığıdır. Beyaz yakalı yönetim noktasındaki kadın sayısının 
az olması kadın istihdamında önemli olan sorunların halen devam 
ettiğine işaret etmesidir. Araştırma sonucunda ise eğitim seviyesi 
yüksek çalışan kadınların iş verimliliği ile mutluluğunun daha fazla 
olduğunu göstermiştir. Lise ve altı eğitim alan kadınların daha pasif 
ve vasıfsız işlerde istihdam edildiği görülmüştür. Düşük gelir ve 
ekonomik yetersizlik kadın çalışanlarda mutsuzluğa neden olduğu, 
iş yükü ve çalışma şartlarının ağırlaşması kadının performans ve 
verimliliğini önemli ölçüde etkilediği sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, İşgücü, İstihdam, Memnuniyet, İlişki, 
Çalışma, Koşullar  

Abstract: This research is prepared by using TUIK (Turkish 
Statistical Institute) data of 2003-2013. Our research is an applied 
research, and different statistical analyses are conducted on the 
obtained data. The research is enhanced with Granger causality 
test, correlation, unit root tests and regression analyses. As in many 
world countries, certain developments experienced in Turkey 
generate positive effects especially on woman labor market and 
employment. Although the increase in the participation of women 
in labor market is not intense, it has been seen that it gets better 
in comparison with the past via certain new arrangements. At the 
end of this research, it is seen that especially women cannot meet 
their expectations in the labor market and that certain applications, 
rights and personal benefits are not given them. An important issue 
is that the unregistered woman employment is still experienced 
to a high degree in Turkey in spite of the regulated legal arrange-
ments. Another issue to be emphasized is that the recovery and 
improvement in educational status which is an important factor in 
the participation of women in qualified labor are not fast enough. 
The fact that the number of women on white-collar management 
position is low addresses that the important problems in woman 
employment remain still. It is shown as a result of the research 
that labor productivity and happiness of employed women who 
have a high level of education are much higher. That women who 
have high school and below education are employed in passive 
and unqualified works is also seen. The result suggesting that low 
income and economic insufficiency cause unhappiness on woman 
employees and that the deterioration of work load and working 
conditions affect women’s performance and productivity on a 
significant level is found out. 

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

HOUSES 

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

INTRODUCTION

Considering the developing countries, it is 
seen that the applications for the working life 
and working conditions are of great importan-
ce. At present, the improvement of working 
life and modification of conditions for the be-
nefit of the employees by ensuring employee 
satisfaction draws considerable attention. In 
a study conducted by European Foundation 
for the Improvement of Living and Working 
Conditions - Eurofound (EWCS) in 2005, it 
is addressed that the employment policy app-
lications in European Union countries are 
politically ranked on the first place. We also 
see that there are critical studies on certain 
issues such as prevention of work accidents, 
working periods, seniority, industrial threats, 
environmental threats, working comfort, gen-
der equality, rights, wage justice, union rights 
and social security. In contrast to EU, women 
are seen, in Turkey, as a human who works 
in her house, takes care of her child and has 
to live behind the men. In working life, not-
withstanding that the applications towards the 
women are quite primitive and outdated, the 
gender discrimination still continues in many 
business lines. The women being kept in the 
background are still, especially today, bloc-
ked from coming to a white-collar position. 
This situation is even more frequent in public 
field. The situation is not different so much 
in political field. In 2011 general elections in 

Turkey, the total number of members of par-
liaments of all parties within Grand National 
Assembly of Turkey is 77 and this number 
refers to 14.36%. When we look at the num-
ber of male members of parliaments, it is 458 
in total and expressed as 85.61% of all. As 
is seen, the male dominance is still maintai-
ned even in legislative and executive organ, 
Grand National Assembly of Turkey. When 
we evaluate the situation in terms of the he-
alth sector, we see that the women are mostly 
employed mainly in such service fields to-
wards women as nursing, gynecology, pedi-
atrics and laboratory. It is seen that woman 
employees take part intensively in agricultu-
re, service, textile and banking fields when 
the distribution of their participation in priva-
te sector is analyzed. Being a woman and ga-
ining a place inside working life as a woman 
in Turkey are a difficult matter. For that rea-
son, it does not seem possible according to the 
existing conditions, unfortunately, in terms of 
Turkey that the women are satisfied and meet 
their expectations in working life under these 
difficult conditions. 

THEORETICAL FRAMEWORK AND 
LITERATURE REVIEW 

In the EWCS (2005) survey, when we look at 
the woman employment policies of EU, we 
can see that such studies on the increase of 
woman employment up to 60% are speeded 
up (Eurofound). It shows that working wo-
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men in many EU countries have also a part 
time work and this working period is regu-
lated as it shall be 30 hours and below in a 
week (Eurofound). With some developments 
experienced in recent years, some reforms 
towards woman employees are carried into 
effect in Turkey as well (Mess, 2012: 1). The 
principle of equality is emphasized in Artic-
le 10 in Constitution of 1982. It states that 
everyone is equal before the law regardless 
of any difference and characteristics. With 
Article 10 in Law No. 5170 enacted in 2004, 
a new paragraph following the aforesaid one 
is added and it is stated that both women and 
men have equal rights (Süral, 2014: 282). 
The participation of women in employment 
in Turkey is really limited (Kılıç and Öztürk, 
2014: 107-130).  While the employment rate 
of men is 71% in EU 25, this rate is 68% in 
Turkey (Eurobarometer 71, 2009). When the 
developing world countries are analyzed, the 
participation of women in labor creates an 
important effect in the obtainment of both so-
cial and economic prosperity in the country 
(Standing, 1999: 586-599). It is seen that wo-
men work in agriculture sector more inten-
sely in agriculture based countries. While the 
rate of the number of women employed in the 
field of agriculture before 1988 in Turkey is 
54%, this rate is decreased to 40% as of the 
end of last year (Özer - Biçerli, 2003-2004: 
64-65). The participation of women in labor 
market started during WWI in 1915 as men 

went to war (Korkmaz and Alacahan, 2013: 
889). With the gradual urbanization of Tur-
key and its development in industry field, 
the participation of women in labor marked 
speeded up. In a study conducted by Tansel 
in 2001, a comparison of the years is carried 
out by analyzing working women in 67 citi-
es in three different time dimensions (1980, 
1985 and 1990). As a result of this study, U 
hypothesis and correlation values show that 
the participation of women in labor market 
with respect to years increases approxima-
tely 10% in each segment (Tansel, 2001). In 
parallel with globalization, the position and 
importance of women in labor market within 
the experienced competitive environment in 
markets have increased even more (Korkmaz 
et al., 2013: 847-858). To have women get a 
more effective role in the labor supply, it is es-
sential to lay emphasis on education factor in 
a vital way. This situation should be brought 
into real life within the period of a woman 
from primary school to higher education (Ce-
sim, Korkmaz, Gümüşdağ and Aras, 2013). 
Severe working conditions for women within 
working life lead the women to be unhappy 
(ÇSGB, 2011). For women to be happy in 
working life and become more effective, the 
increase of the rate of their participation in la-
bor should firstly be aimed and the applicati-
on for the working conditions of women sho-
uld be guaranteed with regulations (Akalın, 
1994: 21-41). Especially, considering the po-
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sitions, within labor, of the women working 
in finance and banking sectors, the severe and 
backbreaking work load causes a decrease in 
the labor supply of women and leads them to 
unhappiness (Berber and Eser, 2008: 1-16). 
Heavy work load affects their woman role in 
their social life in a negative way (Balleer et 
al., 2009). An economic development level 
can be just carried out with the participati-
on of the women in labor (Bergemann et al., 
2008: 385-408). Happy individuals pave the 
way for a happy society. For that reason, the 
personal rights, especially in working condi-
tions, of the actively working women within 
labor market should be given to them (Cont-
rera and Gonzalo, 2010: 27-46). The foremost 
factor for increasing the productivity of work 
requires to increase the happiness and respect 
of the working woman personnel towards the 
work. Especially, some economic problems 
experienced in recent years have caused to a 
decrease in the level of income of the woman 
employees within the labor supply of the bu-
sinesses and institutions. This situation has 
caused the working woman to be unhappy 
and led a decrease in their performance and 
accordingly in productivity of work (Croda 
et al., 2011). The gender discrimination in 
public and private sector creates a negative 
effect in the woman employees’ happiness 
and productivity of work, and decreases the-
ir performance and cause them to experience 

problems in social and cultural lives (Çağatay 
and Özler, 1995: 1883-1894). 

Objective: 

This study is an applied research of the rela-
tionship between woman employment, wor-
king conditions and satisfaction. The variab-
les are defined for a period between 2003 and 
2013. 

Scope: 

The scope of the study is constituted with the 
work satisfaction of the woman employees in 
Turkey and their expectations from working 
life. In addition, the effect of education, wage 
and age factors on working life and working 
conditions is also within the scope of the 
study. 

Method: 

The method in the study, with the use of 
TUİK data for the years between 2003 and 
2013, is for the statistical definition of the ex-
pectations of women from working life and 
their level of satisfaction by applying diffe-
rent statistical analyses. Granger causality 
test, regression, correlation, unit root tests are 
applied within the study. 

Limitations: 

In our study, just the woman workers and 
employed women are available. The study 
is specifically analyzed by laying emphasis 
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on the expectations of the women -subject to 
study-from working life, their level of satis-
faction and reasons affecting all these. 

Data Analysis:

Data obtained from these researches are 
analyzed by E-Views 8.0 program. The fac-
tors affecting the education at the most are 
defined as a result of conducted unit root, 
granger causality and regression analyses.

Research Hypotheses:

 H0: No relationship between the variab-
les.

 H0: No unit root in any variables. 

 H0: No causality between woman emp-
loyment and working conditions. 

 H0: No relationship between woman emp-
loyment and working conditions.

APPLICATION AND ANALYSES:

Variable Outlines:

•	 EMPL: Woman employment, aged 15-24

•	 INC: Income Satisfaction 

•	 HIGH: High school and above employ-
ment 

•	 SAT: Work satisfaction 

•	 PROB: Absence of problem in workplace 

•	 WAGE: Waged or salaried employees

CORRELATION ANALYSIS: 

H0: No relationship between variables. 

The results related with the conducted corre-
lation analysis are presented below: 

 There is a low level negative relationship 
between employment and income satisfac-
tion.

 There is a low level negative relationship 
between employment and high school and 
above employment.

 There is a medium level negative relati-
onship between employment and work sa-
tisfaction. 

 There is a low level negative relations-
hip between employment and absence of 
problem in workplace.

 There is a low level negative relationship 
between employment and waged working.

 There is a high level positive relationship 
between income and high school and abo-
ve employment. 

 There is a high level positive relationship 
between income and work satisfaction.

 There is a high level positive relationship 
between income and absence of problem 
in workplace 
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 There is a high level positive relationship 
between income and waged working.

 There is a high level positive relationship 
between high school and above employ-
ment and work satisfaction.

 There is a high level positive relationship 
between high school and above employ-
ment and absence of problem in workpla-
ce. 

 There is a high level positive relationship 
between high school and above employ-
ment and waged working.

 There is a high level positive relationship 
between work satisfaction and absence of 
problem in workplace.

 There is a high level positive relationship 
between work satisfaction and waged wor-
king. 

 There is a high level positive relationship 
between absence of problem in workplace 
and waged working. 

 EMPL INC HIGH SAT PROB WAGE

EMPL -      

INC -0,393 -     

HIGH -0,195 0,830 -    

SAT -0,600 0,907 0,661 -   

PROB -0,219 0,825 0,911 0,710 -  

WAGE -0,134 0,790 0,902 0,713 0,960 -

UNIT ROOT ANALYSIS:

H0: No unit root in any variables.

According to conducted unit root analyses, 
H0 hypothesis is accepted as the probability 

values are higher than reliability level of 0,05. 
Accordingly, it is determined that none of the 
variables consists unit root and thus they can 
be used in future analyses. 
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Group unit root test: Summary 

Series: EMPL, INC, HIGH, SAT, PROB, WAGE

Date: 03/14/15   Time: 22:49

Sample: 1 11

Exogenous variables: Individual effects

Automatic selection of maximum lags

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 1

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Cross-

Method Statistic Prob.** sections Obs

Null: Unit root (assumes common unit root process) 

Levin, Lin & Chu t*  0.33423  0.6309  6  59

Null: Unit root (assumes individual unit root process) 

Im, Pesaran and Shin W-stat  2.38470  0.9915  6  59

ADF - Fisher Chi-square  2.27587  0.9989  6  59

PP - Fisher Chi-square  1.72983  0.9997  6  60

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

GRANGER CAUSALITY TEST:

H0: No causality between woman employ-
ment and working conditions. 

When the causality relationships between the 
variables are analyzed, it is determined that 
some probability values are lower than 0,05 
and thus it was determined that the need to 
reject the hypothesis H0 is accepted.Accor-

dingly, there is a causality relationship betwe-
en woman statistics.  

 There is a causality relationship between 
woman employment and income satisfac-
tion.

 There is a causality relationship between 
woman employment and high school and 
above woman employment.
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 There is a causality relationship between 
woman employment and waged working.

 There is a causality relationship between 
high school and above woman employ-
ment and income satisfaction. 

 There is a causality relationship between 
absence of problem in workplace and in-
come satisfaction. 

 There is a causality relationship between 
high school and above woman employ-
ment and work satisfaction. 

 There is a causality relationship between 
income satisfaction and high school and 
above woman employment.

 There is a causality relationship between 
waged working and work satisfaction. 

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 03/14/15   Time: 22:50

Sample: 1 11

Lags: 2

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

 INC does not Granger Cause EMPL  9  1.04852 0.4304

 EMPL does not Granger Cause INC  0.27829 0.0006

 HIGH does not Granger Cause EMPL  9  2.44580 0.0024

 EMPL does not Granger Cause HIGH  0.74839 0.5295

 SAT does not Granger Cause EMPL  9  0.74286 0.5317

 EMPL does not Granger Cause SAT  0.56792 0.6066

 PROB does not Granger Cause EMPL  9  2.35181 0.2112

 EMPL does not Granger Cause PROB  0.32041 0.7429

 WAGE does not Granger Cause EMPL  9  3.74497 0.0212

 EMPL does not Granger Cause WAGE  0.31561 0.7460

 HIGH does not Granger Cause INC  9  19.6128 0.0086

 INC does not Granger Cause HIGH  0.35408 0.7218
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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 

 SAT does not Granger Cause INC  9  0.17885 0.8426

 INC does not Granger Cause SAT  1.54565 0.3182

 PROB does not Granger Cause INC  9  8.12023 0.0391

 INC does not Granger Cause PROB  1.27339 0.3733

 WAGE does not Granger Cause INC  9  4.73118 0.0883

 INC does not Granger Cause WAGE  6.11250 0.0608

 SAT does not Granger Cause HIGH  9  0.82249 0.5021

 HIGH does not Granger Cause SAT  8.13905 0.0389

 PROB does not Granger Cause HIGH  9  4.36267 0.0988

 HIGH does not Granger Cause PROB  1.00328 0.4435

 WAGE does not Granger Cause HIGH  9  7.56282 0.0437

 HIGH does not Granger Cause WAGE  5.84348 0.0650

 PROB does not Granger Cause SAT  9  6.70173 0.0528

 SAT does not Granger Cause PROB  2.26413 0.2200

 WAGE does not Granger Cause SAT  9  10.2056 0.0268

 SAT does not Granger Cause WAGE  0.55053 0.6149

 WAGE does not Granger Cause PROB  9  0.23450 0.8011

 PROB does not Granger Cause WAGE  2.30289 0.2160

REGRESSION ANALYSIS:

H0: No relationship between woman emp-
loyment and working conditions.

When we examine the regression analysis 
where the statistics about woman employ-

ment and working conditions are analyzed 
together, the following results are obtained:

•	 The increase in income satisfaction decre-
ases employment by 36 units.
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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 

•	 The increase in the high school and abo-
ve employment increases employment by 
2,13 units.

•	 The increase in work satisfaction increases 
employment by 11 units. 

•	 The increase in the absence of problem in 
workplace increases employment by 23 
units. 

•	 The increase in the wages decreases the 
employment by 1,2 unit. 

Dependent Variable: EMPL

Method: Least Squares

Date: 03/14/15   Time: 23:05

Sample: 1 11

Included observations: 11

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

INC -36.54109 17.92775 -2.038242 0.0877

HIGH 2.138403 2.095718 1.020368 0.3469

SAT 11.62418 10.45967 1.111333 0.3090

PROB 23.50279 23.37941 1.005277 0.3536

WAGE -1.259815 1.380467 -0.912600 0.3966

R-squared -1.314436     Mean dependent var 1206.364

Adjusted R-squared -2.857393     S.D. dependent var 68.29388

S.E. of regression 134.1309     Akaike info criterion 12.93846

Sum squared resid 107946.5     Schwarz criterion 13.11933

Log likelihood -66.16155     Hannan-Quinn criter. 12.82446

Durbin-Watson stat 1.056436

•	 The increase in the employment decreases 
the income satisfaction by 0,01 unit.

•	 The increase in the high school and above 
employment increases the income satis-
faction by 0,04 unit.

•	 The increase in the work satisfaction inc-
reases the income satisfaction by 0,35 unit. 

•	 The increase in the absence of problem in 
workplace increases the income satisfacti-
on by 0,03 unit.
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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 

•	 The increase in the wages decreases the in-
come satisfaction by 0,002 unit. 

Dependent Variable: INC

Method: Least Squares

Date: 03/14/15   Time: 23:06

Sample: 1 11

Included observations: 11

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

EMPL -0.011196 0.005493 -2.038242 0.0877

HIGH 0.043000 0.035652 1.206086 0.2732

SAT 0.350912 0.141064 2.487604 0.0473

PROB 0.034281 0.442144 0.077533 0.9407

WAGE -0.002615 0.025765 -0.101499 0.9225

R-squared 0.881640     Mean dependent var 30.70364

Adjusted R-squared 0.802733     S.D. dependent var 5.286256

S.E. of regression 2.347876     Akaike info criterion 4.847855

Sum squared resid 33.07514     Schwarz criterion 5.028716

Log likelihood -21.66320     Hannan-Quinn criter. 4.733847

Durbin-Watson stat 2.092758

•	 The increase in the income satisfaction inc-
reases the high school and above employ-
ment by 4,53 units.

•	 The increase in the employment increases 
the high school and above employment by 
0,06 unit. 

•	 The increase in the work satisfaction dec-
reases the high school and above employ-
ment by 1,3 unit. 

•	 The increase in the absence of problem in 
workplace increases the high school and 
above employment by 4,25 units.
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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 

•	 The increase in the wages increases the 
high school and above employment by 0,12 
unit. 

Dependent Variable: HIGH

Method: Least Squares

Date: 03/14/15   Time: 23:06

Sample: 1 11

Included observations: 11

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

INC 4.537990 3.762577 1.206086 0.2732

EMPL 0.069148 0.067768 1.020368 0.3469

SAT -1.345795 1.991007 -0.675937 0.5243

PROB 4.254132 4.199482 1.013013 0.3501

WAGE 0.129788 0.259556 0.500039 0.6349

R-squared 0.869898     Mean dependent var 491.1818

Adjusted R-squared 0.783163     S.D. dependent var 51.79733

S.E. of regression 24.11982     Akaike info criterion 9.506900

Sum squared resid 3490.594     Schwarz criterion 9.687761

Log likelihood -47.28795     Hannan-Quinn criter. 9.392892

Durbin-Watson stat 1.725544

•	 The increase in the high school and above 
employment decreases the work satisfacti-
on by 0,05 unit. 

•	 The increase in the income satisfaction inc-
reases the work satisfaction by 1,4 unit.

•	 The increase in the employment increases 
the work satisfaction by 0,01 unit.

•	 The increase in the absence of problem in 
workplace increases the work satisfaction 
by 0,48 unit.

•	 The increase in the wages decreases the 
work satisfaction by 0,0009 unit. 
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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 

Dependent Variable: SAT

Method: Least Squares

Date: 03/14/15   Time: 23:06

Sample: 1 11

Included observations: 11

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

HIGH -0.052579 0.077786 -0.675937 0.5243

INC 1.446859 0.581628 2.487604 0.0473

EMPL 0.014685 0.013214 1.111333 0.3090

PROB 0.483686 0.876274 0.551980 0.6009

WAGE -0.000933 0.052360 -0.017827 0.9864

R-squared 0.742733     Mean dependent var 65.39091

Adjusted R-squared 0.571222     S.D. dependent var 7.280698

S.E. of regression 4.767486     Akaike info criterion 6.264471

Sum squared resid 136.3736     Schwarz criterion 6.445332

Log likelihood -29.45459     Hannan-Quinn criter. 6.150463

Durbin-Watson stat 1.817858

•	 The increase in the work satisfaction decre-
ases the absence of problem in workplace 
by 2,52 E-14 units.

•	 The increase in the high school and above 
employment increases the absence of prob-
lem in workplace by 7,6 E-15 units.

•	 The increase in the income satisfaction inc-
reases the absence of problem in workplace 
by 9,16 E-14 units.

•	 The increase in the employment increases 
the absence of problem in workplace by 
2,76 E-15 units.

•	 The increase in the wages increases the 
absence of problem in workplace 1,4 E-14 
units. 
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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 

Dependent Variable: PROB

Method: Least Squares

Date: 03/14/15   Time: 23:06

Sample: 1 11

Included observations: 11

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

SAT -2.52E-14 6.72E-14 -0.374047 0.7237

HIGH 7.60E-15 1.33E-14 0.571472 0.5924

INC 9.16E-14 1.37E-13 0.670712 0.5321

EMPL 2.76E-15 2.39E-15 1.155252 0.3002

WAGE 1.40E-14 8.62E-15 1.628298 0.1644

R-squared 1.000000     Mean dependent var 61.29455

Adjusted R-squared 1.000000     S.D. dependent var 6.072577

S.E. of regression 7.85E-13     Sum squared resid 3.08E-24

Durbin-Watson stat 2.171456

•	 The increase in the work satisfaction decre-
ases the employment by 0,05 units.

•	 The increase in the high school and above 
employment increases the employment by 
0,30 unit.

•	 The increase in the income satisfaction 
decreases the employment 0,65 unit. 

•	 The increase in the employment decreases 
the employment by 0,09 unit.

•	 The increase in the absence of problem in 
workplace increases the employment by 
11,8 units. 

•	
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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 

Dependent Variable: WAGE

Method: Least Squares

Date: 03/14/15   Time: 23:07

Sample: 1 11

Included observations: 11

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

SAT -0.056740 3.182917 -0.017827 0.9864

HIGH 0.308241 0.616434 0.500039 0.6349

INC -0.655448 6.457710 -0.101499 0.9225

EMPL -0.096751 0.106016 -0.912600 0.3966

PROB 11.83400 5.070193 2.334033 0.0583

R-squared 0.907916     Mean dependent var 735.6364

Adjusted R-squared 0.846527     S.D. dependent var 94.88232

S.E. of regression 37.17080     Akaike info criterion 10.37188

Sum squared resid 8290.011     Schwarz criterion 10.55274

Log likelihood -52.04534     Hannan-Quinn criter. 10.25787

Durbin-Watson stat 1.478054

CONCLUSION AND ASSESSMENT:

 There is a low level negative relationship 
between the employment and income satis-
faction.

 There is a low level negative relations-
hip between the employment and the high 
school and above employment.

 There is a medium level negative relations-
hip between the employment and work sa-
tisfaction.

 There is a low level negative relationship 
between the employment and the absence 
of problem in workplace.

 There is a low level negative relationship 
between the employment and waged wor-
king.

 There is a high level positive relationship 
between income and the high school and 
above woman employment. 
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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 

 There is a high level positive relationship 
between income and the work satisfaction.

 There is a high level positive relationship 
between income and the absence of prob-
lem in workplace.

 There is a high level positive relationship 
between income and the waged working.

 There is a high level positive relationship 
between the high school and above emp-
loyment and the work satisfaction.

 There is a high level positive relationship 
between the high school and above emp-
loyment and the absence of problem in 
workplace.

 There is a high level positive relationship 
between the high school and above emp-
loyment and waged working.

 There is a high level positive relationship 
between the work satisfaction and the ab-
sence of problem in workplace.

 There is a high level positive relationship 
between the work satisfaction and waged 
working.

 There is a high level positive relationship 
between the absence of problem in work-
place and waged working.

 According to conducted unit root analyses, 
it is determined that none of the variables 

consists unit root and thus they can be used 
in future analyses. 

 There is a causality relationship between 
the woman employment and income satis-
faction.

 There is a causality relationship between 
the high school and above employment and 
woman employment.

 There is a causality relationship between 
the waged working and woman employ-
ment.

 There is a causality relationship between 
the high school and above woman employ-
ment and income satisfaction. 

 There is a causality relationship between 
the absence of problem in workplace and 
income satisfaction. 

 There is a causality relationship between 
the high school and above woman employ-
ment and work satisfaction. 

 There is a causality relationship between 
the income satisfaction and the high school 
and above woman employment. 

 There is a causality relationship between 
the waged working and work satisfaction. 

•	 The increase in the income satisfaction 
decreases the employment by 36 units.
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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 

•	 The increase in the high school and above 
employment increases the employment by 
2,13 units.

•	 The increase in the work satisfaction incre-
ases the employment by 11 units.

•	 The increase in the absence of problem in 
workplace increases the employment by 23 
units.

•	 The increase in the wages decreases the 
employment by 1,2 unit. 

•	 The increase in the employment decreases 
the income satisfaction by 0,01 unit.

•	 The increase in the high school and above 
employment increases the income satisfac-
tion 0,04 unit.

•	 The increase in the work satisfaction inc-
reases the income satisfaction by 0,35 unit.

•	 The increase in the absence of problem in 
workplace increases the income satisfacti-
on by 0,03 unit.

•	 The increase in the wages decreases inco-
me satisfaction by 0,002 unit. 

•	 The increase in the income satisfaction inc-
reases the high school and above employ-
ment by 4,53 units.

•	 The increase in the employment increases 
the high school and above employment by 
0,06 unit.

•	 The increase in the work satisfaction dec-
reases the high school and above employ-
ment by 1,3 unit.

•	 The increase in the absence of problem in 
workplace increases the high school and 
above employment by 4,25 units.

•	 The increase in the wages increases the 
high school and above employment by 0,12 
unit. 

•	 The increase in the high school and above 
employment decreases the work satisfacti-
on 0,05 unit.

•	 The increase in the income satisfaction inc-
reases the work satisfaction by 1,4 unit.

•	 The increase in the employment increases 
the work satisfaction by 0,01 unit.

•	 The increase in the absence of problem in 
workplace increases the work satisfaction 
by 0,48 unit.

•	 The increase in the wages decreases the 
work satisfaction by 0,0009 unit. 

•	 The increase in the work satisfaction decre-
ases the absence of problem in workplace 
by 2,52 E-14 units.

•	 The increase in the high school and above 
employment increases the absence of prob-
lem in workplace by 7,6 E-15 units.
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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 

•	 The increase in the income satisfaction 
increases the absence of problem in work-
place by 9,16 E-14 units.

•	 The increase in the employment increases 
the absence of problem in workplace by 
2,76 E-15 units.

•	 The increase in the wages increases the 
absence of problem in workplace 1,4 E-14 
unit. 

•	 The increase in the work satisfaction dec-
reases the employment by 0,05 unit.

•	 The increase in the high school and above 
employment increases the employment by 
0,30 unit.

•	 The increase in the income satisfaction 
decreases the employment by 0,65 unit.

•	 The increase in the employment decreases 
the employment by 0,09 unit.

•	 The increase in the increases the absence 
of problem in workplace by 11,8 units. 
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TÜRKİYE’NİN TARIMSAL GIDA ÜRÜNLERİNİN ENDÜSTRİ-İÇİ 
TİCARETİNİN ANALİZİ: AB-15 ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI 

ANALİZ1

ANALYSIS OF TURKEY’S AGRICULTURAL FOOD PRODUCTS OF 
INTRA-INDUSTRY TRADE :  COMPARATIVE ANALYSIS WITH THE 

EU-15 COUNTRIES

Dilek ŞAHİN
Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksek Okulu Sivas / Türkiye

Öz: Dünya ticaretinin serbestleşmesi ve ekonomik 
entegrasyonlar ülkelerin endüstri-içi ticaret seviyelerini 
artırmıştır. Literatürde, aynı sektörde üretilen ürünlerin 
ülkeler arasında alınıp satılması endüstri-içi ticaret 
olarak adlandırılmaktadır. Sanayileşmiş ülkeler arasında 
gerçekleşen dış ticaretin önemli bir kısmı endüstri-içi 
ticaret şeklindedir.  Endüstri-içi ticaret yatay ve dikey 
endüstri-içi ticaret olarak ikiye ayrılmaktadır. Yatay ve 
dikey endüstri-içi ticaret kavramı ürün farklılaştırma-
sına dayanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye ve 
AB-15 ülkelerinin 1996-2013 dönemi için endüstri-içi 
ticaret düzeyinin belirlenmesidir. Çalışmada Grubel-
Lloyd endeksi kullanılmıştır ve tarımsal gıda ürünleri 
sektörü analiz edilmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’nin 
endüstri-içi ticaretinin düşük kaliteli dikey endüstri-
içi ticaret şeklinde gerçekleştiği görülmüştür. AB-15 
ülkelerinde dikey endüstri-içi ticaretin yüksek olduğu 
görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Endüstri-içi Ticaret, Tarımsal 
Ürünler, Grubel-Lloyd Endeksi, Yatay Endüstri-içi 
Ticaret, Dikey Endüstri-içi Ticaret

Abstract: The liberalization of world trade and 
economic integrations that countries have increased 
their level of intra-trade. In the literature, the export 
and import between a trade partner in the same sector 
is called intra-industry trade. Among industrialized 
countries a significant portion of the foreign trade in 
the form of intra-industry trade. Intra-industry trade 
is divided into horizontal and vertical intra-industry 
trade.  Horizontal and vertical intra-industry trade  
concept is based on product differentiation. The 
purpose of this study is to determine intra industries 
trade level of Turkey and EU-15 countries for the 
period 1996-2013. Grubel-Lloyd index is used in 
the study and agricultural food products sector were 
analyzed. Consequently, Turkey’s intra-industry trade 
was observed low quality vertical intra-industry trade. 
It was observed the vertical ıntra-ındustry trade is 
high in the EU-15 countries.

Key Words:  Intra-Industry Trade, Agricultural Prod-
ucts, Grubel-Lloyd Index, Horizontal Intra-Industry 
Trade, Vertical Intra-Industry Trade
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1. GİRİŞ

Dünya ekonomisinde küreselleşme eğiliminin 
arttığı ve teknolojik yayılmaların hızlandığı bir 
ortamda ülkeler arasındaki dış ticaretin yapısı, 
yönü ve kapsamı giderek önemli hale gelmekte-
dir.  İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası 
ticaret alanında yaşanan gelişmeler sonucu dünya 
ticaret hacmi dünya üretim hacminden daha hızlı 
artmaya başlamıştır. Ancak artan ticaret gelenek-
sel teorilerin öngördüğü gibi sadece endüstriler 
arası gerçekleşmemiştir. Endüstri-içi ticaret şekli, 
uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklere dayalı 
endüstriler arası ticaretin yanı sıra dünya ticareti 
içinde önemli bir yere sahip olmuştur. 

Endüstri-içi ticaret aynı endüstri altında sınıflan-
dırılmış ürünlerin hem ihraç hem ithal edilmesi 
durumudur. Esasında, endüstri-içi ticarette aynı 
endüstri grubunda bulunan dış görünüş, kalite ve 
kullanış özellikleri açısından farklılık gösteren 
malların dış ticareti yapılmaktadır.

Özellikle sanayileşmiş ülkelerin teknoloji dü-
zeylerinin, sermaye ve faktör yapılarının giderek 
benzeşmesi sonucunda bu ülkeler arasında yapılan 
ticaret giderek endüstri-içi nitelik kazanmıştır. 

Endüstri-içi ticaretin ölçümünde çok sayıda endeks 
kullanılmakla birlikte literatürde yaygın kullanım 
alanı bulan endeks Grubel-Lloyd endekstir (GL).  
Endüstri-içi ticarette önemli bir konu da yatay ve 
dikey endüstri-içi ticaret kavramıdır. Endüstri-içi 
ticarette yatay ve dikey ayrımı ürün farklılaştırması 
temeline dayanmaktadır. Dikey farklılaştırılmış 

ürünler dikey endüstri-içi ticaretin, yatay farklı-
laştırılmış ürünler ise yatay endüstri-içi ticaretin 
konusunu oluşturmaktadır.

Yatay endüstri-içi ticaret belirli bir kalitedeki ürü-
nün farklı özellik ve yönleriyle farklılaştırılması 
sonucu ortaya çıkan ticarettir. Dikey endüstri-içi 
ticaret ise farklı kalite düzeyindeki malların kar-
şılıklı ticaretidir. 

Dış ticaret yazınında dikey endüstri-içi ticaret 
gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler ara-
sındaki ticareti, yatay endüstri-içi ticaret ise daha 
ziyade gelişmiş ülkelerin kendi arasındaki ticareti 
açıklamak için kullanılmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve AB-15 ülkele-
rinin tarımsal gıda ürünleri ticaretinin endüstri-içi 
ticaret yapısını analiz etmektir. 

Çalışmada ilk olarak Türkiye ve AB-15 ülkelerinin 
SITC Rev.3 üç basamak sınıflandırmasına göre 
endüstri-içi ticaret yapısı GL endeksi kullanılarak 
hesaplanmıştır.

Ardından Abd-el Rahman’ın birim değer yöntemi 
kullanılarak yatay ve dikey endüstri-içi ticaret 
hesaplanmıştır. Çalışmada α aralık değeri %15 
alınarak hesaplamalar yapılmıştır. Çalışmada 
1996-2013 dönemleri arası hesaplanmış ve veriler 
UN Comtrade veri tabanından alınmıştır.

Çalışmada sonuç olarak, Türkiye’nin ve AB-15 
ülkelerinin seçilmiş tarımsal gıda ürünlerinde 
gerçekleştirmiş olduğu ticaretin dikey endüstri-içi 
ticaret şeklinde olduğu görülmüştür. 
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Ayrıca Türkiye’de endüstri-içi ticaret düşük kaliteli 
endüstri-içi ticaret şeklinde gerçekleşmektedir. Bu 
durum Türkiye’nin ihraç etmiş olduğu tarımsal 
gıda ürünlerinin düşük kalitede olduğunu ifade 
etmektedir. AB-15 ülkelerinin bazılarında endüstri-
içi ticaretin düşük kalitede bazılarında ise yüksek 
kalitede gerçekleştiği görülmüştür.

2. Endüstri-içi Ticaret Kavramı ve Ölçümü

Küreselleşmenin yoğun biçimde yaşandığı son 
yıllarda uluslararası alandaki gelişmeler dış ticaret 
teorilerinin varsayımlarının değişmesine neden 
olmuştur. Dünya ticaretinin serbestleşmesi ve 
ekonomik entegrasyonlara gidilmesi, beraberinde 
ülkelerin endüstri-içi ticaret seviyelerini artırmıştır.

Endüstri-içi ticaret benzer faktör donanımına 
sahip endüstrileşmiş ülkeler arasındaki ticarete 
denilmektedir (Zhang, 2004: 10). Diğer bir 
ifadeyle, benzer girdi kullanımına sahip olan ve 
talep yapıları benzeşen malların aynı anda bir 
ülkenin hem ithalat hem de ihracat kalemleri 
içinde yer almasıdır (Narin, 2002: 7). Bu kavram 
Balassa (1966), Grubel Lloyd (1975) tarafından 
endüstri-içi ticaret, Gray (1980) tarafından “iki 
yönlü ticaret”, Finger (1979) tarafından “ticaret 
genişlemesi”, Abd-el Rahman (1986) tarafından 
“benzer ürünlerde iki yönlü ticaret” olarak ad-
landırılmıştır. 

Endüstri-içi ticaret kavramı ilk kez Balassa 
(1966) tarafından kullanılmıştır. Avrupa Ekono-
mik Topluluğu’nun (AET) kurulmasıyla birlikte 
topluluk içinde ticareti incelediği çalışmasında 

Balassa bu yeni dönemle birlikte özellikle sanayi 
malları ticaretinin endüstriler-arası ticaretten (EAT) 
endüstri-içi ticarete (EİT) dönüştüğünü görmüştür. 
AET’nin 1957 yılında kurulmasından önce, benzer 
faktör donanımına sahip olan Avrupa ülkeleri bir 
entegrasyona gidilmesi halinde sahip oldukları 
karşılaştırmalı üstünlükleri kaybedecekleri ve 
kurulu sanayilerinin çökeceğini düşünmüşlerdir. 
Ancak AET’nin kuruluşunun üzerinden birkaç 
sene geçtikten sonra, bu endişeler gerçekleşmemiş 
aksine AET’nin ticaret yaratıcı etkiler doğurarak 
benzer faktör donanımına sahip ülkeler arasındaki 
ticareti attırdığı görülmüştür. 

EİT kavramı literatürde çeşitliliğin, uzmanlaş-
ma derecesinin ve sanayi sektörünün teknik 
açıdan yoğunlaşma derecesini ölçmek amacıyla 
kullanılmakla birlikte değişen makroekonomik 
ortamda ülkenin rekabet edebilme kabiliyetini 
ölçmek içinde kullanılmaktadır (Bakımlı, 2011: 
50). Endüstri-içi ticarette malların farklılaştırılmış 
ve büyük ölçüde ikame oldukları görülmektedir. 
Endüstri-içi ticaret ülke içinde hem üreticiye hem 
de tüketiciye karşılaştırmalı üstünlüklere kıyasla 
ekstra kazançlar sağlamaktadır. Çünkü endüstri-
içi ticaret sayesinde üreticiler az sayıda malın 
çeşitlerini büyük bir ölçek, yüksek verimlilik 
ve düşük maliyetlerle üretmektedir. Tüketiciye 
ulaşan malların ise çeşitliliği artmaktadır.

Endüstri-içi ticaretin artmasına yol açan etkenler 
arasında sektörlerde üretim farklılaştırmasının 
yaygınlaşması, ölçek ekonomileri, bazı sektörler-
de oligopolistik piyasa yapısının hâkim olması, 
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ulaştırma ve haberleşme alanındaki teknolojik 
yeniliklerin yaygınlaşması, uluslararası ticaretin 
serbestleştirilmesi, dış ticarette engellerin kaldı-
rılarak, koruma oranlarının düşürülmesi ve ya-
bancı sermaye yatırımlarının artması gelmektedir 
(Yükseler ve Türkan, 2006: 34). 

Endüstri-içi ticaretle ilgili incelenmesi gereken 
önemli bir konuda endüstri-içi ticaretin ölçülmesi-
dir. EİT’nin farklı ölçüm yöntemleri bulunmakla 
birlikte genel olarak Grubel-Lloyd yaklaşımı 
benimsenmektedir. Buna göre endüstri-içi ticaret 
endeksi aşağıdaki biçimde hesaplanmaktadır  
(Grubel ve Lloyd, 1975: 21):

( ) ( )

( )

n

i
n

i

Xi Mi Xi Mi
Bi

Xi Mi

+ − −  
=

+

∑

∑
       veya

                  
1

Xi Mi
Bi

Xi Mi
−

= −
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Formülde X ve M sırasıyla belirli bir mal veya ürün 
grubunun ihracatını ve ithalatını göstermektedir. 
Endeks 0 ile 1 arasında değer almakla birlikte, 
eğer ülke söz konusu malı yalnızca ihraç ya da 
ithal ediyorsa (endüstri-içi ticaret yoksa) endeks 
0 olmaktadır. Eğer aynı malın ithalatı ve ihracatı 
birbirine eşit ise endeks değeri 1 olmakta ve bu 
durum endüstri-içi ticaret seviyesinin maksimum 
olduğunu göstermektedir. 

Endüstri-içi ticaret yatay ve dikey endüstri-içi 
ticaret olarak iki kategoride incelenmektedir. Yatay 
endüstri-içi ticaret, aynı kalitedeki farklılaştırılmış 
ürünlerin aynı anda ithalat ve ihracatının yapılması 
olarak tanımlanırken; dikey endüstri-içi ticaret 
ise aynı endüstrideki farklı kalitedeki malların 
ithalatının ve ihracatının yapılmasıdır (Estrada, 
2008: 9-10). Genel olarak ifade edildiğinde, yatay 
endüstri-içi ticarette tam rekabet koşullarında ol-
mayan piyasa yapısı baskın unsur olurken; dikey 
endüstri-içi ticarette kalite yönüyle olduğu gibi 
karşılaştırmalı üstünlüklere dayalı olarak ürün 
farklılaştırması dinamikleri etken olmaktadır 
(Bedir, 2009: 122). Endüstri-içi ticaretin sadece 
gelişmişlik düzeyleri benzer ülkeler arasında 
olabileceği düşünülürken, dikey farklılaşma-
nın literatüre kazandırılmasıyla birlikte dikey 
endüstri-içi ticaret daha çok gelişmiş ülkelerle 
gelişmekte olan ülkeler arasındaki ticareti, yatay 
endüstri-içi ticaret ise daha çok gelişmiş ülkelerin 
kendi aralarındaki ticareti ifade etmek amacıyla 
kullanılmaktadır (Özkaya, 2010: 138). 1990’lı 
yıllarda endüstri-içi ticarete yönelik çalışmalarda 
yatay ve dikey endüstri-içi ticaretin ölçülmesine 
yönelik çabaların yoğunlaştığı görülmektedir. 
Yatay ve dikey endüstri-içi ticaretin ölçülmesine 
ilişkin bilinen yöntem Abd-el-Rahman (1991) 
tarafından geliştirilen “birim değer” yöntemidir.

Abd-el Rahman’ın yaklaşımında, ticaret biçim-
lerine göre mallar tek yönlü ticaret, dikey iki 
yönlü ve yatay iki yönlü ticaret olarak üç ana 
grupta tanımlanmıştır (Rahman, 1991: 88). Tek 
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yönlü ticaret, ihracat ya da ithalattan herhangi 
birinin sıfır olması durumunda ya da ithalat 
(ihracat) ihracatın (ithalatın) %10’undan daha 
azını kapsadığında ortaya çıkmaktadır. İhracat 
ve ithalat birim değerleri arasındaki farkın %15’e 
eşit veya %15’den büyük olduğu mallarda dikey 

farklılaşma söz konusudur. Benzer ürünlerde iki 
yönlü ticaret olarak adlandırılan durumda ise 
ihracat ve ithalat birim değerleri arasındaki fark 
maksimum %15’dir ve bu durumdaki mallar için 
yatay farklılaşma söz konusudur. Bu durum tablo 
1’de detaylı bir şekilde görülmektedir.

Tablo 1. Dış Ticarete Konu Olan Mallara İlişkin Sınıflandırma

Tek Yönlü Ticaret İhracat veya ithalattan herhangi birinin sıfır olması 
durumunda veya ithalat(ihracat) ihracat(ithalatın) 
%10’undan daha azını kapsıyorsa bu durumda tek 
yönlü ticaret söz konusudur.

Alan-İçi Ticaret İhraç ve ithal malların kaliteleri birbirinden farklıdır. 
İhracat ve ithalat birim değerleri arasındaki fark %15’e 
eşit veya %15’den büyükse dikey farklılaştırma ortaya 
çıkmaktadır.

Benzer Ürünlerde İki Yönlü Ticaret İhracat ve ithalat birim değerleri arasındaki fark en 
fazla %15 ise yatay farklılaştırma ortaya çıkmaktadır.

Kaynak:  Rahman, 1991: 88.

Yatay ve dikey endüstri-içi ticaret hesaplanırken 
ihracat ve ithalat birim değerleri kullanılmakta-
dır. Birim değer yöntemi belirli bir ürün grubu 
içindeki ürünlerin ortalama fiyatlarını ölçen bir 
endekse dayanmaktadır. Birim değer endekslerinin 
kullanılma nedeni fiyatların kalitenin bir göster-
gesi olduğunun düşülmesidir. Malların fiyatları 
kalitelerini yansıtmakla birlikte yüksek fiyattan 
satılan bir ürün çeşidinin daha ucuza satılana göre 
daha kaliteli olacağı varsayılmaktadır. Endüstri-
içi ticarette yatay ve dikey ayırımı yapmak için 
kullanılan ihracat birim değeri, toplam ihracat 
değerinin toplam ihracat miktarına bölünmesi 
ile; ithalat birim değeri ise, toplam ithalat de-

ğerinin toplam ithalat miktarına bölünmesi ile 
elde edilir. İthalat ve ihracat miktarı için, ki-
logram, ton, litre, metre kare, birim gibi birçok 
ölçü birimi kullanılmaktadır (Başkol, 2005: 69). 
Birim değerleri birbirine yakın ürünler “benzer” 
dolayısıyla aynı kalite olarak kabul edilmektedir. 
Bu noktada birim fiyat farkı için bir “eşik değer” 
varsayılarak değerlendirme yapılmaktadır. Yatay 
endüstri-içi ticarette, bahse konu olan mal grubu 
veya endüstride birim ihracat ve birim ithalat fiyatı 
oranının belirli aralıkta olması beklenirken, bu 
aralığın dışında bir değer alırsa dikey endüstri-
içi ticaret olarak kabul edilmektedir. Yatay ve 
dikey endüstri-içi ticaret hesaplanırken aşağıdaki 
formüllerden yararlanmak mümkündür:
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Endüstri-içi ticaret(EİT) = Yatay endüstri-içi 
ticaret(YEİT) +Dikey endüstri-içi ticaret(DEİT)

Yatay endüstri-içi ticaret : 

1 1x

m

UV
UV

α α− ≤ ≤ +

Dikey endüstri-içi ticaret:

1 ; 1x

m

UV UVx
UV UVm

α α− + 

Bu denklemde, UV ilgili değişkeninin birim 
değerini göstermektedir. X ve M ihracat ve it-
halatı, α ise aralık faktörünü temsil etmektedir. 
%15 aralığı kabul edildiğinde hesaplanan endeks 
değerinin 0,85 ile 1,15 arasında yer alması yatay 
endüstri-içi ticaretin, bu aralık dışında değerler 
alması ise dikey endüstri-içi ticaretin varlığına 
işaret etmektedir.               

Yatay ve dikey endüstri-içi ticaretin hesaplanma-
sına yönelik yeni bir yaklaşımda ürün benzerliği 
ve karşılıklılık kriterlerinden hareket etmektedir. 
Belirli bir malın dış ticaret yapılan ülkeye olan 

ticaret akışı ürün benzerliği ve karşılıklılık kriter-
lerini sağlıyorsa, bu durum benzer ürünlerde iki 
yönlü ticaret olarak değerlendirilmektedir. Ürün 
benzerliği malların birim değerlerinin birbirine 
yakın olmasını ifade etmektedir. Eğer ihracat ve 
ithalat birim değerleri arasındaki fark %15’den 
daha az ise mallar yatay olarak farklılaştırılmış 
kabul edilmektedir. Karşılıklılık kriterinde ise 
ithalat ihracatın en azından %10’unu karşılıyorsa 
dış ticaret iki yönlü olarak değerlendirilmektedir 
(Başkol, 2005: 70-71).  Bu yaklaşımda dış ticaret 
ürün benzerliği ve karşılıklılık kriterlerine göre 
üç farklı gruba bölme imkânı vardır. Tablo 2‘de 
görüldüğü üzere, karşılıklılık ve ürün benzerliği 
kriterleri aynı anda karşılanıyorsa diğer bir deyişle, 
bir karşılıklılık durumu varsa ve birim değerler 
arasındaki farklılık düşük düzeyde ise, bu durum 
benzer ürünlerde iki yönlü dış ticaret olarak 
değerlendirilmektedir. Anlamlı bir karşılıklılık 
ilişkisi olmasına rağmen birim değerler arasındaki 
fark fazla ise dikey farklılaşmış ürünlerde iki 
yönlü dış ticaret söz konusu olacaktır. Anlamlı 
bir karşılıklılık söz konusu değilse dış ticaret tek 
yönlü olacaktır.
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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 

Tablo 2. Mal Düzeyinde İkili Ticaret Tiplerinin Tanımlanması

Ürün seviyesinin türüne göre ürün farklılaştırması nasıl olur ?

İthalat ve İhracat Değerleri arasındaki örtüşme

Azınlık akışı çoğunluk akışını sağlaması için en az 
%10 oranında temsil ediyor mu ?

İthalat ve İhracat Birim Değerlerinde Benzerlik

İthalat ve İhracat Birim Değerleri %15 daha az mı ?

Evet Hayır

Yatay Farklılaşma Dikey Farklılaşma

Evet Benzer Ürünlerin İki 
yönlü Ticareti

Dikey Farklılaştırılmış Ürünlerin 
iki yönlü ticareti

Hayır Tek Yönlü Ticaret

Kaynak : Caetano ve Galego, 2007:  177.

3. Literatür Taraması

Endüstri-içi ticarete ilişkin literatürde bulunan 
çalışmalardan bazılarını aşağıdaki gibi özetlemek 
mümkündür :

Rossini ve Burattoni (1999), İtalya’nın AB ve AB-
dışı ülkelerle olan EİT’sinin belirlenmesi amacıyla 
çalışma yapılmıştır. Çalışma sonucunda İtalya’nın 
AB ülkeleriyle olan EİT’si diğer ülkelerle olan 
EİT’ye göre daha yüksek çıkmıştır.

Tharakan ve Calfat  (1999), Belçika’nın AB 
ve AB-dışı ülkelerle olan EİT’sinin 1960-1990 
dönemi için hesaplanmıştır. Belçika’nın AB ile 
olan EİT’sinin Belçika’nın AB-dışı ülkelerle olan 
EİT’sine göre daha yüksek çıktığı görülmüştür. 

Erk ve Tekgül (2001), 1993-1998 dönemi Türkiye 
ve AB ülkeleri arasında ticarete konu olan 97 ürün 
grubunun EİT düzeyi ve yatay-dikey farklılaşma 
düzeyleri tespit edilmiştir. Çalışmaya göre, Türkiye 
ve AB ülkeleri arasındaki ticaretin karşılaştırmalı 

üstünlüklere dayanmasının yanı sıra önemli bir 
kısmının EİT yapısında dikey mal farklılaşması 
şeklinde olduğu görülmüştür.

Erlat ve Erlat (2003), 1969-1999 dönemi için, 
SITC Rev.3’e göre üç basamaklı sektörel verilerle, 
15 AB üyesi ülke ile Türkiye’nin EİT’sinin statik 
ve dinamik yapısı analiz etmiştir. Çalışmada ge-
nel olarak ticaretin EAT yapısı sergilediği, ancak 
özellikle 1980 sonrası dönemde bu yapının az da 
olsa EİT’ye dönüştüğü tespit edilmiştir. Ayrıca 
Brülhart’ın A, B ve C endeksleri kullanılarak 
da marjinal endüstri-içi ticaretinin 1980 öncesi 
ve sonrasında önemli değişiklikler gösterdiği 
belirlenmiştir. 

Çakmak (2006), Türkiye ile Almanya, İtalya, 
Fransa ve İngiltere arasında imalat endüstrisi dış 
ticaretinde EİT’nin yapısını ve önemini tespit et-
mek amacıyla 1991-2004 döneminde SITC Rev.3  
üç basamaklı ürün grupları verileri ve standart 
G-L endeksi kullanılarak bir araştırma yapmıştır.  
Buna göre ilgili dönemde Türkiye ile dört ülke 
arasındaki EİT  oranlarını temel alan sıralamanın 
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zamanla çok değiştiği sonucuna ulaşmıştır. Söz 
konusu dönemin başlarında Türkiye ile imalat 
endüstrisinde EİT düzeyi en yüksek ülkeler 
sırasıyla İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa 
iken, dönemin sonlarına doğru bu sıralamanın 
Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere biçiminde 
olduğu görülmüştür.

Kaya ve Atış (2007), Türkiye’nin kimya sanayi 
ürünleri ithalatı ve ihracatında öne çıkan ülkeler ile 
EİT’nin gelişimi araştırılmıştır. Çalışmada, Türkiye 
ile belli başlı AB üyesi ve AB’ye aday ülkeler 
arasında 1990-2005 dönemi ve SITC Rev.3’e 
göre beş basamaklı kimya sanayi ürün grubuna 
ait verilerle, standart G-L endeksi kullanarak statik 
analiz, daha sonra Brülhart’ın marjinal endüstri-içi 
ticaretini belirlemeye yönelik A ve B endeksleri 
kullanarak dinamik analiz yapılmıştır. Çalışmaya 
göre, Türkiye’nin kimya sanayi EİT düzeyi genel 
olarak sektör tüketiminin dışa bağımlı olması 
nedeniyle düşük seviyede gerçekleşmektedir.  
Özellikle, son yıllarda bazı alt ürün gruplarındaki 
söz konusu ticaretin, ticaretin serbestleştirilmesiyle 
birlikte artan ticari ilişkiler ve zamanla yalnızca 
ihracatçı ya da ithalatçı olunan ürün gruplarında 
çift yönlü ticaret yapısına dönüşüm nedenleriyle 
endüstri-içi ticarete yöneldiği görülmüştür.

Bedir (2009), çalışmasında Türkiye’de imalat 
sanayi endüstrilerini rekabet etme biçimine 
göre sınıflandırmıştır. Endüstrilerin rekabet 
biçimine göre kaliteye ve fiyata dayalı rekabet 
eden endüstriler olarak sınıflandırılmasında 
Türkiye’nin dış ticaretinde ağırlığı olan ilk 30 ülke 

itibariyle açıklanmış kalite elastikiyeti yönetimi 
uygulanmıştır. Çalışmada endüstri-içi ticaretin 
ölçümünde Grubel-Lloyd (1971) ve Uyarlanmış 
Grubel-Lloyd endeksleri kullanılmıştır.1995-2005 
dönemi arası SITC Rev.3 bazında üç basamak 
seviyesinde hesaplanmıştır. Çalışmada sonuç 
olarak fiyata dayalı rekabet eden endüstrilerde 
ortalama endüstri-içi ticaretin boyutu düşük ve 
sabit seyrederken; kaliteye dayalı rekabet eden 
endüstrilerin ortalama endüstri-içi ticaret oranları 
daha yüksek çıkmıştır. Kaliteye dayalı rekabet 
eden endüstrilerin ortalama endüstri içi ticaretinde 
görülen bu artışta; parfümler ve makyaj ürünleri, 
içten yanmalı pistonlu motorlar, döner elektrik 
üretim grupları, çeşitli makinalar, talassız işleme 
tezgahları ve rulmanlar, transmisyon sistemleri, 
miller, yataklar, dişliler vb. sofistike aksam ve 
parçalar, elektrik devresi cihazları ile motorlu 
araçlar (eşya taşıyan) gibi sektörlerde zamanla 
belirgin olarak görülen artışlar etkili olmuştur. 

Erün (2010), Türkiye ve AB ülkeleri arasında 
gıda ve canlı hayvan sektörü toplamında ve alt 
sektöründe 1995-2009 dönemleri itibariyle Grubel 
- Lloyd endeksi ve birim değer oranları hesap-
lanmıştır.  Türkiye ile AB-15 ülkeleri arasındaki 
EİT’nin giderek azaldığı ancak tek tek ülkelere 
bakıldığında özellikle Macaristan, Bulgaristan, 
Danimarka, İspanya, İrlanda ve Romanya ile 
olan gıda ve canlı hayvan sektöründe EİT’nin 
yükseldiği görülmüştür. Ayrıca, Türkiye ile AB-15 
ve AB-27 arasında yüksek kalitede EİT yapısıyla 
karşılaşılırken;  tek tek ülkeler için yapılan analize 
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bakıldığında düşük kalitede dikey EİT yapısıyla 
karşılaşılmıştır. 

Özkaya (2010), Türk tekstil sektöründeki en-
düstri-içi ticaretle ilgili gelişmeler 1989-2009 
yılları için Grubel-Lloyd endeksi kullanılarak 
ortaya konulmuştur. Daha sonra yatay endüstri-
içi ticaret ve dikey endüstri-içi ticaret ayrımı 
dikkate alınmış ve endüstri-içi ticareti etkileyen 
faktörleri tespit etmek amacıyla ülkeye ve sektöre 
özgü belirleyicileri esas alan regresyon analizi 
yapılmıştır. Bu analize göre kişi başına düşen 
gelir ve ölçek ekonomileri tekstil sektöründe 
endüstri-içi ticaret düzeyini olumlu etkilerken, 
doğrudan yabancı yatırımların olumsuz etkilediği 
sonucuna ulaşılmıştır.

Biesebroeck (2011), endüstri-içi ticaretin ayrıntılı 
incelemesini yaptığı çalışmasında, ABD’nin imalat 
sanayindeki ticaretinin giderek daha endüstri-içi 
hale geldiğini, ayrıca aynı durumun Avrupa Bir-
liği ve Çin için de geçerli olduğunu belirtmiştir. 
Ancak Japonya’da hala endüstriler-arası ticaretin 
ön planda olduğunu ortaya koymuştur.

Çeştepe (2012), Türkiye’nin ortak kültürel ve tarihi 
bağlarının olduğu seçilmiş Ortadoğu ülkeleriyle 
olan ticaretinin yapısı analiz edilmiştir. Çalışmada 
1999-2009 yılları arasındaki dış ticaret verileriyle 
ticaret yoğunluğu, Grubel-Lloyd ve Balassa 
endeksleri ile hesaplanmıştır. Türkiye’nin bu ül-
kelerle dış ticaretinin arttığı, bu ticarette endüstri 
içi ticaret düzeyinin genel olarak düşük, işlenmiş 
mallarda nispeten yüksek olduğu ve Türkiye’nin 

bir iki mal grubu dışında söz konusu ülke grubuna 
göre rekabet gücünün bulunduğu görülmüştür. 
Türkiye’nin bu ülkelerle dış ticaretinin artması 
için, rekabet gücüne sahip olduğu sermaye yoğun 
malların ihracatına daha fazla ağırlık vermesi 
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Yurttançıkmaz (2013), Türkiye’nin 1995-2009 
dönemi için AB ülkeleri  ile olan dış ticaretinin 
EİT düzeyi ve EİT açısından avantajlı olduğu 
ürünler Grubel ve Lloyd ile Balassa Endeksi 
kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara 
göre, ekonomik gelişme ve ekonomik refahının 
artmasına bağlı olarak Türkiye’nin tüketim kalıbı, 
tercihleri ve alışkanlıkları açısından AB ülkele-
rine yaklaştığı görülmüştür. Ayrıca  AB ülkeleri 
ile olan dış ticaretin endüstri-içi ticaret şeklinde 
gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır.

Özdamar (2014), çalışmada imalat sanayisinin 
farklı teknoloji düzeyleri bağlamında Türkiye’nin 
AB (28) ile ticaretinin yapısı ve AB karşısındaki 
rekabet gücü, Gümrük Birliği sonrası 1996-2012 
dönemi için incelenmiştir. Yöntem olarak İh-
racat-İthalat Teknoloji Kompozisyonu İndeksi, 
Yoğunlaşma Oranı, Açıklanmış Karşılaştırmalı 
Üstünlük İndeksi, Endüstri-içi Ticaret İndeksi, 
Marjinal Endüstri-içi Ticaret İndeksi ile Sektörel 
Bilateral Ticaret Yoğunlaşma İndeksleri kulla-
nılmıştır. Çalışmada endüstri-içi ticaretle ilgili 
elde edilen bulgular şu şekildedir: Orta-düşük 
teknoloji sanayiler toplamındaki endüstri-içi 
ticaret endeksi, diğer teknoloji gruplarına kıyasla 
1996 hariç incelenen dönemin tamamında çok 
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daha yüksek düzeydedir. Orta-ileri teknoloji 
sanayiler grubundaki endüstri-içi ticaret, 1996-
2008 döneminde artan trend sergilemektedir ve 
endeks değerlerinin yüksekliği açısından 2006 
sonrası dönemde orta-düşük teknoloji sanayilerin 
ardından ikinci sıradadır. İleri teknoloji sanayi-
ler grubundaki endüstri-içi ticaret 2005’e kadar 
artan trend göstermiş ve 2002-2005 döneminde 
en yüksek endüstri-içi ticaret endeksine sahip 
ikinci teknoloji grubu haline gelmiş olmasına 
karşın, sonrasında ortaya çıkan düşüş eğilimi ile 
2008-2012 döneminde analiz konusu teknoloji 
grupları içinde en düşük endüstri-içi ticaret en-
deks  değerlerine sahip olmuştur. Düşük teknoloji 
sanayiler grubu endeks değerleri, incelenen dö-
nemin tamamında 0,45-0,60 aralığında istikrarlı 
bir seyir göstermektedir. İlgili endeks değerlerine 
bakıldığında özellikle orta-düşük teknoloji ve son 
yıllarda orta-ileri teknoloji sanayiler gruplarında 
Türkiye-AB arasında endüstri-içi ticaretin yüksek 
düzeyde olduğu dolayısıyla bu teknoloji gruplarında 
Türkiye’nin ya da AB’nin birbirleri karşısında 
belirgin bir karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olmadığı 
anlaşılmaktadır. Gümrük Birliği sonrasında üye 
ülkeler arasında endüstri içi ticaretin artmasına 
yönelik beklenti ise düşük teknoloji sanayiler 
dışındaki gruplar tarafından karşılanmıştır. Düşük 
teknoloji sanayiler grubunda Türkiye’nin AB 
karşısındaki belirgin ihracat avantajı, bu gruptaki 
endüstri-içi ticaretin yükselmesine engel olmuştur. 
İleri teknoloji sanayiler grubunda özellikle 2005 
sonrasında azalan endüstri-içi ticaret değerlerini 
Türkiye’nin bu grupta düşen karşılaştırmalı re-

kabet üstünlüğüne bağlamak mümkündür. Öte 
yandan özellikle orta-düşük teknoloji sanayilerin 
ve sonrasında orta-ileri teknoloji sanayilerin, 
yüksek endüstri-içi düzeylerine bağlı olarak dış 
ticaretten kaynaklanan uyum maliyetlerinin di-
ğer teknoloji gruplarına kıyasla nispeten düşük 
olduğu söylenebilir.

Li vd. (2015), Çin ve Güney Kore arasındaki 
imalat sanayi ürünlerinin ticaretinin yönü belir-
lenmeye çalışılmıştır. İmalat sanayi ürünlerinde 
endüstri-içi ticaret seviyesinin ölçümü için statik 
ölçüm (G-L endeksi) ve dinamik ölçüm (MEİT) 
hesaplanmıştır. Çalışmada sonuç olarak Çin ve 
Güney Kore arasında imalat sanayi ürünlerinde 
endüstri-içi ticaret seviyesinin arttığı görülmüş-
tür.  Fakat bu artışın sermaye ve teknoloji yoğun 
ürünlerde daha yüksek olduğu görülmüştür. 
Güney Kore’den Çin’e yapılan yabancı sermaye 
yatırımları, Güney Kore ve Çin’in piyasa bü-
yüklüğü, iki ülkenin kişi başına düşen GSYH’sı, 
gibi faktörlerin Çin ve Güney Kore arasındaki 
endüstri-içi ticaretin seviyesini farklı derecede 
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

4. Veri Seti ve Yöntem

Bu çalışmada, Türkiye ve AB-15 ülkelerinin 
tarımsal gıda ürünlerinin EİT yapısı analiz edil-
miştir. Çalışmada AB-15 ülkelerinin ele alınma 
nedeni, AB’nin eski 

üyeleri olmaları ve Türkiye AB ile Gümrük Birliği 
sürecine girdiğinde AB ülkelerinin 15 ülkeden 
oluşmasıdır. Çalışmada EİT’nin ölçülmesinde 
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Grubel-Lloyd (GL) endeksi kullanılmıştır.  Daha 
sonra endüstri-içi ticaretin yatay endüstri-içi ticaret 
şeklinde mi yoksa dikey endüstri-içi ticaret şeklinde 
mi gerçekleştiğinin belirlenmesi amacıyla Abd-el 
Rahman’ın birim değer yöntemi kullanılmıştır. 
Çalışmada α aralık değeri %15 olarak alınarak 
hesaplamalar yapılmıştır.  GL endeksini hesaplaya-
bilmek için gerekli olan ihracat ve ithalat verileri 
Birleşmiş Milletlerin http://comtrade.un.org/ adlı 
veri tabanından derlenmiş olup, veriler 1996-2013 
dönemini kapsamaktadır. SITC Rev.3’e göre ta-
rımsal gıda ürün grupları Ek.1’deyer almaktadır.

5.  Bulgular ve Değerlendirmeler

Bu çalışmanın iki amacı bulunmaktadır. Birinci-
si, SITC Rev.3 düzeyinde Türkiye’nin tarımsal 
ürünlerde endüstri-içi ticaretinin GL endeksi 
kullanılarak ölçülmesi; ikincisi ise bu sektörlerde 
gerçekleşen endüstri-içi ticaretin yatay EİT şeklinde 
mi yoksa dikey EİT şeklinde mi gerçekleştiğinin 
belirlenmesidir.

Türkiye için yapılan anali sonuçları değerlendi-
rildiğinde 2013 yılında GL endeks değeri peynir 
ve lor (024), öğütülmemiş tahıllar (hariç buğday, 
pirinç, arpa, mısır hariç) (045), şeker, pekmez ve 
bal (061), yenilebilir ürünler ve müstahzarlar (098), 
öğütülmemiş mısır (tatlı mısır dâhil değil) (044) 
sektörlerinde yüksektir. Diğer sektörlerde ise EİT 
düzeyinin düşük olduğu görülmektedir. EİT türü 
açısından bakıldığında 2013 yılında öğütülmemiş 
buğday (041),  hayvan besinleri-öğütülmemiş ta-
hıllar hariç (081) sektörlerinde endüstri-içi ticaret 
yatay EİT şeklinde gerçekleşmiştir. Bu sektörler 
dışındaki diğer sektörlerde ticaretin dikey EİT 
şeklinde gerçekleştiği görülmektedir.  Dikey EİT 
içinde ise düşük kaliteli dikey EİT’nin yaygın 
olduğu görülmektedir. Bu durum Türkiye’nin 
ihraç ettiği mal çeşidinin kalitesinin ithal ettiği 
mal çeşidi kalitesinden daha düşük olduğunu 
ifade etmektedir.
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Tablo 3. Türkiye’nin Tarımsal Gıda Ürünlerinde Endüstri-içi Ticareti: Yatay-Dikey EİT Öl-
çümü

Grubel-Lloyd Endeksi Uvx/Uvm
Kod 1996 2000 2005 2010 2011 2012 2013 Kod 1996 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2013 EİT 

Türü
011 0,030 0,088 na 0,006 0,002 0,017 0,049 011 2,530 2,004 na 2,585 2,336 2,799 2,656 DEİTYK

012 0,077 0,237 0,032 0,008 0,008 0,005 0,005 012 0,834 1,253 0,839 0,797 0,575 0,997 0,825 DEİTDK

016 0,847 0,736 0,313 na na 0,233 0,003 016 1,143 2,286 0,502 na na 1,460 0,261 DEİTDK

017 0,145 0,221 0,073 0,077 0,067 0,096 0,118 017 0,972 0,851 2,131 0,820 0,747 0,408 0,412 DEİTDK

022 0,501 0,525 0,938 0,855 0,282 0,126 0,108 022 1,310 1,154 0,429 0,485 0,442 0,357 0,422 DEİTDK

023 0,371 0,091 0,060 0,062 0,110 0,071 0,068 023 1,986 2,070 1,927 1,429 0,982 1,557 1,401 DEİTYK

024 0,767 0,958 0,691 0,412 0,392 0,425 0,429 024 1,471 1,324 0,732 0,746 0,797 0,726 0,736 DEİTDK

025 0,534 0,864 0,944 0,181 0,113 0,095 0,136 025 0,283 0,519 0,166 0,107 0,114 0,115 0,112 DEİTDK

041 0,007 0,782 0,648 0,470 0,003 0,059 0,115 041 1,125 0,841 0,861 0,668 1,444 0,974 0,906 YEİT
042 0,028 0,032 0,021 0,304 0,678 0,799 0,095 042 2,150 1,287 3,927 1,863 1,959 1,779 1,688 DEİTYK

043 0,824 0,411 0,427 0,274 0,142 0,994 0,001 043 0,568 0,833 0,663 0,715 0,857 0,749 1,470 DEİTYK

044 0,060 0,054 0,641 0,346 0,340 0,241 0,314 044 6,933 9,050 0,806 8,897 5,609 5,454 1,367 DEİTYK

045 0,222 0,647 0,013 0,102 0,088 0,533 0,556 045 2,596 1,355 3,415 2,733 2,949 1,773 1,722 DEİTYK

046 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 046 0,688 1,113 0,745 0,683 0,379 0,464 0,449 DEİTDK

047 0,140 0,154 0,109 0,011 0,016 0,017 0,006 047 1,663 0,321 0,762 0,164 0,159 0,308 0,281 DEİTDK

048 0,079 0,273 0,193 0,250 0,213 0,178 0,180 048 0,732 0,513 0,429 0,853 0,712 0,832 0,938 DEİTDK

056 0,020 0,099 0,052 0,072 0,090 0,084 0,094 056 0,557 0,563 0,498 0,671 0,713 0,731 0,748 DEİTDK

058 0,014 0,045 0,063 0,063 0,093 0,071 0,075 058 1,997 1,323 2,145 2,592 2,244 1,761 2,144 DEİTYK

061 0,101 0,091 0,876 0,540 0,502 0,890 0,746 061 3,734 0,763 3,154 1,853 2,205 3,576 3,166 DEİTYK

062 0,063 0,171 0,060 0,072 0,078 0,053 0,055 062 0,841 0,809 1,058 0,667 0,642 0,680 0,674 DEİTDK

081 0,177 0,096 0,097 0,081 0,122 0,185 0,226 081 0,801 1,001 0,780 1,134 0,875 1,226 1,134 YEİT
091 0,005 0,140 0,214 0,292 0,288 0,262 0,260 091 0,551 1,313 0,858 0,788 0,749 0,797 0,744 DEİTDK

098 0,857 0,973 0,942 0,804 0,782 0,801 0,860 098 0,273 0,342 0,352 0,573 0,618 0,590 0,600 DEİTDK

Kaynak : UN Comtrade Veri tabanından yola 
çıkılarak tarafımızca hesaplanıp düzenlenmiştir.

Not: DEİTYK : Yüksek Kaliteli Dikey Endüstri-içi 
Ticaret  ,DEİTDK : Düşük Kaliteli Dikey Endüstri-
içi Ticaret , YEİT: Yatay Endüstri-içi Ticaret. na: 
ilgili yıla ait veriye ulaşılmadığını göstermektedir.

Çalışmada, Türkiye için yapılan analiz AB-15 
ülkeleri içinde yapılmıştır. Tablo 4’de AB-15 ül-
kelerinin 2013 yılı için tarımsal gıda ürünlerinin 
EİT düzeyleri ve EİT türü görülmektedir. 
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made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Tablo 4.  AB-15 Ülkelerinin Tarımsal Gıda Ürünlerinin Endüstri-içi Ticareti: Yatay-Dikey 
EİT ölçümü (2013)

Almanya Fransa İtalya Yunanistan
Sektör G-L Uvx/

Uvm
EİT Türü G-L Uvx/Uvm EİT Türü G-L Uvx/Uvm EİT Türü G-L Uvx/Uvm EİT Türü

Kod
011 0,932 0,835 DEİTDK 0,817 0,951 YEİT 0,396 0,838 DEİTDK 0,008 0,912 YEİT
012 0,761 0,924 YEiT 0,914 0,687 DEİTDK 0,366 0,862 YEİT 0,138 0,683 DEİTDK

016 0,967 0,819 DEİTDK 0,381 0,595 DEİTDK 0,247 2,539 DEİTYK 0,023 1,219 DEİTYK

017 0,810 1,109 YEİT 0,960 1,042 YEİT 0,582 1,275 DEİTYK 0,312 0,823 DEİTDK

022 0,602 1,557 DEİTYK 0,609 1,120 YEİT 0,388 1,129 YEİT 0,476 2,009 DEİTYK

023 0,990 1,025 YEiT 0,637 1,128 YEİT 0,284 0,981 YEİT 0,064 1,025 YEİT
024 0,915 0,720 DEİTDK 0,586 0,993 YEİT 0,942 1,761 DEİTYK 0,819 1,496 DEİTYK

025 0,589 1,250 DEİTYK 0,766 1,912 DEİTYK 0,874 3,638 DEİTYK 0,359 1,738 DEİTYK

041 0,616 1,042 YEiT 0,037 0,878 YEİT 0,079 1,284 DEİTYK 0,425 1,101 YEİT
042 0,391 1,189 DEİTYK 0,256 1,039 YEİT 0,293 0,865 YEİT 0,531 0,520 DEİTDK

043 0,585 0,955 YEiT 0,011 0,942 YEİT 0,052 1,708 DEİTYK 0,017 1,211 DEİTYK

044 0,578 0,981 YEiT 0,229 0,064 DEİTDK 0,090 4,845 DEİTYK 0,244 0,909 YEİT
045 0,805 1,121 YEiT 0,641 0,350 DEİTDK 0,196 1,582 DEİTYK 0,114 3,605 DEİTYK

046 0,385 0,890 YEiT 0,721 0,911 YEİT 0,311 1,663 DEİTYK 0,997 1,116 YEİT
047 0,900 1,221 DEİTYK 0,569 0,895 YEİT 0,414 1,055 YEİT 0,626 0,976 YEİT
048 0,730 1,738 DEİTYK 0,910 0,636 DEİTDK 0,500 0,813 DEİTDK 0,767 0,889 YEİT
056 0,724 0,567 DEİTDK 0,770 1,132 YEİT 0,512 0,793 DEİTDK 0,409 1,624 DEİTYK

058 0,658 0,490 DEİTDK 0,600 1,715 DEİTYK 0,822 0,919 YEİT 0,229 0,664 DEİTDK

061 0,943 0,892 YEiT 0,697 1,134 YEİT 0,383 1,260 DEİTYK 0,331 1,346 DEİTYK

062 0,812 1,461 DEİTYK 0,777 1,200 DEİTYK 0,806 1,083 YEİT 0,739 1,393 DEİTYK

081 0,976 1,048 YEiT 0,985 1,224 DEİTYK 0,525 1,025 YEİT 0,254 0,696 DEİTDK

091 0,948 1,107 YEiT 0,237 1,427 DEİTYK 0,928 1,016 YEİT 0,911 0,904 YEİT
098 0,720 1,775 DEİTYK 0,812 1,140 DEİTYK 0,629 1,023 YEİT 0,709 0,582 DEİTDK

Belçika Lüksemburg İspanya Hollanda
Sektör G-L Uvx/

Uvm
EİT Türü G-L Uvx/Uvm EİT Türü G-L Uvx/Uvm EİT Türü G-L Uvx/Uvm EİT türü

Kod
011 0,557 1,066 YEİT 0,285 0,747 DEİTDK 0,908 0,694 DEİTDK 0,791 1,467 DEİTYK

012 0,534 0,866 YEİT 0,283 0,571 DEİTDK 0,302 1,036 YEİT 0,591 1,205 DEİTYK

016 0,801 0,929 YEİT 0,383 0,738 DEİTDK 0,181 4,109 DEİTYK 0,728 1,204 DEİTYK

017 0,950 0,864 YEİT 0,249 0,700 DEİTDK 0,767 1,596 DEİTYK 0,947 1,120 YEİT
022 0,857 1,187 DEİTYK 0,667 0,408 DEİTDK 0,777 1,358 DEİTYK 0,831 1,853 DEİTYK

023 0,995 1,045 YEİT 0,902 1,192 DEİTYK 0,976 0,752 DEİTDK 0,539 1,418 DEİTYK

024 0,785 1,003 YEİT 0,932 1,027 YEİT 0,489 1,341 DEİTYK 0,491 1,217 DEİTYK

025 0,903 1,328 DEİTYK 0,168 1,912 DEİTYK 0,616 0,547 DEİTDK 0,524 1,248 DEİTYK

041 0,351 1,208 DEİTYK 0,279 0,796 DEİTDK 0,358 1,252 DEİTYK 0,302 1,029 YEİT
042 0,966 1,562 DEİTYK 0,062 1,785 DEİTYK 0,601 0,870 YEİT 0,919 1,495 DEİTYK

043 0,292 1,022 DEİTYK 0,320 0,947 YEİT 0,377 0,944 YEİT 0,263 1,083 YEİT
044 0,339 0,950 DEİTYK 0,613 3,931 DEİTYK 0,112 3,076 DEİTYK 0,229 1,249 DEİTYK

045 0,392 1,805 DEİTYK 0,900 0,775 DEİTDK 0,331 1,085 YEİT 0,475 1,422 DEİTYK

046 0,622 1,129 DEİTDK 0,295 0,679 DEİTDK 0,427 1,103 YEİT 0,259 1,361 DEİTYK

047 0,777 1,141 DEİTYK 0,311 0,518 DEİTDK 0,305 0,892 YEİT 0,606 1,806 DEİTYK

048 0,672 1,181 DEİTDK 0,609 0,970 YEİT 0,917 1,094 YEİT 0,909 1,557 DEİTYK

056 0,474 0,774 DEİTDK 0,014 0,117 DEİTDK 0,556 1,216 DEİTYK 0,533 1,013 YEİT
058 0,962 1,104 YEİT 0,386 1,750 DEİTYK 0,681 1,078 YEİT 0,919 1,159 DEİTYK
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Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
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061 0,829 1,426 DEİTYK 0,250 1,222 DEİTYK 0,314 1,772 DEİTYK 0,942 1,238 DEİTYK

062 0,616 0,902 DEİTDK 0,126 1,148 YEİT 0,483 0,814 DEİTDK 0,653 1,258 DEİTYK

081 0,943 1,201 YEİT 0,412 0,522 DEİTDK 0,850 1,047 YEİT 0,888 1,551 DEİTYK

091 0,278 0,911 YEİT 0,165 0,917 YEİT 0,967 0,880 YEİT 0,454 0,718 DEİTDK

098 0,812 0,971 DEİTDK 0,590 0,770 DEİTDK 0,945 0,828 DEİTDK 0,525 1,458 DEİTYK

Sektör İrlanda Danimarka Portekiz İsveç
Kod G-L Uvx/

Uvm
EİT Türü G-L Uvx/Uvm EİT Türü G-L Uvx/Uvm EİT Türü G-L Uvx/Uvm EİT Türü

011 0,108 1,293 DEİTYK 0,801 0,828 DEİTDK 0,112 0,727 DEİTDK 0,033 0,275 DEİTDK

012 0,596 0,837 DEİTDK 0,218 1,129 YEİT 0,439 0,863 YEİT 0,292 0,277 DEİTDK

016 0,307 0,281 DEİTDK 0,534 0,678 DEİTDK 0,585 1,435 DEİTYK 0,365 0,322 DEİTDK

017 0,641 0,872 YEİT 0,772 1,179 DEİTYK 0,974 0,758 DEİTDK 0,450 0,966 YEİT
022 0,823 1,656 DEİTYK 0,638 0,960 YEİT 0,722 7,038 DEİTYK 0,981 1,179 DEİTYK

023 0,091 1,127 YEİT 0,499 1,350 DEİTYK 0,799 1,126 YEİT 0,428 0,792 DEİTDK

024 0,454 1,067 YEİT 0,374 1,193 DEİTYK 0,387 1,181 DEİTYK 0,250 0,862 YET
025 0,758 0,457 DEİTDK 0,842 1,172 DEİTYK 0,661 1,053 YEİT 0,922 1,366 DEİTYK

041 0,352 1,067 YEİT 0,553 0,799 DEİTDK 0,014 0,946 YEİT 0,881 1,063 YEİT
042 0,033 0,924 YEİT 0,291 1,329 DEİTYK 0,496 1,079 YEİT 0,073 1,757 DEİTYK

043 0,205 0,943 YEİT 0,216 1,080 YEİT 0,036 1,001 YEİT 0,141 0,907 YEİT
044 0,020 1,006 YEİT 0,116 0,299 DEİTDK 0,040 1,279 DEİTYK 0,025 2,915 DEİTYK

045 0,358 0,317 DEİTDK 0,545 1,682 DEİTYK 0,084 1,379 DEİTYK 0,768 0,988 YEİT
046 0,158 0,819 DEİTDK 0,238 1,568 DEİTYK 0,741 1,170 DEİTYK 0,684 0,764 DEİTDK

047 0,173 0,535 DEİTDK 0,257 0,682 DEİTDK 0,945 1,053 YEİT 0,214 0,774 DEİTDK

048 0,587 0,789 DEİTDK 0,996 0,839 DEİTDK 0,702 1,093 YEİT 0,906 0,928 YEİT
056 0,332 1,147 YEİT 0,889 1,195 DEİTYK 0,653 0,829 DEİTDK 0,352    na na
058 0,296 1,304 DEİTYK 0,919 0,897 YEİT 0,982 1,329 DEİTYK 0,556 1,178 DEİTYK

061 0,220 1,615 DEİTYK 0,997 1,140 YEİT 0,719 1,491 DEİTYK 0,785 0,734 DEİTDK

062 0,775 1,185 DEİTYK 0,838 0,950 YEİT 0,466 1,189 DEİTYK 0,673 1,325 DEİTYK

081 0,433 1,652 DEİTYK 0,780 2,069 DEİTYK 0,418 0,852 YEİT 0,644 1,084 YEİT
091 0,058 0,712 DEİTDK 0,532 1,041 YEİT 0,669 1,263 DEİTYK 0,420 1,214 DEİTYK

098 0,360 1,422 DEİTYK 0,485 1,406 DEİTYK 0,756 0,678 DEİTDK 0,872 na na
Avusturya Finlandiya İngiltere

Sektör G-L Uvx/
Uvm

EİT Türü G-L Uvx/Uvm EİT Türü G-L Uvx/Uvm EİT Türü

011 0,574 0,816 DEİTDK 0,170 0,903 YEİT 0,562 0,896 YEİT
012 0,966 0,890 YEİT 0,852 0,416 DEİTDK 0,642 0,594 DEİTDK

016 0,932 1,557 DEİTYK 0,204 1,431 DEİTYK 0,141 1,305 DEİTYK

017 0,741 0,867 YEİT 0,195 1,019 YEİT 0,187 0,867 YEİT
022 0,581 0,416 DEİTDK 0,613 1,153 DEİTYK 0,823 0,728 DEİTDK

023 0,231 0,996 YEİT 0,173 0,954 YEİT 0,626 1,075 YEİT
024 0,937 1,004 YEİT 0,619 0,960 YEİT 0,468 1,143 YEİT
025 0,391 0,920 YEİT 0,428 0,636 DEİTDK 0,665 1,685 DEİTYK

041 0,904 1,310 DEİTYK 0,153 0,839 DEİTDK 0,230 0,862 YEİT
042 0,252 1,319 DEİTYK 0,020 0,985 YEİT 0,240 1,885 DEİTYK

043 0,637 1,209 DEİTYK 0,042 0,331 DEİTDK 0,477 0,719 DEİTDK

044 0,905 1,942 DEİTYK 0,000 3,333 DEİTYK 0,114 0,907 YEİT
045 0,797 1,553 DEİTYK 0,304 1,033 YEİT 0,429 1,594 DEİTYK

046 0,948 0,866 YEİT 0,647 1,095 YEİT 0,526 0,814 DEİTDK
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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 
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047 0,999 1,039 YEİT 0,970 1,057 YEİT 0,516 0,933 YEİT
048 0,966 0,937 YEİT 0,493 0,609 DEİTDK 0,837 0,975 YEİT
056 0,659 1,340 DEİTYK 0,135 1,076 YEİT 0,336 1,300 DEİTYK

058 0,761 1,129 YEİT 0,423 1,423 DEİTYK 0,274 1,621 DEİTYK

061 0,778 0,794 DEİTDK 0,525 1,654 DEİTYK 0,331 1,427 DEİTYK

062 0,743 0,832 DEİTDK 0,737 1,104 YEİT 0,581 1,326 DEİTYK

081 0,960 0,961 YEİT 0,249 0,802 DEİTDK 0,617 1,636 DEİTYK

091 0,929 1,015 YEİT 0,321 1,057 YEİT 0,814 1,423 DEİTYK

098 0,959 1,116 YEİT 0,494 0,962 YEİT 0,674 0,986 YEİT

Kaynak : UN  Comtrade Veri tabanından yola 
çıkılarak tarafımızca hesaplanıp düzenlenmiştir. 

Not: DEİTYK : Yüksek Kaliteli Dikey Endüst-
ri-içi Ticaret  ,DEİTDK : Düşük Kaliteli Dikey 
Endüstri-içi Ticaret , YEİT: Yatay Endüstri-içi 
Ticaret. na: ilgili yıla ait veriye ulaşılmadığını 
göstermektedir.

Tablo 4 değerlendirildiğinde şu bulgulara ulaşıl-
maktadır: Almanya’nın, pirinç (042) ve buğday 
unu (046) sektörlerinde gerçekleşen ticaretinin 
EAT şeklinde olduğu görülmektedir. Bu sektörler 
dışında diğer sektörlerde ticaret EİT şeklinde ger-
çekleşmiştir. EİT’nin en yüksek olduğu sektörler 
arasında; margarin (091),  hayvansal besinler 
(081), şeker, pekmez ve bal (061), tereyağı ve 
sütten elde edilen diğer katı ve sıvı yağlar (023), 
büyükbaş hayvanların, taze eti, soğutulmuş veya 
dondurulmuş (011), et, yenilen sakatat, tuzlanmış, 
kurutulmuş; unları, kaba unları (016), peynir ve 
lor (024),  diğer tahıl unları (047) yer almaktadır.

Fransa’da EİT’nin düşük olduğu sektörler ara-
sında; et, yenilen sakatat, tuzlanmış, kurutulmuş; 
unları, kaba unları (016), öğütülmemiş buğday 
(041), öğütülmemiş mısır(tatlı mısır hariç) (044), 
margarin (091) yer almaktadır. EİT’nin yüksek 

olduğu sektörler arasında ise; diğer etler ve yenilen 
sakatat  (012), et, yenilebilir sakatat, hazırlanmış, 
konserve, aksam (017, meyve veya sebze unu  
(048), hayvansal besinler(081) yer almaktadır. 
Fransa’da gerçekleşen EİT’nin genel itibariyle 
dikey ve yatay olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

İtalya’da EİT’nin düşük olduğu sektörler arasın-
da;  et, yenilen sakatat, tuzlanmış, kurutulmuş; 
unları, kaba unları (016), süt, krema ve süt ürün-
leri (tereyağı, peynir hariç ) (022), tereyağı ve 
sütten elde edilen diğer katı ve sıvı yağlar (023), 
öğütülmemiş buğday (041), öğütülmemiş arpa 
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yer almaktadır. EİT’nin yüksek olduğu sektörler 
arasında ise, öğütülmemiş mısır (tatlı mısır hariç) 
(024), meyve konserveleri, meyve preparatları 
(suyu) (058), margarin (091) gelmektedir. İtalya’nın 
EİT yapısının genel olarak yatay EİT şeklinde 
gerçekleştiği dikey EİT içerisinde düşük kaliteli 
dikey EİT’nin az olduğu görülmektedir.

Yunanistan’da EİT’nin düşük olduğu sektörler 
arasında; büyükbaş hayvanların, taze eti, soğutul-
muş veya dondurulmuş (011), et, yenilen sakatat, 
tuzlanmış, kurutulmuş; unları, kaba unları (016), 
tereyağı ve sütten elde edilen diğer katı ve sıvı 
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ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
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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 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

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

yağlar (023), öğütülmemiş arpa (043) yer almakta-
dır. EİT’nin yüksek olduğu sektörler arasında ise; 
peynir ve lor (024), buğday unu (046), margarin 
(091) yer almaktadır.

Belçika’da EİT’nin düşük olduğu sektörler ara-
sında; öğütülmemiş arpa (043); öğütülmemiş 
mısır-tatlı mısır hariç (044), öğütülmemiş tahıllar 
(hariç buğday, pirinç, arpa, mısır hariç) (045), 
margarin (091) yer almaktadır. EİT’nin yüksek 
olduğu sektörler arasında ise; et, yenilebilir sakatat, 
hazırlanmış, konserve, aksam (017), tereyağı ve 
sütten elde edilen diğer katı ve sıvı yağlar (023), 
kuşların yumurtaları ve yumurtaların sarısı (025), 
kuşların yumurtaları ve yumurtaların sarısı (042), 
meyve konserveleri, meyve preparatları (suyu) 
(058), şeker, pekmez ve bal (061) yer almaktadır. 
Ayrıca gerçekleşen EİT’nin önemli bir kısmının 
yüksek kaliteli dikey EİT şeklinde gerçekleştiği 
görülmektedir.

Lüksemburg’da EİT’nin düşük  olduğu sektörler 
arasında; pirinç (042), sebzeler, kök, yumru, ha-
zırlanan korunmuş, aksam (056) yer almaktadır. 
EİT’nin yüksek olduğu sektörler arasında ise, 
tereyağı ve sütten elde edilen diğer katı ve sıvı 
yağlar (023), öğütülmemiş tahıllar (hariç buğday, 
pirinç, arpa, mısır hariç ) (045) yer almaktadır. 
Ayrıca Lüksemburg’un tarımsal gıda ürünlerini 
dikey EİT şeklinde gerçekleştirdiği görülmektedir.

İspanya’da EİT’nin düşük olduğu sektörler arasında; 
et, yenilen sakatat, tuzlanmış, kurutulmuş; unları, 
kaba unları (016), öğütülmemiş mısır (tatlı mısır 

hariç) (044) yer almaktadır. EİT’nin yüksek olduğu 
sektörler arasında ise; büyükbaş hayvanların, taze 
eti, soğutulmuş veya dondurulmuş (011), tereyağı 
ve sütten elde edilen diğer katı ve sıvı yağlar 
(023), meyve veya sebze unu (048), margarin 
(091), yenilebilir ürünler ve müstahzarlar (098)  
yer almaktadır.

Hollanda’da EİT’nin düşük olduğu sektörler ara-
sında; öğütülmemiş buğday (041), öğütülmemiş 
arpa (043), öğütülmemiş mısır (tatlı mısır hariç) 
(044), buğday unu (046) yer almaktadır. EİT’nin 
yüksek olduğu sektörler arasında ise;  et, yenile-
bilir sakatat, hazırlanmış, konserve, aksam(017), 
pirinç (042), meyve veya sebze unu(048), meyve 
konserveleri, meyve preparatları (suyu)(058), şeker, 
pekmez ve bal (061) yer almaktadır. Hollanda’nın 
tarımsal gıda ürünlerinin ticaretini yüksek kaliteli 
dikey EİT şeklinde gerçekleştirdiği görülmektedir.

İrlanda’da EİT’nin düşük olduğu sektörler arasında; 
büyükbaş hayvanların, taze eti, soğutulmuş veya 
dondurulmuş (011), tereyağı ve sütten elde edilen 
diğer katı ve sıvı yağlar (023), pirinç (042), öğü-
tülmemiş mısır (tatlı mısır hariç) (044), buğday 
unu (046),diğer tahıl unları (047), margarin (091) 
yer almaktadır. EİT’nin yüksek olduğu sektörler 
arasında ise; et, yenilebilir sakatat, hazırlanmış, 
konserve, aksam (017), süt, krema ve süt ürünleri 
(tereyağı, peynir hariç) (022), kuşların yumurtaları 
ve yumurtaların sarısı (025), şeker ve şekerleme 
(062)  yer almaktadır.
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 Danimarka’da EİT’nin düşük olduğu sektörler 
arasında; öğütülmemiş mısır (tatlı mısır hariç) 
(044), diğer etler ve yenilen sakatat (012), öğütül-
memiş arpa (043) yer almaktadır. EİT’nin yüksek 
olduğu sektörler arasında ise; meyve veya sebze 
unu (048), meyve konserveleri, meyve prepa-
ratları (suyu) (058), şeker, pekmez ve bal (061), 
kuşların yumurtaları ve yumurtaların sarısı (025) 
yer almaktadır.

Portekiz’de EİT’nin düşük olduğu sektörler ara-
sında; büyükbaş hayvanların, taze eti, soğutulmuş 
veya dondurulmuş (011), öğütülmemiş buğday 
(041), öğütülmemiş arpa (043), öğütülmemiş 
mısır (tatlı mısır hariç)(044), öğütülmemiş tahıllar 
(hariç buğday, pirinç, arpa, mısır hariç ) (045) yer 
almaktadır.  Portekiz’de EİT’nin yüksek olduğu 
sektörler arasında ise; et, yenilebilir sakatat, hazır-
lanmış, konserve, aksam (017), diğer tahıl unları 
(047), meyve konserveleri, meyve preparatları 
(suyu) (058) yer almaktadır.

İsveç’te EİT’nin düşük olduğu sektörler arasında; 
büyükbaş hayvanların, taze eti, soğutulmuş veya 
dondurulmuş (011), pirinç(042), öğütülmemiş arpa 
(043), öğütülmemiş mısır (tatlı mısır hariç) (044) 
yer almaktadır. EİT’nin yüksek olduğu sektörler 
arasında; öğütülmemiş mısır (tatlı mısır hariç)(022), 
kuşların yumurtaları ve yumurtaların sarısı 
(025), meyve veya sebze unu(048), yenilebilir 
ürünler ve müstahzarlar (098) yer almaktadır.

Avusturya’da EİT’nin düşük olduğu sektörler 
arasında; pirinç (042) yer almaktadır. EİT’nin 

yüksek olduğu sektörler arasında ise; diğer etler ve 
yenilen sakatat (012),et, yenilen sakatat, tuzlanmış, 
kurutulmuş; unları, kaba unları (016), peynir ve lor 
(024), öğütülmemiş mısır (Tatlı mısır hariç) (044), 
buğday unu (046), diğer tahıl unları (047), meyve 
veya sebze unu (048), margarin (091), yenilebilir 
ürünler ve müstahzarlar (098) yer almaktadır.

Finlandiya’da EİT’nin düşük olduğu sektörler ara-
sında; büyükbaş hayvanların, taze eti, soğutulmuş 
veya dondurulmuş (011), et, yenilebilir sakatat, 
hazırlanmış, konserve, aksam (017), tereyağı ve 
sütten elde edilen diğer katı ve sıvı yağlar(023), 
öğütülmemiş buğday (041), pirinç (042), öğütül-
memiş mısır (Tatlı mısır hariç) (044), sebzeler, 
kök, yumru, hazırlanan korunmuş, aksam (056) 
yer almaktadır. EİT’nin yüksek olduğu sektörler 
arasında ise, diğer tahıl unları (047) , diğer etler 
ve yenilen sakatat (012) yer almaktadır. 

İngiltere’de EİT’nin düşük olduğu sektörler ara-
sında; et, yenilen sakatat, tuzlanmış, kurutulmuş; 
unları, kaba unları (016), öğütülmemiş buğday 
(041), öğütülmemiş mısır (tatlı mısır hariç)(044) 
yer almaktadır.  EİT’nin yüksek olduğu sektörler 
arasında ise; süt, krema ve süt ürünleri (tereyağı, 
peynir hariç )(022), meyve veya sebze unu (048), 
margarin(091) yer almaktadır.

AB-15 ülkelerinin genel olarak dikey EİT şeklinde 
ticaret yaptığı görülmektedir. Ayrıca AB-15 ülke-
lerinden Hollanda, Belçika ve İtalya’nın tarımsal 
gıda ürünlerinin ticaretini yüksek kaliteli dikey 
EİT şeklinde gerçekleştiği görülmektedir. Fransa 
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ise genel olarak ticaretini yatay EİT şeklinde 
gerçekleştirmektedir. 

6.SONUÇ

Endüstri-içi ticaret dış ticarette en yaygın olarak 
görülen ticaret şeklidir. Esasen gelişmiş ülkeler 
arasında gözlenen endüstri-içi ticaret gelişmiş ül-
kelerin gelişmekte olan ülkelerle ya da gelişmekte 
olan ülkelerin kendi aralarındaki ticareti için de 
araştırmalara konu olmaktadır. EİT hesaplama-
larında en çok kullanılan hesaplama yöntemi 
Grubel-Lloyd endeksidir. Bu çalışmada da söz 
konusu endeks kullanılmış ve elde edilen sonuçlar 
detaylı olarak sunulmuştur. Çalışmada tarımsal 
gıda ürünleri sektöründe Türkiye’nin ticaretinin 
dikey endüstri-içi ticaret şeklinde gerçekleştiği 
görülmüştür. Dikey endüstri-içi ticaretin ise düşük 
kaliteli dikey endüstri-içi ticaret şeklinde olduğu 
görülmüştür. Aynı uygulama AB-15 ülkeleri ile 
yapıldığında bu ülkelerde de endüstri-içi ticaretin 
dikey endüstri-içi ticaret şeklinde gerçekleştiği 
görülmüştür. AB ülkelerinden bazılarında yüksek 
kaliteli EİT gerçekleşirken bazılarında düşük kaliteli 
EİT olarak gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır.
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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 
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EXTENDED ABSTRACT

It is known that after the Second World War, foreign trade has increased significantly. By the 1960’s, 
trade between developed countries has consisted of the commodities which belong to same industry 
and ıt is emerged that the traditional trade theories could not explain this situation. The liberalizati-
on of world trade and economic integrations that countries have increased their level of intra-trade. 
Intra-industry trade gained considerable importance in international economics literature in recent 
years. Among industrialized countries a significant portion of the foreign trade in the form of intra-
industry trade.  In the literature, the export and import between a trade partner in the same sector is 
called intra-industry trade. Among industrialized countries a significant portion of the foreign trade 
in the form of intra-industry trade. The first time ıntra-industry trade concept was used by Balassa 
(1966). Intra-industry trade provides additional benefits both producers and consumers in the country 
compared to comparative advantage. Because, thanks to intra-industry trade manufacturer produces 
the small number of varieties of goods a large scale with high efficiency and low cost. Consumers 
reach a greater diversity of goods. The expansion of production diversification in the sector,  econo-
mies of scale,  some sectors that dominate the oligopolistic market structure, widespread adoption of 
technological innovations in transportation and communication, liberalization of international trade,  
removal of barriers to trade and foreign investments increased intra-industry trade. Although ıntra-
ındustry trade has different measurement methods, generally Grubel-Lloyd approach used. Intra-in-
dustry trade is divided into horizontal and vertical intra-industry trade. Horizontal intra-industry trade, 
which does not differ in terms of quality but the mutual trade of goods with different characteristics. 
Vertical intra-industry trade is trade in similar products in different quality. Horizontal and vertical 
intra-industry trade discrimination to  product quality is taken into account. The best way to measure 
the quality differences of the product is the unit value method. The unit value method is based on an 
index that measures the average price of products within a certain product group. When horizontal 
and vertical intra-industry trade to calculate  export and import unit values are used. In order to int-
ra-industry trade in vertical and horizontal separation export unit value is calculated by dividing the 
total export volume of the total export value. Import export value is calculated  by dividing the total 
import value of total imports. Kilograms, tonnes, liters per square meter as units many units are used 
to import and export amount. Unit values close to each other products “similar”  accordingly, it is 



www. uheyadergisi.com
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 4 Yıl:2015

  International Refereed Journal Of Research on Economics Management  
April / May / June - Spring Summer Issue: 4 Year: 2015

JEL CODE: H-H1-H11 ID:32 K:03
ISSN Print: 2148-8207  Online 2149-2492

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03942-2015-GE-17393)

192

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. 
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regarded as the same quality. In this study, Turkey and the EU-15 countries analyzed  ıntra-industry 
trade structure of agri-food products. In this study,  intra-industrial trade, particularly in relation to 
recent studies in literature are examined. In this study, to measure intra-industry trade Grubel-Lloyd 
(GL) index is used. Then Abd-el Rahman unit value method is used. In this study, α range value by 
taking 15% calculations are made. It’s taken from database UN Comtrade export and import data 
to calculate the GL index. The study covers the 1996-2013 period. In this study, Turkey’s trade in 
agri-food products industry has been shown to ocur in the form of vertical intra-industry trade. It 
was found to be as vertical  intra-industry trade in the  low quality vertical intra-industry trade. It 
was observed the vertical ıntra-ındustry trade is high in the EU-15 countries.
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Ek1: SITC Rev.3’e Göre Tarımsal Gıda Ürün Kodu

Hayvancılık Ürünleri
(011)Büyükbaş hayvanların, taze eti, soğutulmuş veya 
dondurulmuş
(012) Diğer etler ve yenilen sakatat
(016)Et, yenilen sakatat, tuzlanmış, kurutulmuş; unları, kaba 
unları
(017)Et, yenilebilir sakatat, hazırlanmış, konserve, aksam

Süt Ürünleri
(022) Süt, krema ve süt ürünleri (tereyağı, peynir hariç )
(023) Tereyağı ve sütten elde edilen diğer katı ve sıvı yağlar
(024) Peynir ve lor

Yumurta
(025) Kuşların yumurtaları ve yumurtaların sarısı

Tahıllar
(041)  Öğütülmemiş Buğday
(042) Pirinç
(043) Öğütülmemiş Arpa
(044) Öğütülmemiş mısır (Tatlı mısır hariç)
(045) Öğütülmemiş Tahıllar (hariç buğday, pirinç, arpa, mısır 
hariç )

Tahıl Ürünleri
(046) Buğday unu
(047) Diğer tahıl unları
(048) Meyve veya sebze unu

Meyve ve Sebzeler
(056) Sebzeler, kök, yumru, hazırlanan korunmuş, aksam
(058) Meyve konserveleri, meyve preparatları (suyu)

Diğer Ürünler
(061) Şeker, pekmez ve bal
(062) Şeker ve şekerleme
(081) Hayvansal besinler 
(091) Margarin 
(098) Yenilebilir ürünler ve müstahzarlar

Kaynak : UN Comtrade veri tabanı  http://comtrade.un.org/data/
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ELEKTRONİK PARANIN FİNANSAL YÖNETİM ÜZERİNE ETKİLERİ1

EFFECTS OF ELECTRONIC FUNDS ON FINANCIAL MANAGEMENT

Murat TURGUT
Nişantaşı Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansal Yönetim

Öz: Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler para üzerinde 
de etkili olarak elektronik paranın ortaya çıkmasına neden 
olmuştur.  Elektronik para, çok amaçlı, değeri önceden 
yüklenmiş ve elektronik cüzdan olarak da nitelendirilen kart 
tabanlı ürünler ile bilgisayar üzerine ağ veya yazılım tabanlı 
ürünleri kapsamaktadır. Elektronik para iletişim ve bilişim 
teknolojilerine dayanmakta, teknolojinin sürekli değişimi ile 
elektronik paranın da değişimi devam edecektir. Teknoloji-
nin gelişmesiyle birlikte ticaret sistemi, ödeme araçları da 
değişmiş, klasik sistemler yerini e-ticaret, e-finans, e-imza, 
e-sertifika, e-fatura, e-belge, e-beyanname, elektronik para 
gibi kavramlara yerini bırakmıştır. Elektronik paranın kul-
lanılmaya başlanması ile birlikte işletmeler nakit yönetimi 
konusunda yatırım karalarını daha hızlı ve doğru şekilde 
alabilecek, karlı yatırım alanlarına yönelebilecek, yatırım 
fonlarını geleneksel yöntemlere göre daha az maliyetler 
gerçekleştirebilecek ve bu sayede işletmenin piyasa değeri 
yükselecektir. İşletme faaliyetleri sonucu elde edilen parasal 
değerler düzenli ve zamanında tahsil edilmesiyle zaman 
kaybı azalacaktır. Tahsil edilen parasal değerler şirket ka-
salarında tutulmayacağından işletmelerde yüksek miktarda 
nakit bulundurulmayacaktır. Çalışmada gelişen teknoloji ile 
ortaya çıkan elektronik paranın nakit yönetim üzerindeki 
etkisi irdelenecektir. Bu bağlamda elektronik paranın tanımı 
yapılacak temel kavramları ile ilişkilendirilecek ve sağladığı 
avantajların yanında beraberinde getirdiği dezavantajlarda 
açıklanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Elektronik Para, Nakit Yönetimi, 
Finansal Yönetim

Abstract: The improvisation in information technology 
affected the money and caused the electronic money to 
show up. Electronic money covers the multiuse, preloaded, 
card based products which is also called electronic wallet 
as well as network  and software-based products on pc. 
As electronic money depends on communication and  in-
formation technology, the change in technology will lead 
to a continuous change in the electronic money. As the 
technology develoed, the commercial system and paying 
equipments also changed and classical systems left its place 
to concepts e-trade, e-finance, e-signature, e-certificate,e-
bill, e-document, e-statement and electronic money. By the 
usage of wlecteonic money comapnies will make quicker 
and accurate decisions on the cash management,they will 
be able to lead thwmselves to profitable investments and 
they will make their investment fon with the lesser cost 
than the conventional methods which means that the value 
of the company will increase In this study the influence of 
the electronic money, which showed up by thw improved 
technology, on cash management will be evaliated. In this 
context the electronic money will be defined, related to the 
basic context and the advantages as well as the disadvantages 
will be discussed

Key Words:  Electronic Money, Cash Management, Com-
mercial Management
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

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

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

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

HOUSES 

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

GİRİŞ 

Son dönemlerde hızlı bir gelişim evresi içine giren 
bilişim teknolojisi yaşamın her alanında olduğu 
gibi para üzerinde de etkili olmaya başlamıştır. 
Para ilk ortaya çıktığı dönemden günümüze kadar 
olan süreçte birçok değişim evresine geçmiştir, 
malın mal ile değişimi ile başlayan ödemeler, 
ardından değerli madenlerin ve kağıt paraya ar-
dından kayıt altına alınan banka parasına doğru 
bir serüven geçirmiştir.  Günümüz şartlarında 
ise yaşanan teknolojik gelişime uyumlu olacak 
elektronik para ortaya çıkmıştır. Elektronik para 
ödeme vasıtaları arasında en yeni araçtır. 

Elektronik para gelecek dönemde nakit paranın 
yerini alacağı düşünüldüğünden elektronik para 
üzerinde durulması gereken bir konudur.  Elekt-
ronik ödeme sistemleri teknolojik gelişmelerden 
doğrudan etkilenmektedir. 

Elektronik para 1990’lı yıllardan bu yana kulla-
nılan yeni bir ödeme aracı olduğundan dünyada 
konunun kavramsal çerçevesi konusunda tam 
bir konsensüsün bulunmayışı, Türkiye’de ise 
elektronik para gelişmelerinin yeni olması, bu 
konudaki çalışmaların sınırlı düzeyde kalmasına 
neden olmuştur. Diğer taraftan elektronik para 
elektronik ve bilişim teknolojisini kapsayan bir 
yöne sahiptir. 

Elektronik para günümüz şartlarında iki biçimde 
algılanmaktadır. Bu algılardan ilki, merkez banka-
sınca çıkarılan banknotların elektronik formatlara 
dönüştürülerek ödeme işlemi için kullanılan ödeme 

aracının karşılığı önceden kolaylık sağlaması adına 
kağıt banknot olarak ödenmiştir.  Elektronik para 
bu şekilde paranın değişim fonksiyonunu ifade 
etmektedir. ikinci anlamı ise, merkez bankasının 
banknotlarına alternatif olarak düşünülen, merkez 
bankasının kağıt para yerine tamamen elektro-
nik para akışını sağladığı ve dolaşıma sürdüğü, 
elektronik paranın gerek halk gerekse bankalar 
tarafından değişim aracı olarak kullanıldığı yani 
kağıt paranın yerini tamamiyet ile elektronik 
paraya bıraktığı sistemdir. Çalışmada elektronik 
paranın ikinci anlamı üzerinde durulacaktır. 

Amaç: Çalışmada gelişen teknoloji ile ortaya 
çıkan elektronik paranın nakit yönetim üzerindeki 
etkisinin belirlenmesi adına yapılmıştır. 

Kapsam: Çalışma Türkiye ile sınırlıdır.                                                          

Yöntem: Bu çalışma, literatür taraması sonucunda 
elde edilen bilgiler bağlamında varılan çıkarımların 
analiz edilmesi ile ortay konmuştur. 

Araştırmanın problemi: Elektronik paranın 
işletmelerin nakit yönetimi üzerindeki etkisinin 
ortaya konması çalışmanın ana problemini oluş-
turmaktadır. 

1. ELEKTRONİK PARA KAVRAMI

1.1. Elektronik Para Nedir

Günümüz şartlarında teknolojide yaşanan hızlı 
gelişmeler hayatın her alanında olduğu gibi, 
ekonomik hayatta da bir takım yenilikleri ortaya 
çıkarmaktadır. Ekonomik hayatta ortaya çıkan bu 
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yeni, karmaşık ve zor yapılar ülkelerin gerek kendi 
içinde gerekse uluslararası ilişkilerinde kendini 
göstermiştir. Bilgisayar teknolojisi ve elektronik 
sanayideki hızlı gelişmeler ekonomik gelişmeler 
ile birleşince, ülkeler arasındaki sermaye hareket-
liliğini çoğalmasına ve büyük boyutlara taşımıştır. 

Yeni dünya olarak nitelendirilen ortamın bera-
berinde getirdiği belirsizliklerle başa edebilmek 
adına yeni finansal türevler geliştirilmesine bağlı 
olarak finansal sistemler daha da karmaşıklaşmış ve 
kendi kendini besleyen bir süreç haline gelmiştir. 
İnternet teknolojisinin ortaya çıkmasıyla birlikte, 
ekonomik ilişkilerde sınırlar ortadan kalkmış 
ve mal ticareti sanal platformlara kaymıştır. Bu 
durum ortaya kendine has, elektronik ortamda 
geçerli olan yeni ödeme sistemlerini beraberinde 
getirmiştir. Bu noktada ortaya çıkan elektronik 
para söz konusu gelişmelerin bir sonucudur ve 
aynı zamanda teknolojik gelişmelerin ekonomik 
hayatı ve özellikle finansal sistem üzerindeki 
etkisini de gösteren somut bir örnektir (Çağlar, 
2007: 178).

Avrupa Birliği’nin 2000/46/EG sayılı yönergesi 
elektronik parayı, üreten kuruma karşı alacak 
biçiminde bir değer olduğunu ve bu değerin, 
“bir veri taşıyıcısına depolanır, bir para meblağı 
ödenmesi karşılığında çıkarılır ve para  meblağı 
değeri çıkartıldığı (elektronik) paranın değerin-
den az olamaz, üreten kurumdan başka iletmeler 

tarafından ödeme aracı olarak kabul edildiğini 
belirtmektedir.”1

Elektronik para, “ihraç eden kuruluş tarafından 
kabul edilen fon karşılığında ihraç edilen, elekt-
ronik olarak saklanan, bu kanunda tanımlanan 
ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan 
ve elektronik para ihraç eden kuruluş  dışındaki 
gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı 
olarak kabul edilen parasal değeridir2”.

BIS3’in 1996 yılında hazırladığı raporda elektronik 
parayı,  kullanıcının/tüketicinin fon veya mevcut 
değer hesabında bulunan önceden ödenmiş/yük-
lenmiş değer (BIS, 1996); 2001 yılında hazırladığı 
raporda, çok amaçlı olarak değeri önceden ödenmiş/
yüklenmiş ve elektronik cüzdan şeklinde de tabir 
edilen kart tabanlı ürünler ve bilgisayar üzerine 
ağ veya yazılım tabanlı ürünleri kapsadığını (BIS, 
2001) ve 2006 yılında yayınladığı raporda ise, 
tüketicinin/kullanıcının sahibi olduğu elektronik  
vasıtaya çeşitli amaçlar ile kullanılmak üzere 
yüklenmiş, kullanıcının/tüketicinin mevcut değer 
veya fon hesabında bulunan önceden ödenmiş 
değer ürünleri şeklinde tanımlamaktadır (BIS, 
2004). Buna göre elektronik para, tek kullanım-
lık kartların aksine, çok amaçlı ödeme aracıdır 
(Öztürk ve Koç, 2007) . 

1 2000/46/EG sayılı Elektronik Para Üreten 
Kurumların Faaliyetlerine Başlaması, İcrası ve 
Denetlenmesine İlişkin Yönerge.

2 6493 sayılı Kanun 3. Maddesinin ç fıkrası; R.G. 27 
Haziran 2013

3 Bank for Internatıonal Settlement: Uluslararası 
Mutabakatlar Bankası
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Yapılan tanımlar ışığında elektronik para, satış 
veya ödeme noktalarında fon transferi, banka 
ve kredi kartı ile fon transferi veya bilgisayar 
üzerinde fon transferi şeklinde tanımlanmasa 
da, elektronik para kullanımındaki asıl amaç, 
fiziki parayı – banknot ve demir para- ortadan 
kaldırmak ve nakitsiz ekonomide işleyecek bir 
türev ortaya çıkarmaktır. 

Elektronik paranın Avrupa Birliği tanımı incele-
nirse, önemli bir kavram olarak ‘veri taşıyıcısı’ 
kavramı ile karşılaşıyoruz. Bu kavram, bilinçli 
olarak bu şekilde seçilmiştir ve modern gelişmeleri 
göz önünde tutmaktadır. Gerçekten de sadece hali 
hazırda kullanılmakta olan çipli kart ve bilgisayar 
hard diski gibi verilerin depolanabileceği diğer 
veri taşıyıcıları da (örneğin cep telefonu gibi), 
yönergenin ‘veri taşıyıcısı’ kavramına dahil 
sayılır. Buna karşılık yönerge veri taşıyıcısı ol-
madığı için, banka kartlarını kapsamaz. Çünkü 
her ne kadar bu tür kartlar sahibine borçlarını ifa 
olanağı tanısa da, hiçbir şekilde karta parasal bir 
değer yüklenememektedir. Yine işletmelere özgü 
ödeme kartlarına yüklenen elektronik paralar 
da, yönerge kapsamında elektronik para olarak 
nitelendirilemez. Zira bu tür kartlardaki paralar 
sadece onu çıkaran kurumlarda kullanılmaktadır 
(Şener,2007: 468).

1.2. Elektronik Paranın Fonksiyonları

Paranın tarihi göz önüne bulundurulduğunda para 
çeşitli nesne ayrımına tabi tutulabilir. Mübadele 
ekonomisinin ortaya çıkardığı mal para, 19. Yüz-

yıl ortalarında İngiliz bankacıların ödemelerini 
banka kayıtları üzerinden gerçekleştirmeleriyle 
kaydı para, kredi parası ve nihayet teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte özel para ve sanal para olarak 
adlandırılan bir değişim sürecinden geçmiştir. 
Paranın somut halinden soyut haline gelen bu 
süreçte elektronik para ise gelinen son aşamadır. 
Paranın üç temel geleneksel fonksiyonu bulun-
maktadır. Bunlar: paranın değişim aracı olması, 
paranın ortak değer ölçüsü olması, paranın değer 
biriktirme aracı olmasıdır.

Elektronik para, paranın karakteristik özellik-
lerinin hepsine sahiptir. Yani paranın üç temel 
fonksiyonu elektronik parada da mevcuttur. 
Teknik olarak, elektronik para, paranın farklı 
fonksiyonları için farklı etkilere sahip olabilir 
(Görmez ve Capie,2003: 32).

Paranın değişim aracı olması; para mal ve hiz-
metlerin satın alımı ve satılması için kullanılır 
ve barter sistemine karşı evrensel bir alternatiftir. 
(Gordon,2003:9) Elektronik para, günümüz deği-
şim ve alternatif ödeme aracı olarak ekonomiye 
girmeye başlamış, hukuki olarak da yerini almış, 
modern ticaretin mali sorumluluklarını ve borç-
lanma konusunda karışıklıkları giderebilecek bir 
sistematiği sahiptir. Elektronik paranın değişim 
fonksiyonu, Elektronik para en son kullanıcılara 
ulaşmak için teknik bakımdan verimli ve etkili 
paralar temin etmek için tahsis edilen ekonomik 
varlıklar vasıtasıyla para rekabetini kolaylaştırabilir. 
Gelişmenin bugünkü aşamasında bile, bankadaki 
çok para tabanlı kişisel hesaplar şeklindeki elekt-
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ronik para dünyanın her yerindeki farklı değer 
birimlerinde bir banka kartından bir diğerine har-
camaya izin verebildiğinde, zamanın her anında 
herhangi bir paraya transfer edilebilir. Elektronik 
para bu nedenle ödeme problemlerine ulusal ve 
uluslararası çözümler sunar, o suretle paranın 
kapsamını zenginleştirir. Ulusal değişim ticaret 
sistemleri vasıtasıyla, paradan zamana herhangi 
bir şey toplumda kabul etme istekliliği olduğu 
sürece para olarak tanımlanabilir ve bu gibi ulusal 
çözümler yeterli talebi yaratmayı yönetecek araç 
arzını temin eden daha geniş bölgelere yayılabilir. 
Elektronik para ulusal veya uluslararası ağlarda 
elektronik olarak dağıtımı yaptırılabilecek herhangi 
bir şeye -altından deniz hayvanı kabuğuna kadar 
imkan verir. Bu tür gelişme, paranın ve finansal 
piyasaların insanlar tarafından anlaşılmasını 
artırır ve topluma hizmet verirken daha şeffaf 
olunacağının finansal kurumlar üzerinde baskısını 
yerleştirir. Elektronik para ağ bağlantısına sahip 
olana kadar dünya üzerinde herkesin ulaşabileceği 
iyi parayı getirir ve ulusal düzey gibi uluslararası 
düzeyde de istikrarlı paraların önemli olmasının 
farkındalığını artırır (Öztürk ve Koç, 2007) .

Paranın ortak değer ölçüsü (hesap birimi) olması; 
Bu fonksiyon elektronik paranın şebekeleşme 
sabit maliyetlerini azaltmasıyla (örneğin özel takas 
sistemleri bile mevcuttur) ve bir ulusal ağdan 
diğerine değişiklik maliyetini de azaltmasıyla 
(tercihli paralarda edinme serbestliğine izin verecek  
düzeltilmiş yasal para kanunlarını temin etme 
zorlukları olmaksızın alternatif hesap birimleri 

seçme) ağ dışsallıklarını azaltması beklenebilir 
(Görmez ve Budd,2003: 32).

Paranın değer biriktirme aracı olması; Elektronik 
para mevcut bilginin nicelik ve niteliğini artıracak-
tır. Bu, noksan bilgi olasılıklarını azaltmaya, veri 
işleme ve risk yönetim tekniklerini artırmaya ve 
daha kolay portföy seçme yöntemleri hazırlamaya 
oldukça yardım edecektir. İkinci olarak, finansal 
endüstride bile fark edilebilen bu olgu, finansal 
hizmet provizyonuna giriş engellerini azaltacaktır 
(Görmez ve Budd,2003: 32).

1.3. Elektronik Paranın Gelişimi Ve Finansal 
Yenilikler Süreci

İlk defa 1837 yılında telgrafın kullanılmaya 
başlaması ile günlük hayatta yer bulan elektronik 
iletişim, bilgisayar ve internetin ortaya çıkması ile 
birlikte farklı bir boyut kazanmıştır. Teknolojik 
gelişmeler ile finansal ve ödeme sistemlerde de 
yeniliklerin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Söz 
konusu finansal yeniliklerin temel niteliği, finansal 
hizmetlerin maliyetini azaltarak etkinliğini artırma-
sıdır. İkinci niteliği ise, piyasaların tam rekabetçi 
olması yönünde bir hareketlilik başlatmasıdır. 
Lakin buradaki risk unsuru, meydana gelen yeni 
ortamda finansal yeniliklerin yeterince değerlen-
dirilmemesidir.  Teknolojik gelişmeler ile bilgi 
teknolojisinde yaşanan ilerlemelere bağlı olarak 
artan bilgi kullanın alanı yeni finansal ürünlerin 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Finansal yenilik, finansal piyasaların tam (comp-
lete) olmaması ve/veya finansal aracılığın etkin 
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olmaması (inefficiency) sonucu doğan kar fırsat-
larından yararlanmak için ortaya çıkan ya bir ürün 
ya da bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu noktada 
finansal yeniliklerin ürün olarak görüldüğü ve 
kabul gördüğü ortamlarda ana unsur enflasyon 
ve faiz oranları olmalıdır. Süreç olarak ortaya 
çıkan finansal yenilikler ise ana faktör, teknolojik 
gelişmek olmaktadır. Ürün olarak ortaya çıkan 
finansal yeniliklere yaşam sigortaları, döviz ve faiz 
swapları, hisse senedi endeksli future piyasaları 
örnek olarak gösterilebilirken süreç olarak ortaya 
çıkan finansal yeniliklere ATM, EFT örnek olarak 
gösterilebilir (Temuçin,2006: 51)

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte değişimin 
hangi sınırlara kadar uzanacağını tahmin etmek 
imkânsız hale geliştir. İletişim teknoloji gelişmeleri, 
bankacılık ve finans endüstrilerinde köklü deği-
şikliklerin meydana gelmesine sebep olmaktadır. 
Bunun birkaç nedeni vardır. Öncelikle, kağıda 
ve yoğun şekilde işgücüne dayalı yöntemleri 
otomatize etmek suretiyle bilgi yönetim ve da-
ğıtımından kaynaklanan maliyetleri azaltmaktır. 
İkincisi, otomatlar yoluyla müşterilerin bankacılık 
hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmaktır. Son 
olarak yeni elektronik türev enstrümanların ortaya 
çıkmasına kaynaklık etmektir. (Tabak,2002: 13) 

1.4. Elektronik Paranın Taşıması Gereken 
Koşullar

E- para sisteminin taşıması gereken nitelikler 
aşağıdaki şekildedir (Nakayama, Moribatake, 
Abe, ve Fujisaki,1997:1-2):

Offline İşlerlik: İşlemin gerçekleştirilmesinde ağ 
bağlantısına ihtiyaç duyulmamaktadır.  Yani smart 
karttan bir bilgisayara aktarım yapılabilmektedir. 
Diğer bir ifade ile para kullanılmak istendiğinde 
bankanın serveri ile bağlantı kurmaya gerek yoktur.

Bağımsızlık: Elektronik paranın ehemmiyeti, 
belirli bir fiziki ortamdaki varlığına bağlı değildir. 

Gider Avantajı: elektronik para ile yapılan işlemler 
nakit para ile yapılan işlemlere göre ek ödemeler 
gerektirmez.

Gizlilik: elektronik para ile yapılan giderlerin 
kayıtları tutulmadığından kullanıcının gizliliği 
korunmuş olur. Lakin işlem bilgileri kullanıcının 
bilgisayarında kayıt altına alınmakta ve onun izni 
doğrultusunda ulaşılabilmektedir. 

Güvenlik: ödeme işlemi esnasında, üçüncü bir 
kişinin işleme müdahalesinin engellenmesi 
yani ona karşı güvenlikli olması gerekmektedir. 
Elektronik paranın ticari işlemler sırasında kulla-
nılması toplumun e paranın güvenliğine inanması 
gerekmektedir. 

Kullanıcı Memnuniyeti: elektronik para kullanımı 
esnasında özel bilgilere gerek duyulmaksızın 
ödemelerin rahatça yapılması gerekmektedir 
(Orhan ve Erdoğan, 2002: 5-6).

 Transfer Edilebilirlik: elektronik paranın trans-
ferinin kolay olması gerekmektedir. 

Bölünebilirlik: elektronik para istenildiği kadar 
küçük değerlere bölünebilmelidir.
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1.5. Elektronik Paranın Avantajları ve Deza-
vantajları

Elektronik paranın avantajlarını aşağıdaki şe-
kilde sıralamak mümkündür (Tuncer,2004: 40; 
Coates,1997: 3): 

•	 Elektronik para kullanımdaki en önemli 
avantaj yapılacak işlemler sırasında ortaya 
çıkabilecek olan gecikme veya hatalı işlemleri 
gibi durumlarda finansal riskleri minimum 
seviyeye indirgemesidir. 

•	 Farklı ödeme imkanı tanıması ve ödeme 
işleminin yüz yüze yapılma zorunluluğunu 
ortadan kaldırmasıdır.

•	 Zaman ve mekan zorunluluğunu ortadan 
kaldırarak istenildiği anda internet üzerinden 
alışveriş yapılabilmesi ve ödemelerin zama-
nında yapılmasını sağlamaktadır.

•	 Akıllı kart uygulaması ile kullanıcı yurtdışı 
seyahatleri sırasında gittiği ülkenin para 
birimini yanında taşıyabilmektedir. Ayrıca 
bu sayede kredi kartı veya banka kartı işlevi 
gördüğünden para taşıma zorunluluğunu or-
tadan kaldırmaktadır. 

•	 Elektronik para ile bireyin ödemelerini za-
manında gerçekleştirebilmesi kurumların 
alacaklarını zamanında tahsil edebilmesiyle 
nakit ödemelerde meydana gelen nakit akım 
sızıntıları en aza indirilmektedir. 

•	 Kurumların vergi, sigorta yada gümrük ödemeleri 
gibi yasal sorumluluklarını yerine getirmede 
kolaylık sağlamada, ekonominin kayıt altına 
alınmasını sağlamasının yanında bu işlemlerin 
zamanında yapılmasına yardımcı olmaktadır.

•	 Alışverişlerde akıllı kartların paraya nazaran 
daha hızlı olması bürokratik işlemleri ortadan 
kaldırması gibi avantajlarının yanında güvenli 
ve kolay kullanım gibi avantajları da vardır.

•	 Elektronik para işlemlerin kayıt alınabilmesi 
sonucunda istatistikî verilere ulaşmak kolay-
laşacaktır.

•	 Kart tabanlı elektronik para ürünleri diğer kart 
tabanlı ürünlere göre daha fazla bilgi depolama 
özelliğine sahiptir.

•	 Kart üzerindeki bilgiler gizli bir algoritma ile 
korunmakta ve taklit edilmesi diğer kartlara 
göre daha zor ve maliyetli olduğundan sahte-
ciliğe karşı önemli bir güvence sağlamaktadır.

•	 Elektronik para işletmelere ve bireylere hesap-
larındaki artı değer kadar faiz ödeyebilmektedir.

•	 Elektronik paranın karşılıklı kabulü ile, za-
mandan ve paradan daha fazla tasarruf ve 
just in time üretimi daha fazla teşvik edebilir.

•	 Teknoloji maliyetlerinin azalmaya başlamasıyla 
ucuzlamaya başlayacak ola elektronik para 
teknolojisi de teknoloji kullanım yaygınlığını 
artıracaktır. 
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Elektronik paranın dezavantajları ise (Tuncer,2004: 
40): 

•	 Elektronik paranın çalınması ya da yasa dışı 
kullanılması sonucu oluşabilecek finansal 
kayıp elektronik para açısından bir dezavantaj 
oluşturur. - Teknolojik gelişmelerin hızlı oldu-
ğu çağımızda elektronik para çıkarıcıları bu 
gelişmelere uyum sağlayamadıkları takdirde 
sahte elektronik para üretilmesi riskiyle karşı 
karşıya kalacaklardır.

•	 Kullanılan bilgisayar ağlarına yasa dışı erişim 
sonucu (hack) paranın çalınması veya bilgisayar 
programının çalışmasını durduracak şekilde virüs 
ve benzeri programlar yüklenerek sistemine 
girilmesi sonucu işlemlerin hatalı yapılması 
veya hiç yapılmaması önemli bir risktir.

•	 Elektrik veya hat kesintisi gibi eksiklikler 
durumunda sistemin çalışmaması elektronik 
paranın kullanılamamasına ve ödemelerin 
istenildiği zamanda yapılamamasına sebep 
olacaktır.

•	 Elektronik para ile yapılan ödemeler esnasında 
yasal olarak alacaklı olan tarafın ödemeyi 
kabul etmemesi ödemenin gerçekleşmemesi 
olacağından dezavantaj yaratmaktadır. 

•	 Elektronik para kullanımının artması sonucu 
merkez bankalarının uyguladığı para politi-
kalarının ne yönde bir değişikliğe uğrayacağı 
ve etkilerinin ne yönde olacağı bilinememesi 
bir risk unsurudur.

•	 Elektronik para kart kullanıcısının kalpazanlık 
riskini göz önünde bulundurarak, cihazın kay-
bolması, hasara uğraması, yanlış işlem sonucu 
miktarın silinmesi vb. risklerden dolayı yüklü 
meblağı cihazda taşımak istememesi onun iste-
diği yerde yüklü ödemelerde ödeme miktarını 
tamamlamama riskini ortaya çıkarmaktadır. 

Söz konusu riskler bağlamında değerlendiril-
diğinde elektronik paranın piyasadaki dolaşım 
hızı dolaşımda olan paranın hızından daha fazla 
olmadığı sürece ikinci planda kalacaktır. Diğer 
taraftan teknolojik gelişmeler ile kağıt paranın fark 
edilemeyecek benzerlerinin basılması, bilgisayar 
ve şifreleme teknolojilerindeki gelişmeler elekt-
ronik paranın ekonomide yer alamsını sağlayan 
unsurlardır. 

1.6. Elektronik Paranın Diğer Elektronik 
Ödeme Araçlarından Farkı

Elektronik para ve diğer elektronik ödemeler sa-
dece bireylerin nakit para talebi açısında değil de 
ekonomik açıdan değerlendirildiğinde, para ortaya 
yaratan kurumların para yaratma şekillerinin “para 
olarak belirtilen” aktif yelpazenin de geliştiğine 
sebep olduğu görülmektedir.  Paranın mal paradan 
itibari paraya, kredi parasına ve elektronik paraya 
doğru geçirdiği evrim sürecinde bankaların ve 
merkez bankalarının fonksiyonlarının farklılaştığı 
gözlenmektedir (Togay,1998: 57).

Şekil:1.1.‘de de görülebileceği gibi elektronik para 
ve diğer elektronik ödemeler her şeyden önce 
geleneksel ödemeler piramidini değiştirmiştir. 
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Rezerv para, merkez bankası parası, M1, M2, 
M3 vb. yerini korurken piramide yeni öğeler 
eklenmiştir. 

                                   

Şekil: 1.1. Para Piramidi (Solomon, 1997: 
91)

Gelecekte, elektronik paranın sadece milli paraları 
değil fakat aynı zamanda kaydi ortamda hareket 
eden paraları da ikame edebileceği düşünülmek-
tedir (Tabak,2002: 27) 

1.7. Elektronik Parada Taraflar

Elektronik parada ilgili taraflar şu şekilde sıralana-
bilir: Taraflardan biri olan sanayi, finansal bilgileri 
işleyen ve bilgisayar donanım ve yazılımlarını 
geliştiren sistem işleticileridir. İkinci taraf olan 
hükümet, elektronik para kuruluşu kapsamında 
elektronik para ihraç etme yetkisi veren tüzel 
kişiliği ifade eder. Yeni gelişen teknolojilere karşı 
toplumun yararına çaba göstermek ve toplumun 

karşı karşıya olduğu riskleri en aza indirmek 
görevleri arasındadır. Son taraf olarak kullanı-
cılar, yani tüketiciler ve satıcılardır. Elektronik 
para, tüketiciler için alışverişlerde sürat, rahatlık, 
kolaylık ve güvenlik gibi avantajlar sağlamakta-
dır. Elektronik para, satıcılar ve elektronik para 
üreticileri için yeni parasal kaynaklar anlamına 
gelmektedir. Diğer iki taraf yani sanayi ve hükümet 
sistemin kendisini etkileyebilirken, tüketiciler ve 
satıcılar ise sistemi ötekine tercih edebilir ya da 
hepsini ret edebilir.

2. PARA VE NAKİT YÖNETİMİ

2.1. Elektronik Para Ve Elektronik Para Akımı 
Kavram

Paranın suratlı ve günlü hareketinin sağlanması 
düşüncesi doğrultusunda bilgisayar ve iletişim 
teknolojisi kullanılarak hayata geçirilmesi bir 
takım gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Yaşana 
gelişmeler beraberinde farklı ödeme yöntemlerini 
ve bu ödeme işlemlerine hizmet sunana kuruluşları 
ortaya çıkarmıştır. Diğer taraftan bu gelişim süreci 
finansal sistemin tamamına ve finans tüketicisine 
yarar sağlayacağı açıkça görülmektedir.

Son dönemlerde ödeme sistemlerinin hızlı gelişimi 
ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesiyle birlikte işlem 
sayısında ve tutarında ciddi bir artış gözlenmektedir. 
Bu noktada ödeme sistemlerinin etkin çalışması 
finansal istikrar açısından büyük önem içeren bir 
konudur. Buna göre etkin ve güçlü bir ödeme 
sistemine sahip olmayan ekonomilerde ödemelerin 
gecikmesi, ek yüksek maliyetli unsurlar ortaya 
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çıkabilir ve değişim esnasında riskler doğabilmek-
tedir. Böylesi bir durumda ekonomik ve finansal 
sistemin bir kısmında yaşanan problemler diğer 
alanlara da etki edebilir. Bunda dolayı menkul 
kıymet değişimi ve ödeme sistemlerinin güvenli, 
etkin ve kesintisiz faaliyet gösterebilmesi için, 
söz konusu sistemlerin tasarımının, işleyişinin 
ve kontrolünün düzenli ve titizlikle yapılması 
gerekmektedir. 

Yaşanan gelişmeler ile birlikte gerek finansal 
piyasaların gerekse reel sektörün vazgeçilmez 
bir parçası durumuna gelen para transferi değişik 
şekillerde gerçekleştirilmeye başlanmıştır.  İn-
ternet, ATM, mobil iletişim araçları vb. kanallar 
vasıtasıyla ikinci bir şahsa fon gönderilmesi veya 
bir ürün satın alınması gün geçtikçe çoğalan bir 
durumdadır.  Paranın taraflar arasında hareketini 
sağlayan ödeme yöntemleri ve araçları konusunda 
önemli gelişmeler yaşanmakta ve elektronik öde-
me yöntemlerine hızlı bir kayma görülmektedir. 
Geliştirilen ödeme sistemleri ve araçları içinde 
işlem maliyetini ve güven problemini asgariye 
indirgeyen ödeme aracı elektronik paradır. Elektro-
nik paranın elektronik ödeme yöntemleri arasında 
hedeflenen konuma ulaşmasıyla birlikte dünya 
ölçeğinde satıcı ve alıcı arasındaki ödemelerin 
kabul edilmesinde nakit paranın yeni almaktadır. 
Dolayısıyla elektronik paranın ödeme sistemi 
içerisinde yerini almasıyla nakit ve nakit akımı 
kavramları yerini elektronik para ve elektronik 
para akımı kavramlarına bırakacaktır.

2.2. Elektronik Para Ve Nakit Yönetimi

Dünyada meydana gelen globalleşme ve tekno-
lojik gelişmeler, endüstri ekonomisinin ortaya 
çıkmasından günümüze kadar olan süreçte, 
yaşamı doğrudan etkileyen birçok faktörü yaşa-
mın içine sokmuştur. İnternet yardımıyla mobil 
cihazlar üzerinden yapılan işlemler her geçen gün 
günlük hayatta daha fazla yer almaya başlamıştır 
(Dirican,2000: 2).

 Sanal dünyanın da gelişmesiyle mal ve hizmetlerin 
üretimi, ürün tasarımı, tanıtım, reklam, ticari faa-
liyetler ve ticari faaliyetleri destekleyecek eğitim, 
satış, sigorta, ödeme ve dağıtım işlemleri elektronik 
ortamda gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Ticari 
işlemlerin yürütülmesinde etken olan internetin 
hızla yaygınlaşmasıyla satıcı ve alıcı arasında 
aracılar kalkmış, ürün yelpazesi genişlemiş, mal 
ve hizmet karşılaştırılması olanağı artmış, zaman 
ve mekân kısıtlaması ortadan kalkmış, satıcı daha 
az personel çalıştırmakta, kurulan otomasyon 
sistemleriyle kayıtların düzenli tutulmasını sağla-
makta, talebe uygun üretim yapabilmekte, reklam 
ve pazar araştırmasını daha sağlıklı yapabilmekte, 
geleneksel ticaretin dezavantajı olan pazara uzak-
lık ve bilgi eksikliği gibi birçok olumsuzlukları 
avantaja  dönüştürebilmekte, kendi altyapısını 
kurarak daha pazara ulaşabilmekte ve kendi ağıyla 
nakit akışını hızlandırabilmektedir. Ticaret zaman 
içinde sanal platformlara kaymakta ve bu ortam 
ticaret maliyetini düşürmektedir. Söz konusu 
gelişmeler maliyeti azaltmak, kaliteyi artırmak 
ve finansal hizmetlere ulaşımın yaygınlaştırılması 
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gibi finansal sektördeki gelişmeleri de hızlandıra-
caktır (Claessens, Glaessner ve Klingebiel,2006:2) 
Rekabet üstünlüğü getiren ve maliyet avantajları 
sunan e-ticarete uyum sağlayamayan şirketlerin 
pazarda hedefleri payı yakalayamayacaklarından 
iflas eşiğine gelebilecekleri düşünülmektedir. 

Nakit yönetimi günlük gelişmelerle oluşturulacak 
bir politika değildir. Etkin nakit akım yönetim 
sistemi günlük değişikliklere uyum sağlayabilmek 
için yeterli ölçüde esnek olmalıdır. Nakit yönetimi 
bir işletmenin faaliyetlerine sağlıklı devam edebil-
mesi için olmazsa olmaz bir şarttır (Saka,2001).

Nakit yönetimi, nakit giriş ve çıkışlarının dengede 
kalmasını amaçlamaktadır. Bu dengenin kurula-
bilmesi, sürekliliğinin sağlanabilmesi ve gerekli 
önlemlerin alınması işletmelerde nakit yönetimini 
ön plana çıkarmaktadır (Çam,2006: 4).

Nakit yönetimi işletme yönetimi ile eş görülebilir. 
Firmaların nakit tutarını az ya da fazla bulundur-
maları çeşitli sakıncalar doğurabilir. Bu sakıncaları 
ortadan kaldırmak için nakit yönetiminin amacı, 
firmayı finansal yükümlülüklerinde sıkıntıya dü-
şürmeksizin, faaliyetlerinde etkinliği düşürmeden, 
karlılığı mümkün olduğunda artıracak biçimde 
nakit tutarını ayarlamaktır. Nakit yönetiminin 
amacı, işletmeye para girişlerini hızlandırmak, 
para çıkışlarını yavaşlatmak ve para miktarını en 
iyi şekilde değerlendirmektir. Nakit yönetimi uzun 
dönemli düşünülen stratejik bir olgudur. İşletmenin 
içinde bulunduğu sektör, mali yapı, işletmenin 

büyüklüğü, kar dağıtım politikası, bilanço yapısı, 
genel piyasa koşulları nakit yönetimi etkilemektedir.

İşletmelerin diğer işletmelerle haberleşmesinin daha 
kolay ve daha ucuz olması nedeniyle e-ticaret ve 
elektronik paraya ilgileri artacaktır. Bu daha düşük 
reklam ve daha düşük işlem maliyeti anlamına 
gelmektedir. Elektronik paranın mevcut yasal para 
kullanımının yerine geçmesiyle birlikte işletmele-
rinde bu yeniliğe uyum sağlayacak biçimde nakit 
yönetimini şekillendirmesi gerekecektir. Elektronik 
para kullanımının yaygınlaşması sonucunda piya-
salarda nakit para ile alışveriş minimum seviyeye 
inecektir. Aynı zamanda elektronik para işletmeler 
için yeni parasal kaynak anlamına da gelmektedir.

2.3. Elektronik Para Kullanımını Etkileyen 
Faktörler

Elektronik para kullanımını etkileyen faktörleri 
aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:

Elektronik Para ve Gelir: Elektronik para kul-
lanımıyla birlikte nakit para ortadan kalkacak, 
ekonomideki tüm fonlar tüketici ve işletmeler 
açısından bankalarda oluşturulan vadesiz mev-
duatlarda tutulacak ve işlemler buradaki fonlar 
üzerinden gerçekleştirilecektir. Elektronik para 
kullanımının yaygınlaşmasıyla yeni iş sektörleri ve 
yeni iş imkânları ortaya çıkacaktır. Elektronik para 
ile gerçekleştirilen sorunsuz ödeme, maliyetlerdeki 
düşme ve gelir kaynaklarının artması, e-ticarette 
ve e-ödeme ile gerçekleşecek zaman tasarrufu, 
bankalardaki vadesiz mevduat hesaplarına ödenen 
faiz ile birlikte hem ülke insanlarının hem de ülke 
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ekonomisinin gelir düzeyi artacaktır (Sancak ve 
Demirci,2012: 160; Tabak,2002: 8)

Elektronik Para ve Faiz Oranları:   Faiz paranın 
belli bir sürede getirdiği pay tutarı, paraya karşılık 
alınan kardır. Sermaye gerektiren üretim yön-
temlerinin yaygınlaşması, sermayeyi kullanmak 
için katlanılan maliyeti de artırmıştır. Faiz oranı 
yükselirse kişilerin tasarruf yapmaları teşvik edil-
miş olur.  Zira önceden ödenmek suretiyle iktisap 
edilen elektronik paralar, genellikle müşteriler 
tarafından hemen harcanmayacak, aksine zamanla 
ihtiyaç olduğunda ödeme amacıyla kullanılacaktır. 
Bu zamanın uzaması bankanın kendisine faizsiz 
olarak bırakılan bu krediden yararlanmasını da o 
ölçüde artıracaktır (Şener,2007:460). Elektronik 
parayı dolaşımdaki paradan ayıran temel özellikle-
rin başında elektronik paranın nominal faiz getiri 
sağlaması, dolaşımdaki paranın ise doğası gereği 
nominal faiz sağlayamaması gelmektedir. Bu du-
rum, elektronik paranın standart para karşısındaki 
üstünlüğünden göstermektedir (Tabak,2002:8).

Elektronik Para ve Tüketim Alışkanlıkları:  Elekt-
ronik ödeme sistemlerinin mevcut ödeme araçla-
rının yerini almasıyla klasik ticaret yerini e-ticaret 
sistemine bırakmaya başlamıştır. E-ticaret ile alım 
satım işlemleri sonucu yapılacak ödeme işlemleri, 
dijitalleşme ne kadar çabuk yerini alır ve benim-
senirse, elektronik para kullanımı mevcut ödeme 
araçlarının yerine o kadar hızlı ve güvenilir yerini 
alacaktır. 

Elektronik Para Dışı Ödeme Araçlarının Kullanım 
Yaygınlığı:  Kağıt para ve çek gibi klasik ödeme 
araçlarının sanal alanda dolaşması mümkün değildir. 
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle elektronik 
ödeme araçlarının yerini almış olmasına rağmen 
ödeme konusunda dijital ortamda tam güvenlik 
sağlanamadığından yerini güven sağladıkça 
alacaktır. Ancak, internet üzerinde alışverişin 
yaygınlaşmasıyla ödeme işlemlerinin hızlanması, 
maliyetlerin azalması elektronik paraya olan talebi 
çoğaltacaktır. 

Elektronik Para, ATM ve POS Makinelerinin 
Yaygınlığı:  ATM’lerin bankalar tarafından tercih 
edilmesinin nedenleri arasında özellikle küçük ta-
sarruf sahiplerini banka şubelerinden uzak tutmak 
ve böylece mevduat sahiplerine daha iyi hizmet 
vermek ve şube ve personel konularında maliyet 
azaltma gibi nedenler yatmaktadır. Başlangıçta 
yalnızca para çekmek ve yatırmak için kullanılan 
ATM’ler günümüzde fatura ödeme, havale ve fon 
alım satım gibi tüm bankacılık işlemlerinde yoğun 
olarak kullanılmaktadır. ATM sayısının artması 
nakit kullanımını artırıcı yönde etkilemektedir. 

2.4. Elektronik Para Ve İşletmelerde Nakit 
Yönetimi

2.4.1. Elektronik Para Bulundurma Amaçları

İşletmelerin ellerinden para tutması, paranın fi-
nansman yatırım araçlarına aktarılması yoluyla 
elde edilecek faiz kazancından vazgeçmesidir. 
İşletmeler bu kazançtan vazgeçerek varlıklarının 
bir bölümünü nakit olarak tutmak zorunda kal-
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maktadırlar. (Çam,2006:5) İşletmeler üç amaca 
bağlı olarak para bulundururlar:

Faaliyet (İşlem) Amacı: İşlem amacıyla bulunduru-
lacak nakit, işletmenin günlük faaliyetleri sırasında 
hammadde, malzeme alımı, işçilik ödemleri, vergi, 
temettü, süresi gelen borçlar, alınan kredilerin, 
vadesi gelen anapara ve taksitlerin veya faizlerin 
ödenmesi gibi günlük olağan faaliyetleri sonu-
cundaki ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 
bulundurması gereken nakittir.

İhtiyat Amacıyla Elektronik Para Bulundurma: 
İhtiyat amacıyla nakit bulundurma beklenmeyen 
olaylara bağlıdır. İşletmenin nakit girişlerinin tam 
olarak bilinememesi, tahsilâtların zamanında ya-
pılamaması, beklenmeyen nedenlerle ilave nakit 
çıkışları, mevsimlik ya da dönemsel dalgalanmalara 
karşı bir savunma mekanizması olarak ekonomik 
birimler kasalarında nakit tutar.

Potansiyel Yatırım İmkânlarından (Spekülasyon) 
Amacıyla Elektronik Para Bulundurma:  Gelecek-
teki karlı yatırım fırsatlarından yararlanmak için 
tutulan paralar, diğer iki motivede olduğu gibi 
savunma amacıyla olmayıp, atılımcı bir düşünce 
ile bulundurulur. Elektronik para ile işletmelerde 
işlem ve ihtiyat amacı ile nakit bulundurulması 
gerekmeyeceğinden bu değerler yeni yatırım 
imkânlarından yararlanmak için kullanılacaktır. 
Elektronik paranın kendisi potansiyel yatırım 
fırsatlarından yararlanmak için doğal olarak kul-
lanılacaktır.

2.4.2. Elektronik Para Maliyeti ve İşletme 
Tutulan Nakdin Maliyeti

İşletmede elektronik para ile yapılan işlemlerin 
maliyeti, diğer geleneksel ödeme araçlarıyla ya-
pılan yöntemlere nazaran daha düşüktür. Günlük 
bir alışverişinizde küçük tutarlı harcamalarınız için 
geleneksel ödeme yöntemlerinden kredi kartı veya 
banka havalesi uygun bir yöntem değildir. İşletme 
kredi kartı ödemeleri kabul ettiğinde alıcı işlem 
ücreti ödemeye mecburdur. Kredi kartı ile yapılan 
alışverişlerde ayrıca KKDF (Kamu Kaynakları 
Destekleme Fonu) ve BSMF (Banka Sigorta 
Muamele Vergisi), hesap işletim ücreti, yıllık 
kart ücreti gibi maliyetler mevcuttur. Elektronik 
para ile ilgili işlemlerde işlem komisyonu diğer 
ödeme yöntemlerine göre daha düşüktür. Yani 
elektronik para ile yapılacak olan işlemlerde, ban-
kacılık işlemlerinin maliyetlerinde dramatik azalma 
olur. Elektronik para, banka kartı ve kredi kartı 
gibi elektronik ödeme araçlarında, işlem başına 
maliyetin büyük çoğunluğunu iletişim masrafları 
oluşturur (Er,2006:144). 

Banka ve kredi kartlarında ödeme işlemleri için 
provizyon işlemi gerekmektedir. Oysa elektronik para 
kullanımında provizyon işlemi gerektirmediğinden 
işlem başına maliyet unsuru olarak avantajlı duruma 
getirmekte ve tasarruf sağlamaktadır. Elektronik para 
kullanımıyla kredi kartı kullanımında kaybedilen 
zaman unsuru bulunmamaktadır. Özellikle küçük 
meblağlı ödemelerde kart bilgilerinin yazılması, 
kredi kartı izni beklenmesi gibi olumsuzluklar 
elektronik paranın bir hesaptan diğer bir hesaba 
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aktarılması ve işlem ücreti giderleri olmaması gibi 
özellikleri nedeniyle elektronik parayı avantajlı hale 
getirmekte, elektronik para kullanımı ile işlemler 
hızlı ve hatasız yapılabilmektedir (Çam,2006: 8).

İşletmelerde nakit bulundurmanın diğer bir mali-
yeti ise, faiz yükünün artmasıdır. Eğer işletmeler, 
nakit değerler bulundurmak yerine vadeli borç-
larını öderse faiz yükünü azaltacak ve bu durum 
işletme karlılığını olumlu etkileyecektir. (Aydın 
ve diğerleri,2003: 138)

Elektronik para kullanımı ile nakit kullanımı sonucu 
banka ve işletmelerin üstlendiği saklama ve taşıma 
maliyetleri üzerinde önemli tasarruflar sağlanır. Bu 
nedenle klasik ödeme yöntemlerinden vazgeçilip 
çağımızın elektronik ödeme yöntemlerinden olan 
elektronik para kullanımı ikame edilmelidir. Diğer 
yandan elektronik para kullanımı ile çek ve kredi 
kartı kullanımı sonucu yapılan işlemlerde tahsilât 
maliyeti giderilmiş olacak, ödemelerin karşılıksız 
çıkma riskini ortadan kaldıracaktır. Elektronik 
para kullanılmasıyla paranın çalınması gibi risk ve 
maliyet unsurları ortadan kalkacak, nakit kullanım 
maliyeti azalacak ve verimlilik artacaktır. Nakit 
bulundurmanın fırsat maliyeti ortadan kalkacak, 
keza elektronik para sisteminde fonlar bankalarda 
değerlendirileceğinden faiz getirisi kendiliğinden 
yürüyecektir (Akgüç,1998).

3. ELEKTRONİK PARANIN FİNANSAL 
FONKSİYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Elektronik paranın sistemiyle tüm fonlar bankacılık 
sistemi üzerinden değerlendirileceğinden nakit 

kullanımı ortadan kaldırılacaktır. Bankalardaki 
mevduat artışı, tasarrufların da artması ile birlikte 
işletmeler açısından düşük maliyetle yatırımlar için 
kullanılacak, yatırımların artması yeni iş sektörleri-
nin açılmasına neden olacak, işletmelerin karlılığı 
artacak, istihdam sorunu azalacak, GSMH’da da 
ciddi artışlar meydana gelecektir. Elektronik para 
kullanımı ile işlemler kısa sürede gerçekleştirilece-
ğinden işletmeler için zaman maliyeti de azalacak 
ve para kaybının önüne geçilecektir.

Elektronik paranın sisteme girmesiyle işletmeler, 
ihtiyat amacıyla parasal değerler bulundurulma-
yacağından bu fonlar yeni yatırım imkânlarından 
yararlanmak için kullanılacak, böylece de faiz 
maliyetinden avantaj sağlanmış olacaklardır. 
Elektronik para kullanımında, yapılan işlemlerde 
işlemler için ödenecek komisyon tutarı, diğer öde-
me araçlarına nispeten çok daha düşük olacaktır. 
Klasik bankacılık ile yapılan işlemler için işlem 
komisyonları, banka kartı, kredi kartı gibi elektronik 
ödeme araçları kullanımları için ödenen kullanım 
ücretleri, banka ve kredi kartlarında ödeme yapıl-
ması için provizyon işlemlerine ödenen masraflar 
gibi işlem maliyetleri elektronik para sistemi ile 
minimize edilecektir. İşletmelerin bu maliyetleri 
minimize etmesi ile tasarruf sağlayacaklardır. 

Elektronik para sistemi ile işletmeler nakit para-
ya göre saklama ve taşıma maliyeti avantajına 
sahiptir. Ayrıca çek ve kredi kartı gibi araçların 
tahsilât riski ile karşı karşıya olmalarından do-
layı, elektronik para kullanımını avantajlı kılar. 
Elektronik para ile yapılan işlemlerde ödemelerin 
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zamanında karşı tarafa geçmesi ve karşılıksız 
çıkma riskinin olmaması, bu maliyet avantajının 
en önemli bir parçasıdır. İşletmelerin nakit para 
taşıması durumunda çalınma, kayıp gibi riskler, 
elektronik para kullanımıyla birlikte ortadan 
kalkacaktır. Elektronik para bu avantajlarıyla 
sistem içerisinde hızla yerini almaktadır. Elekt-
ronik para kullanımı ile işletmelerin alacakların 
tahsilinde gecikme ve hatalar engellenmiş olacak, 
tahsilâtlar hızlanacak ve dolayısıyla negatif nakit 
akımı ortaya çıkmayacaktır. Paranın maliyeti yani 
faizlerin arttığı dönemlerde alacaklar daha erken 
tahsil edilebileceğinden elde edilecek fon işletme 
için ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılabilecektir.

Elektronik para sistemi ile işletmelerin ödemelerini 
ileri bir tarihe ertelemeleri için kullandıkları yön-
temlerden olan çek ve posta kutusu sistemlerini 
işlevleri kalmayacağından kullanamayacaklardır. 
Çünkü elektronik para sistemi ile nakit akışları 
anında gerçekleşecektir. İşletmeler açısından geç 
ödeme avantajını her ne kadar kullanamasalar 
da tahsilâtlarını zamanında yapmaları nedeniyle 
herhangi bir dezavantaj oluşmayacaktır.

E-ticaret ile doğan elektronik para sistemiyle 
parasal değerlerin daha hızlı işletmeye girişiyle 
oluşacak fon fazlalıkları kısa vadeli yatırım araç-
larında kullanılmayacaktır. Bu durum sonucunda 
elektronik para ile işletmede parasal değer bulun-
durulmamasıyla işletmelerin firma değerlerinde 
(firma değeri, borcun ve öz sermayenin piyasa 
değerleri toplamından nakit ve pazarlanabilir 
menkul kıymet tutarlarının farkıdır.) olumlu 

yönde değişim olacaktır. İşletmelerdeki nakit ve 
pazarlanabilir menkul kıymet tutarı azalacağından 
işletmelerin firma değerleri de yükselecektir. Elekt-
ronik para sistemi ile kayıtlar elektronik ortamda 
tutulacağından işletmelerin nakit denetimlerine 
harcayacak zamanları ve emekleri azalacaktır. 
İnsan faktörlü kasa hata ve noksanları, kayıtların 
elektronik ortamda olmasından dolayı azalacaktır. 
İşletmelerin nakit sıkıntısı olmayacağından daha 
fazla nakit iskontosundan yararlanma avantajına 
sahip olacaklardır.

Elektronik paranın sayısal sonuçları, bankacılık 
sistemi üzerinden ifade edilmeye çalışılmıştır. 
Elektronik para uygulaması ile araştırma ve ge-
liştirme giderleri haricinde bankaların diğer gider 
kalemlerinde azalmalar görülmekle birlikte gelir 
kalemlerinde de azalmalar görülmektedir. Ancak 
gelir azalışı, bankaların karlılığının azalacağı an-
lamına gelmemektedir. Çünkü bankaların gider 
azalışlarının oranı gelir azalışlarının oranından 
daha yüksektir. Bankaların elektronik para kul-
lanarak diğer ödeme araçlarına nispeten karlılığı, 
verimliliği daha da artmıştır. Ayrıca bankaların 
ellerinde bulunduracakları pazarlanabilir menkul 
kıymetler azalacağından firma değerleri de artacaktır. 
Sonuç olarak elektronik para, bankacılık, finans, 
ekonomik ve hatta sosyal günlük yaşantımızı bile 
etkileyebilecek nitelikte yeni ve değerlendirilmesi 
gereken bir sistemdir.
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TARTIŞMA

Para dinamik bir yapıdadır. Ekonomide meydana 
gelen finansal ve kurumsal değişimler, parayı ve 
para imal eden kurumları niteliksel değişime zor-
lamaktadır. Bu noktada mekandan ve zamandan 
bağımsız ulusal konjonktürde geçerliliği olan bir 
para politikası ortaya çıkarmak neredeyse imkansız 
bir durumdur. Zira gerek para gerekse finansal 
sistem sürekli bir dönüşüm süreci içindedir.  söz 
konusu bu değişim süreci merkez bankasının 
parasının ekonomi içindeki toplam likiditesi da-
hilindeki miktarı değişmekte veya küçülmektedir. 
Bu bağlamda para ve para imal eden kurumların 
dönüşüm süreci para politikasının evrim süreci ile 
paralel bir hal almaktadır (Aktan, 1998). 

Elektronik paranın piyasaya dahil olması, hem 
para politikasının formülü hem de parasal bü-
yüklüklerle alakalı talepler üzerinde potansiyel 
bir etkiye sahip olduğunu söylemek mümkündür. 
elektronik paranın bilhassa gösterge ve hedefle-
rine dayalı bir politika izleyen ülkelerin paranın 
dolanımın hızında değişime neden olarak parasal 
büyüklüklerinin etkisini bir süreliğini olsun azal-
tabilmektedir. Elektronik paranın para politikası 
üzerindeki etkisi, elektronik paranın rezerv talebi 
üzerindeki etkisi ile rezerv arzı açısından merkez 
bankasının kapasitesine bağlıdır (BIS, 1996:6-7). 

Elektronik paranın gelişim süreci yaşanırken 
ve uygulama alanı bulma sürecinde, ödeme sis-
temlerinin sağlıklı işleyen fonksiyonel yapısının 
risk altında olmaması gerekmektedir. elektronik 

para ödemelerin düzgün yapıldığı bir platformda 
etkin kazançların elde edilmesini sağlayan vası-
taların kullanılmasına müsaade etmektedir. Lakin 
bu faydanın fark edilebilmesi, elektronik para 
kullanıcısının güvenlik önlemlerinin alındığına 
güvenmesi ve elektronik paranın güvenli bir tü-
rev olduğuna dair garanti verilmesi durumunda 
mümkün olmaktadır. Bu bağlamda, taklit ürünlerin 
ortaya çıkması, teknik başarısızlıklar vb. olumsuz 
durumlar elektronik para ürünlerinin güvenilirliği 
ve kredibilitesini olumsuz yönde etkileyecektir. 
Bu negatif etki daha fazla genişleyerek kart ta-
banlı ürünlere karşıda olumsuz bir tavrın ortaya 
çıkmasına neden olabilecektir. 

Sonuç olarak elektronik para kullanımdaki muh-
temel bir artış geleneksel ödeme sistemlerinin 
kapasitesinde düşüşe sebebiyet verecektir. Buna 
göre elektronik para kullanımı sırasında doğabilecek 
negatif bir durum elektronik paranın geleneksel 
ödeme sisteminin yerine alabilecek olan potan-
siyelini ortadan kaldıracaktır. Diğer bir ifade ile 
geleneksel ödeme araçlarının yerini kolayca ala-
bilecek durumda olan elektronik para çıkarıcıdan 
kaynaklanan her hangi bir güvensizlik noktasında 
bu güvenirliliğinin yanında kullanım alanını kay-
bedecektir (ECB, 1998: 14). Genel anlamda para 
otoriteleri elektronik paranın, para politikasının 
yanında işletme fonksiyonlarını yönetebilecek bir 
etkiye sahip olmadığı fikri üzerinde durmaktadır 
(Katafono, 2004: 9-10). Bu görüşlere rağmen 
elektronik paranın gelecekte nakit paranın yerini 
alabilecek bir aday olduğu fikrinden hareketler 
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piyasada yeni bir sistem olarak var olma durumu 
ihtimaller dahilinde düşünülmelidir.

SONUÇ 

Dünyanın globalleşme süreciyle ticaretin de değişim 
süreci yaşaması, ödeme sistemlerinin de paralel 
olarak değişim geçirmesine neden olmuştur. Ka-
ğıt para yerini zamanla çek gibi alternatif ödeme 
araçlarına bırakmış, ancak ödemelerin kıtalar 
arası yapılması gibi durumlar zorluklar yaşanmış, 
teknolojinin de gelişmesiyle ödeme sistemleri 
kredi kartı ve banka kartı gibi elektronik ödeme 
araçlarına bırakmıştır. İnternetin de hayatımıza 
girmesiyle teknolojinin hızlı gelişimine paralel 
olarak yeni ödeme araçlarına ihtiyaç hasıl olmuş 
ve yeni ödeme sistemlerinden birisi de elektronik 
para olmuştur.

Elektronik para sistemi ile birlikte etkin ve verimli 
bir nakit akışı görülecektir. Nakit akımı tahmin süreci 
daha rahat ve gerçekçi yapılacak, öngörülen sonuçlar 
ile fiili uygulama sonuçları arasında dengesizlik 
olmayacaktır. Beklenmeyen nakit ihtiyaçların için 
güvenlik marjlarının her zaman oluşturulması ve 
dikkate alınması gerekmeyecektir. Nakit akımları 
düzenli ve zamanında gerçekleşeceği için borç 
profiline ilişkin faiz veya yeniden yapılandırma 
çalışmalarına çok az ihtiyaç duyulacaktır. İşletmeler 
için geleceğe yönelik yeni yatırım ve tasarrufları 
için planlarını daha etkin biçimde tahmin edebilir 
ve tanımlayabilir, bu harcamalarını karşılayabile-
cek fonların temini için daha az zaman ve emek 
harcayabileceklerdir. Ödemeler klasik yöntemlere 

nazaran taraflar arasında zamanında, düzenli ve 
aksamaya neden olmadan gerçekleşecek, nakit 
ihtiyaçları hakkında bilgilendirmeler daha hızlı 
ve hatasız gerçekleşeceğinden işletmelerin üst 
yönetimi işletmenin diğer temel fonksiyonlarına 
daha fazla zaman ayırabileceklerdir.

Sonuç olarak elektronik paranın sisteme girme-
siyle, işletmeler iyi bir nakit yönetimi konusunda, 
yatırım kararlarını daha hızlı ve doğru alabilecek, 
karlı yatırım alanlarına yönelebilecek, yatırımları  
konusunda fonlama maliyetlerini eski sistemlere 
nazaran daha da düşürebilecek, işletmelerinin 
doğru finansman kararlarını alarak doğru alanlarda 
yatırımlarını gerçekleştirerek karlılıklarını arttırıp 
piyasa değerliliğini yükselterek daha fazla avan-
tajlar sağlayabileceklerdir. Elde edilen karlılık ile 
işletmelerin Pazar payları büyüyecek, satışlarındaki 
istikrar artacaktır. İşletme faaliyetleri sonucu elde 
edilen parasal değerler düzenli ve zamanında 
tahsil edilmesiyle zaman kaybı azalacaktır. Tahsil 
edilen parasal değerler şirket kasalarında tutulma-
yacağından işletmelerde yüksek miktarda nakit 
bulundurulmayacaktır.
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EXTENDED ABSTRACT

Technologic and globalization that happen in the world, from the beginning of industrial economy 
to the present day, have brought up to life many factors that effect the life difectly. The processes 
made on mobile devices with the help of internet have taken part more and more in our daily life 
day by day. With the development of the virtual world; production of services and goods, product 
design, promotion, advertisement, commercial transactions and the education that facilitates them, 
sales ,insurance,payment and distribution processes are began to carried out in the electronic media. 
Having become widespread,internet which is a factor of carry out of commercial transections allow 
that of the removal of intercessors between supliers and purchasers,expanding of the product range, 
incrreasing the possibilities of comparing products and the services, dying out of time and place limits, 
to employ less staff, to facilitate to keep the records more regular, to manufactor which is suitable 
for the demands.The trade shifting to the virtual platforms and this environment reduces the cost of 
commerce. The given developments will accelerate financial development in the  financial sector 
such as to reduce costs, improve quality, the promotion of access to financial services.

Companies which bring competitive advantage and  provide cost advantages that can not adapt to 
e-commerce companies may not able to capture the market share targets are thought to be coming 
to the brink of bankruptcy. In recent years entering into a phase of rapid development of information 
technology has became effective on the money, as in every area of life. During the period of the 
money first emerged until the present day, the money passed many changes phases, starting with 
changes to commodity goods, followed by spending precious metal and paper money, and then 
the right one adventure to the bank money to be recorded. In today’s conditions, electronic money 
which is consistent with the technological developments, appeared. Since Electronic money has been 
a new payment instrument from 1990’s, there was a full  absence ofconsensus  on the conceptual 
framework of the topic in the world, the electronic money development in Turkey was new  and 
these have led to remain at a limited level of work on this issue. On the other hand electronic money 
has a direction covering the electronics and information technology. Even if the electronic money 
isn’t defined as money transfer funds from the sale or payment point, the banks and the transfer of 
funds by credit card or the transfer of funds on the computer, the main purpose of the electronic 
cash using is to eliminate physical money - banknotes and coins - and uncover a derivative to hand-
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le cashless economy . If we examine the definition of electronic money in the European Union,we 
encounter with  ‘the data carrier’ concept as an important concept. This concept has been selected 
deliberately in this way and holds modern development in mind. Indeed, just already being used in 
chip cards and other data carriers to store data such as computer hard disc  (eg mobile phone), the  
‘data carrier’  is included in the concept of guideline.In contrast to this, guidelines do not include 
debit cards since they do not have the data carrier. Because altough these types of cards have ability 
to carry out its debts  to its owners, under no circumstances a monetary value can not be added 
these cards.Also electronic money whic is transferred to the company-specific payment cards does 
not qualify as electronic money covered by guidelines. Electronic money is perceived as two ways 
under present conditions. The former of these forms, the provision of pecuniary means which is used 
for banknotes was used for paying by transforming, which is put forth by central bank was paid as 
banknote. Electronic money states the alteration function of money in this manner. The latter mea-
ning is that the system which electronic money is used as a means of exchange by both public and 
banks banknote that give its place to electronic money utterly, which is thought as an alternative to 
central bank, which the central bank provides release electronic cash flow instead of banknote into 
circulation. In line with the idea of ensuring the rapid implementation and daily movement of money 
have brought about a number of developments by using computer and communication technologies. 
The Emerging developments revealed different payment methods and the organizations providing 
services to these payment transactions along with it. On the other hand, this development is clearly 
seen that it will benefit to the entire financial system and the financial consumer.An efficient and 
effective cash flow will be seen with the electronic cash system. Cash flow forecasting process will 
be  held more comfortable and realistic, there won’t be an imbalance between the actual application 
results with expected results.For unexpected cash needs, the creation of safety margins and taking 
into consideration shouldn’t be always necessary.Since cash flows will be regular and take place  on 
time, the interest on the debt profile  or restructuring work will be needed very little. Businesses can 
estimate their plans for new investment and saving for the future and identify more effectively, will 
able to spend less time and effort for the supply of funds to meet these costs. Payments between the 
parties with respect to traditional methods will be on time , will take place regularly and without 
causing disruption, since disclosures about the cash needs will  be faster and error-free operation, 
the company’s senior management will be able to devote more time to other basic functions. As a 
result,  with the introduction of electronic money systems, enterprises in good cash management 
will be able to receive faster and more accurate investment decisions, which can turn to profitable 
investment, funding costs on investment can be further reduced compared to the old system, taking 
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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 

the right financing decisions of businesses increase their profitability by realizing investments in the 
right areas market be able to provide more benefits by increasing the worthiness. With the obtained 
profitability , market shares of the business will grow, stability in sales will increase. The loss of time  
will be reduce by charging of obtained monetary values as a result of operating activities, regularly 
and on time. Since the charged monetary values won’t be kept in company safes, there won’t be a 
high amount of cash kept in the company.
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Öz: Dünya ekonomik yapısında yaşanan küreselleşme 
eğilimi, işgücü piyasasındaki işlerin yanısıra bu piyasaya 
emek arzında bulunan işgücünün özelliklerinde de değişime 
neden olmuştur. Hizmetler sektörü başta olmak üzere bilgi ve 
iletişim sektörlerinde ortaya çıkan yeni iş alanları, istihdam 
politikalarının da yeniden yapılanmasını kaçınılmaz kılmıştır. 
Türkiye’de 1950’li yıllarda başlayıp 1980 sonrasında hız 
kazanan iç göç faktörünün işgücü piyasasında neden olduğu 
yapısal dönüşüm, küreselleşmenin de etkisiyle çalışma ya-
şam koşullarının yeniden dizaynını beraberinde getirmiştir. 
Dünyada II.Dünya Savaşı’ndan sonra yoğunluk kazanan 
kadınların işgücü piyasasına katılımları ve işgücünde meydana 
gelen değişim, Türkiye’de yaşanan hızlı kentleşme sonucu 
1980’li yıllardan itibaren kendini göstermektedir. 1959 
yılından başlayarak üyelik görüşmelerinde bulunduğumuz 
Avrupa Birliği (AB) ile 2007 yılında uyum çalışmalarına 
başlanan 19ncu fasıl üzerinde bulunan “Sosyal Politika ve 
İstihdam” başlığı altında dezavantajlı gruplar içerisindeki 
kadın ve engelli girişimcilerin desteklenmesine yönelik 
politikalara yer verilmektedir. Önceleri ücretsiz aile işçisi 
görünümünde yer alan kadınların ve engellilerin kırsaldan 
kente göçleri sonucu vasıfsız işgücü niteliğinde kent iş or-
tamının beklenti ve gereksinimlerine cevap veremeyişinden 
eğitim - istihdam politika ve modellerinde meydana gelen 
değişimle, yoksulluğun giderilerek kalkınmanın sürdürü-
lebilir kılınması adına önemli bir ekonomik obje olarak 
görülmesi, derleme niteliğinde hazırlanan bu çalışmada 
TÜİK tarafından hazırlanan rakamsal verilerin ışığında 
ele alınmaktadır.    

Anahtar Kelimeler: Kadın, Engelli, Yapısal Dönüşüm, 
Girişimci, İstihdam Politikaları

Abstract: World globalization trend experienced in the 
economic structure, the characteristics of the labor supply in 
the labor market as well as the jobs in the labor market that 
has been the cause of change. The new business areas occur 
in the information and communications sector, particularly 
in the services sector has made it inevitable restructuring of 
employment policies. Turkey began in the 1950s acceler-
ated after 1980 internal migration caused by the structural 
transformation of the labor market factors, globalization has 
brought about the redesign of working conditions under the 
influence. After World War II concentration in the world 
winning women’s labor market participation and labor 
changes that occur, the result of rapid urbanization taking 
place in Turkey presents itself since the 1980s. Starting 
from 1959, membership in the interviews we found with 
(European Union) EU the integration work initiated in 2007 
on the 19th chapter, “Social Policy and Employment” under 
the title of disadvantaged groups within the area  women 
and disabled entrepreneurs supporting the intended policies 
place is given. Previously, unpaid family workers located in 
appearance women and the disabled rural-to-urban result of 
migration the nature of unskilled labor the city’s business 
environment expectations and requirements response from 
the incapacity education - employment policy and models 
with changes occurring the sustainability of development 
in the name of eliminating poverty prepared a compila-
tion of important qualifications to be seen as an economic 
object in this study in light of the statistical data prepared 
by TurkStat it is discussed.

Key Words:  Women, Disabled, Structural Transformation, 
Entrepreneurship, Employment Policy
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GİRİŞ

Dünyada özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra 
gelişmekte olan ülkelerde yoğun olarak yaşanan 
iç göç sonucu kentlerde yaşayan nüfusun 2030 
yılında 5,1 milyara ulaşacağı öngörülmektedir. 
Dünya ekonomik yapısında küreselleşmenin de 
etkisiyle çalışma ve yaşam koşullarında meydana 
gelen değişimle, bölgesel pazarlardaki işgücünün 
nitelik ve özellikleri de değişime uğramaktadır. 
Küreselleşme sürecinin etkisiyle iş yaşamının 
yeniden dizaynı ve işgücünün bilgi ve becerilerinde 
meydana gelen gelişme, ekonominin en önemli 
üretim faktörlerinden olan insan kaynağı anlayışı 
ve istihdam boyutunu verimlilik çerçevesinde 
değerlendirilmesini gerektirmektedir. AB ile tam 
üyelik görüşmeleri öncesinde bulunan Türkiye, 
bu bağlamda ülkenin kendine has sosyal ve 
fiziki sorunlarına çözüm getirmeye çalışırken 
bir yandan da AB mevzuatına yönelik politikalar 
üretmeye gayret göstermektedir. (Tatlıdil ve 
Xanthacou,2002:2)

Çalışma koşullarının uygunluğu, işsizlik oranlarının 
düşüklüğü ve yeni iş olanaklarının oluşturulması 
açısından dünya ülkeleri arasında ekonomik manada 
gerçekleştirilen entegrasyonlar içinde AB ülkeleri 
dikkat çekmektedir. AB’nin özellikle istihdam 
alanındaki başarısı belirli standartlar üzerine inşa 
ettiği İstihdam Stratejisinden kaynaklanmaktadır. 
Birçok standart ve ortak politikayı bünyesinde 
barındıran AB başlıca dört kolon üzerine ana 
çatıyı oluşturmuştur. Bu ana kolonlar; ortak sosyal 
politika, ortak ulaştırma ve ticaret politikası, ortak 

rekabet politikası ve ortak tarım politikasından 
meydana gelmektedir. İşsizlik ve istihdam alt 
başlıkları Sosyal Politika içerisinde ele alınmaktadır. 
AB’nin sosyal politikasının temel kuruluşu Avrupa 
Sosyal Fonu olup; işsizliği azaltmak, coğrafi ve 
mesleki hareketliliği arttırarak işgücünün eğitimine 
kaynak temin etmek gibi amaçları bulunmaktadır. 
(Beceren ve Kasalak,2010:50)  

Ekonomik büyümenin sağlanması ve ekonomik 
kalkınmanın sürdürülebilirliği teknoloji ve sermaye 
artışı yanısıra kıt olan üretim faktörlerinin de verimli 
bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Yoksulluğun 
azaltılarak ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliği 
üretim faktörlerinden olan emek veya işgücünden 
etkin ve verimli bir şekilde yararlanılması yönünde 
politikalar geliştirilmesi, böylece 15-64 yaş 
grubundaki aktif nüfusun kadın, genç ve engelli 
olarak ayrımlanan dezavantajlı gruplarıyla beraber 
işgücü piyasasına katılmalarının sağlanması ile 
gerçekleştirilebilecektir.(Germir,2015:126)

Kadınların ve engellilerin işgücü piyasasına 
katılımları, yoksulluğun azaltılması ve sosyoekonomik 
kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi adına büyük 
önem arz etmektedir. Dezavantajlı grupların işgücü 
piyasasına katılmaları ekonomik özgürlüklerini elde 
etmenin yanısıra toplumsal saygı kazanmalarını 
da sağlayacaktır. Ancak negatif ayrımcı politikalar 
nedeniyle kadınların ve engellilerin erkeklere göre 
işgücüne katılımları düşük seviyelerdedir. Kadın ve 
engelli grupların işgücüne katılmalarının ekonomik 
büyüme üzerinde olumlu etkileri olduğuna dair 
birçok ampirik çalışma bulunmaktadır. Diğer 
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yandan cinsiyet ayrımcılığının yoğun yaşandığı 
ülke ve bölgelerde kadın ve engellilerin istihdamı 
ile ekonomik büyüme arası ilişki negatif yönlü 
olmaktadır.  (Kılıç ve Öztürk,2014:108)

AB ve TÜRKİYE’DE KADIN ve ENGELLİ 
İSTİHDAMININ GENEL ÖZELLİKLERİ

II. Dünya Savaşı’nda yaşanan sosyoekonomik 
anlamdaki yıkımlar, savaş sonrasında arz ve talep 
arasındaki dengesizlikleri bariz bir şekilde ortaya 
çıkarmıştır. Talepte meydana gelen genişleme 
kitlesel üretimi arttırmıştır. Üretim faktörlerinden 
olan sermaye ve işgücünün hareketlilik kazanması 
istihdam üzerinde olumlu yansımalarda bulunmuş, 
özellikle Avrupa’da işgücünde yaşanan hareketlilikle 
işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlanmıştır. 
1980’lerden itibaren “ulusal verimlilik” kavramı 
ön plana çıkmış, ülkenin Gayrisafi Yurt İçi Hasılası 
(GSYİH), sektörlerde oluşturulan katma değer, 
çalışanların sektörler arasındaki penetrasyonu, 
istihdam oranı, ülkenin nüfus artış seviyesi,  
okullaşma oranı, işgücünün eğitim düzeyi, 
bilgi ve teknoloji donanımı ile işgücünün bu 
enstrümanları kullanımı gibi unsurlar dikkate 
alınarak insan kaynağının niteliği sorgulanmakta 
ve işgücünün verimliliği ön plana çıkmaktadır. 
(Tatlıdil ve Xanthacou, 2002:5)

Günümüzde işgücü piyasasında çalışanların sayısı, 
eğitim ve mesleki beceri düzeyleri, sektörler 
arasındaki dağılımları ülke ekonomisinin rekabet 
gücünün hesaplanmasında kullanılmaktadır. 
Ekonomide tarım sektörü payında yaşanan 

daralma istihdam rakamlarına da yansımış; 
1973’de ekonomide tarımın %44 olan payı 
2001’de %12’ye gerilemiş, 1980 yılında tarım 
sektöründe işgücünün cinsiyet bazlı dağılımı analiz 
edildiğinde erkekler %45, kadınlar %88 iken, 1997 
yılına gelindiğinde erkekler %30 kadınlar %65 
seviyesine inmiştir. 1973’de %56 olan tarım dışı 
hizmetler ve sanayi kesiminin ekonomi içindeki 
payı 1994’de %75’e, 2001 yılında ise %88’e 
yükselerek, köyden kente göçle birlikte yaşanan 
yapısal dönüşümün tarım dışı sektörlere geçişini 
de ortaya koymaktadır. Hızlı kentleşme sürecinin 
sonucunda, kadının işgücüne katılımında düşme 
yaşanmıştır. Tarım sektöründe ücretsiz aile işçisi 
görünümündeki kadının okullaşma düzeyinin 
düşüklüğü, hizmet öncesi ve içi mesleki kurslarda 
yer almayışı, vasıfsız nitelikte olup iş pazarının 
beklenti ve gereksinimlerine cevap veremeyişi 
yanısıra kültürel nedenlerle tarım dışı sektörlerde 
istihdamı beklenen seviyenin altında kalarak, 1970 
yılında %54 iken, 1990 yılına gelindiğinde %45’e 
gerilemiştir. Bu noktada çalışabilir kadın nüfusun 
%70’i tarım sektöründe istihdam edilmektedir. 
(Tatlıdil ve Xanthacou,2002: 8)

1989 yılı verileriyle kadının işgücüne katılımı 
Güney Avrupa ülkelerinde yüzde 45, Türkiye’de 
ise yüzde 36’dır. Ancak oranın nisbeten düşük 
olmakla birlikte Türkiye’de tarihsel perspektifte 
bu denli yüksek görünmesi kadının tarım sektörü 
içindeki konumundan kaynaklanmaktadır. Kadınların 
İKO’nın çok düşük olduğu ülkelerde en fazla 
tarım sektöründe istihdam edildikleri tespit 
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edilmiştir. Tarım sektöründe ücretsiz aile işçisi 
görünümündeki kadın, köyden kente yönelimli göç 
sonucu istihdamın sektörel dağılımı ve eğitimle 
istihdam arası pozitif ilişki nedeniyle değişime 
uğramış ve düşüş kaydetmiştir. Kadınların işgücüne 
katılım oranında artış meydana geldikçe istihdam 
oranlarının sektörler itibariyle dağılımında değişiklik 
olmakta ve tarımdan hizmetler sektörüne doğru bir 
yönelim meydana gelmektedir. İşlerin niteliği ve 
sektördeki çalışma koşullarının bu yoğunlaşmanın 
gerçekleşmesinde etkisi büyüktür (ÇSGB, 2010). 

1995 yılında Pekin’de yapılan Dördüncü Dünya 
Kadın Konferansı’nda toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanmasında bir stratejik hedef olarak Birleşmiş 
Milletler Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planı 
kabul edilmiş; bu eylem planında ilk defa 
toplumsal cinsiyet istatistikleri oluşturularak 
resmi istatistiklerin toplumsal cinsiyete duyarlı hale 
getirilmesine büyük önem verilmiş ve toplumsal 
cinsiyet perspektifiyle istatistiksel bilgi üretimi 
hedeflenmiştir. Bu tarihten itibaren cinsiyete göre 
ayrıştırılan ve değişik politika alanlarında cinsiyet 
bazında karşılaştırılabilir istatistiki verilerin temin 
edilip yaygınlaştırılmasına önem verilmektedir. 
(ASPB, 2014) 

1998 yılında % 34,3 olan kadınların İşgücüne 
Katılım Oranı (İKO) kentleşme olgusunda 
yaşanan hızlı gelişme beraberinde köyden kente 
göç eden kadının kırsalda aile içi ücretsiz tarım 
işçisiyken kentsel alanın çalışma biçimlerine 
adapte olamayışı, sahip olunan beceriler, eğitim 
düzeyi ve öğrenme süreçleri ile sosyal baskının da 

etkisiyle iş yaşamının dışında kalması 2009 yılına 
gelindiğinde İKO’nın % 23,8’e gerilemesine neden 
olmuştur. 1999 yılından beri Türkiye’de yaşanan 
banka, ekonomik kriz ve siyasal gerginliklerin 
de beraberinde getirdiği ekonomik daralmanın 
kadınların İKO’nın düşmesinde önemli bir payı 
olduğu ifade edilebilir. (Germir, 2012:164)

Kadınların İKO 2004 yılında % 23.3 iken 2013 
yılında % 30.8’e yükselmiş; 2014 Eylül verilerinde 
ise % 29,68 olarak ölçülmüştür. TÜİK 2014 Eylül 
verilerine göre kadınların işteki durumlarının 
dağılımı incelendiğinde; % 59.8’i ücretli/yevmiyeli, 
% 30’u ücretsiz aile işçisi, % 8,8’i kendi hesabına 
çalışan ve % 1.4’ü işveren konumunda olduğu 
tespit edilmiştir. Kadın işgücünün ekonomik 
faaliyetleri; % 48,7 hizmetler, % 34,4 tarım, %15,8 
sanayi ve % 1,1 inşaat sektörü şeklinde dağılım 
göstermektedir. Bölgesel olarak kadınların Ege, 
Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz ve Kuzeydoğu 
Anadolu bölgelerinde iş gücüne katılımlarının 
en yüksek Güneydoğu Anadolu’da ise en düşük 
düzeyde olduğu dikkat çekmektedir. Yıllar itibariyle 
eğitim düzeyi açısından işgücü incelendiğinde 
kentte yüksekokul veya üniversite eğitimi sahibi 
kadınların erkeklerden daha yüksek bir orana 
sahip oldukları görülmektedir. 2006 yılında 
istihdam edilen erkeklerin ilkokul ve altı eğitim 
düzeyindekilerin oranı % 47,3 iken bu oran 
kadınlarda % 28,4’tür. 2010 yılına gelindiğinde 
aynı eğitim düzeyindeki erkekler % 39,7’ye 
kadınlar da % 19,3’e gerilemiştir. 2006 yılında lise/
meslek lisesi düzeyinde eğitim sahibi erkeklerin 



www. uheyadergisi.com
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 4 Yıl:2015

  International Refereed Journal Of Research on Economics Management  
April / May / June - Spring Summer Issue: 4 Year: 2015

JEL CODE: J0-J11-J18-J31 ID:35 K:29
ISSN Print: 2148-8207  Online 2149-2492

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03942-2015-GE-17393)

220

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 

oranı % 34,1; kadınların % 36,4’tür. Yüksekokul 
ve üzeri eğitim sahibi erkeklerin 2006 yılındaki 
oranı % 18,6 iken kadınların % 35,2’dir. Aynı 
eğitim düzeyinde 2010 yılına gelindiğinde erkekler 
% 25.5’e yükselirken kadınların % 46,4 oranına 
sahip olması dikkat çekicidir. (ASPB, 2014)

Kadınların eğitim seviyesinin yükseltilmesi 
yönündeki politikalar, rakamlara olumlu düzeyde 
yansımıştır. 2013 yılı itibariyle eğitim durumlarına 
göre kadınların işgücüne katılımları incelendiğinde; 
okur-yazar olmayanların İKO % 17,4; lise altı 
düzeyde % 26,3; lise mezunlarında % 32,1; 
mesleki veya teknik lise mezunlarında % 39,3 
ve yükseköğretim mezunlarında % 72,2 olarak 
gerçekleşmiştir. 2012 yılı itibariyle çalışan kadın 
nüfusun % 68’inin lise seviyesinin altında eğitim 
sahibi oldukları en yoğun çalıştığı ilk üç mesleğin 
ise tarımsal faaliyetler gibi az eğitimin yeterli 
olduğu temel işlerde çalışan hizmetliler ve satış 
görevlisi şeklinde olduğu tespit edilmiştir (Korkmaz 
vd, 2013:893; TÜİK, 2014; TÜİK, 2015) 

2014 yılı Ekim dönemi TÜİK verilerine göre 
İKO; erkeklerde % 71,5, kadınlarda ise % 
30,9’dur.  (TÜİK, 2015) Kadınların İKO, OECD 
ülkelerinde ortalama % 62 düzeyindedir. Türkiye 
hızla büyüyen ve işsizlik rakamlarında da ciddi 
olumlu gelişmeler kaydetmiş olmasına rağmen, 
kadınların ekonomik açıdan güçsüz olduğu 
görünümündeki bir ülke olarak “İnsani Gelişmişlik 
Endeksi’ne göre 187 ülke arasında 92nci sırada 
yer almaktadır.  Dünya Ekonomik Forumu 2012 
yılında hazırladığı Küresel Cinsiyet Uçurumu 

raporuna göre; Türkiye 2006 yılında 135 ülke 
arasında 105nci sırada yer alıyorken, 2012 yılında 
124ncü sıraya gerilemiştir. Kadınların işgücüne 
katılım düzeyleri, ücret eşitliğinin sağlanması, 
gelir eşitliği ve yönetici konumunda bulunanların 
cinsiyetine bakılarak hazırlanan Ekonomik Yaşama 
Katılım ve Olanaklar kategorisi içinde kendi 
bölgesi olan Avrupa-Orta Asya’da sonuncu sırada 
yer almaktadır (KEİG, 2013). “Kadın Emeği, 
Türkiye Ekonomisinin Yeni Dinamiği” Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın belirlediği yeni 
slogandır. Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı’nda 
(2012-2013) 2023’de kadınların işgücüne katılım 
oranının % 35 olması hedeflenmiş, daha sonra 
revize edilerek 2017 sonuna kadar % 35, 2023 yıl 
sonuna kadar yüzde 38 olarak revize edilmiştir. 
Kadınların karar alma süreçlerine katılabilmesi 
ve ekonomik olarak güçlenebilmesiyle kadın 
istihdamının arttırılması kalkınma hedefleri için 
bir araç olarak görülmektedir. (ASPB, 2014)

AB nezdinde 1990’lı yıllardan itibaren belirginleşen 
işgücü piyasasına dair sorunlar nedeniyle 1997 
yılında kabul edilerek 1999 yılında uygulamaya 
başlanan Amsterdam Antlaşması, istihdam ve 
sosyal politika alanında önemli bir kilometre 
taşını oluşturmaktadır. 2003-2006 yılları arasında 
yeniden yapılanan Avrupa İstihdam Stratejisi, 
sosyal birleşme, tam istihdam ve iş’te kalite ile 
verimlilik olmak üzere üç alt başlıktan meydana 
gelmektedir. Bu alt başlıkların çerçevesinde işsizlikle 
mücadele edilmesi, yeni iş alanları oluşturularak 
girişimciliğin desteklenmesi, işsizler ve işgücü 
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piyasası dışında kalan dezavantajlı gruplarda 
dahil toplumun tüm katmanları için aktif ve 
önleyici tedbirler alınması, iş piyasasında esneklik 
sağlanması ve adaptasyon, insan kaynağının hayat 
boyu eğitim yoluyla geliştirilmesi, iş arzının 
arttırılarak aktif yaşlanmanın teşvik edilmesi, 
çalışma piyasasındaki dezavantajlı grupların 
işgücü piyasasına entegre edilmesi, negatif 
ayrımcılıkla mücadele edilerek cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması, ücretlerde teşvik sistemi getirilerek 
iş ortamının cazibesinin arttırılmaya çalışılması, 
kayıt dışı işgücünün azaltılarak istihdamda bölgesel 
farklılıkların giderilmesine gayret gösterilmesi 
şeklinde on tane hedef belirlenmiştir. (Beceren 
ve Kasalak,2010: 50)  

Part-time veya kısmi süreli çalışma ve geçici iş 
sözleşmeleriyle, iş piyasasında esneklik adaptasyonu 
sağlanarak istihdamın gerçekleştirilmesinde AB’de 
önemli adımlar kaydedilmiştir. Bu yöntemle 
gerçekleştirilen istihdam, toplam istihdam içinde 
%30’luk bir paya sahiptir. 1994-2000 yılları 
arasında AB genelinde oluşturulan yeni iş alanları 
irdelendiğinde %50’sinin kısmi zamanlı işlerden 
oluştuğu ve bu iş alanlarının yaklaşık %70’inin 
kadın işgücü tarafından değerlendirildiği dikkat 
çekmektedir. AB’de çalışan nüfusun %1,5’ini 
oluşturan günlük ortalamada 2.2 milyon işgücü, 
1 gün ila 1 yıl arasında değişen kısmi dönemlik 
sözleşmeler imzalamak suretiyle istihdam 
imkanına kavuşabilmektedir. Serbest çalışma 
olarak da adlandırılan esnek çalışma biçimi, işçi 
niteliğindeki bağımlı çalışanların da bu yöntemle 

istihdam edilmesi AB’de oldukça yaygın bir 
uygulamadır. İşveren vergi ve sigortayı çalışana 
yükleyen bu tür sözleşmelerin AB’deki ortalaması 
%14 düzeyinde olup; Polonya’da %24, Çek 
Cumhuriyeti ve Litvanya’da %17, Macaristan’da 
%13 oranlarında olan esnek çalışma İngiltere, 
İrlanda, Portekiz ve Hollanda gibi AB üyesi 
ülkelerde de uygulanmaktadır. AB istihdam 
politikalarında üzerinde önemle durulan esnek 
çalışma biçimleri yoluyla kadınlar ve engelliler 
gibi dezavantajlı grupların iş piyasasına dahil 
edilerek sosyal bütünleşme sağlanması, işletmenin 
iç-dış rekabet ortamına uyum sağlaması, yeni iş 
alanları oluşturulması ve kayıt dışı istihdamla 
mücadele edilmesi ana hedefleri oluşturmaktadır. 
(Beceren ve Kasalak,2010:52-53)  

AB üye ülkeleri Avrupa İstihdam İşgücü Kurumu’nun 
talepleri doğrultusunda gerçekleşmekte; işgücü 
piyasasında dezavantajlı grupta yer alan engellilerin 
istihdamının artırılması için bir dizi çalışmalar 
yapmaktadır. Bu doğrultuda engelli bireylerin 
istihdamının zorunlu kılınmasından ziyade işverene 
bazı imkânlar tanıyarak engelli istihdamına katkıda 
bulunmaya çalışmaktadır. Almanya, Fransa, Çek 
Cumhuriyeti, İspanya, Romanya, Avusturya, 
Belçika, Finlandiya ve Polonya’da engelliler 
adına yasal istihdam zorunluluğu bulunmakta ve 
işverene vergi indirimi sağlanmaktadır. Engelli 
istihdamı için yapılması zorunlu olan yatırım 
ve düzenlemelerin yarısının devlet tarafından 
karşılanması, zorunlu iyileştirme hizmeti verilmesi, 
belirli süreyle ücretlerinin ve/veya sigorta primlerinin 
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devlet tarafından ödenmesi, işverene kredi veya 
sübvansiyon kolaylığı sağlanması şeklinde istihdamı 
teşvik eden birçok devlet desteği yer almaktadır. 
Engellilere yönelik negatif ayrımcı politikalarla 
mücadele kapsamında ırkçılık ile ilgili çalışmalar 
da dikkat çekmektedir. Bu bağlamda Danimarka’da 
kabul edilen Etnik Eşit Mücadele Yasası, istihdamı 
ilgilendiren tüm alanları kapsayacak şekilde 
ayrımcılık şikayetlerini inceleyip sonuçlandırmak 
üzere Etnik Eşit Muamele Şikayet Komitesi tesis 
edilmiştir. (Beceren ve Kasalak,2010:53)  

Dünyada kadınların işgücüne katılımları  
incelendiğinde Batı Avrupa ülkelerinin ilk sırada 
yerini aldığı görülmektedir. Dünya Bankası’nın 
yayınladığı 2010 yılı raporuna göre kadınların 
işgücüne katılım oranı en yüksek ülkeler sırasıyla 
Norveç % 62, Danimarka % 60 ve İsveç % 59’dur. 
Rapora göre Türkiye, kadınların işgücüne % 28 
oranındaki katılımıyla Yemen, Mısır, İran, Irak, 
Pakistan ve Lübnan gibi gelişmekte olan ülkeler 
arasında 16ncı sıraya yerleşebilmiştir. (World 
Bank, 2010) 

2011-2014 yılları itibariyle kadınların Türkiye’de 
İKO küçük de olsa artış kaydetmiş % 29 rakamına 
sabitlenmiştir. 2013 yılında İsveç kadınların İKO 
% 72,5 ile birinci sıraya yerleşirken, Yunanistan % 
39,9 ile son sırada yerini almakta ve AB üyesi 28 
ülkenin ortalaması % 58,8 olarak gerçekleşmektedir 
(Kılıç ve Öztürk, 2014:111;TÜİK, 2015; World 
Bank, 2010)

Kadınların işgücüne katılımını etkileyen faktörlerin 
başında, medeni hali, ekonomik imkanlar, yerleşim 
yeri, eğitim ve toplumsal cinsiyet algısı gelmektedir. 
Kadınların eğitim seviyesi arttıkça iş hayatına 
katılımlarında da artış kaydedilmektedir. Bu 
anlamda eğitim olgusu kadının işgücüne katılımında 
çok önemli bir ağırlığa sahiptir. Örgün eğitim 
yanısıra meslek edindirme kurslarıyla da beceri 
seviyeleri arttırılan kadının iş hayatına katılım 
şansı artmaktadır (Kılıç ve Öztürk, 2014:127) 

Negatif ayrımcı politikalar ve toplumun yeterince 
bilinçli veya farkında olmayışı engelli bireylerin 
çalışma hayatına katılmasını zorlaştırmaktadır. Engelli 
bireylerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve 
toplumsal refahın da arttırılabilmesi için engelli 
bireylerin de iş hayatına kazandırılmaları son 
derece önem arz etmektedir. (Atıcı, 2007:39) 
TÜİK 2002 yılında gerçekleştirdiği Türkiye 
Engelli Araştırması’nın devamında 2006 yılında 
engellilerin işgücü piyasasına entegrasyonlarını 
göstermek için ileri analiz raporu yayınlamıştır. 
Rapora göre Türkiye’de toplam nüfusun %12,29’unu 
oluşturan engelli bireylerin işgücüne katılımı % 
22 düzeyindedir. Cinsiyet ayrımında bakıldığında 
ise; erkeklerin % 32 olan işgücüne katılım oranı 
kadınlarda yüzde 7’ye düşmektedir. Bu oran kadının 
işgücü piyasasındaki dezavantajlı durumunun 
engelli kadınlar nezdinde çok daha ciddi boyutlarda 
olduğunu göstermektedir. (ÇSGB, 2010).

TÜİK 2013 yılı verilerine göre Türkiye genelinde 
kendi işinin sahibi olarak çalışanlar içinde kadınların 
payı yüzde 8, erkeklerin oranı ise % 92’dir. 
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2009- 2014 yılları arasında erkek girişimci sayısı 
yaklaşık % 2 daralarak 19 bin azalma gösterirken, 
kadın girişimci sayısı yüzde 42 artarak 32 bin 
artış kaydetmiştir. 2009 yılında Türkiye’de 77 
bin olan kadın girişimci sayısı, ilk defa 100 bin 
sayısını geçmiş durumdadır. Türkiye’nin içinde 
bulunduğu toplumsal yapı kadınların girişimci 
olmaları şeklinde iş hayatına atılmaları veya 
kurdukları işlerini sürdürmelerinde engel teşkil 
etmektedir. Ancak özellikle 2009-2010 yılları 
arasında hissedilen Global Kriz nedeniyle erkek 
girişimci sayısındaki daralmaya karşın kadın 
girişimci sayısında meydana gelen artış kadınların 
hane halkı gelirlerinde ortaya çıkan azalmayı 
ikame etmek gayretiyle iş hayatına yoğun bir 
şekilde katıldıklarının bir göstergesi olarak kabul 
edilebilir (Oyuryüz ve Gürel, 2015:48) 

Dünyada var olan sosyoekonomik ve politik 
yapıdaki erkek hegemonyası girişimcilik alanında 
da kendini göstermektedir. Sadece Türkiye’ye özgü 
olmamakla birlikte, Türkiye’de daha dramatik bir 
görüntü veren bu baskın yapı neticesinde erkek 
girişimciler kadın girişimcilere göre 7 kat daha 
fazla düzeydedir. 29 ülkede yapılan araştırmalarda 
bu sayı erkek girişimcilerin kadın girişimcilerden 
2 kat daha fazla olduğu şeklindedir.  (Soyak, 
2010:131)

Dünyada kayıtlı ekonomi içindeki şirketlerin % 
25-33’ünün sahipleri kadınlardan oluşmaktadır. 
Dünya Bankası’nın yedi Orta Doğu ülkesinde 
4bin şirketi kapsayan bir araştırmasına göre, bu 
şirketlerin % 13’ünün sahibi kadın olarak tespit 

edilmiştir. Türkiye’de ise 1995-2005 yılları 
arasında kadının İKO kırsalda % 49,3’ten % 
33,7’ye gerileyerek kent ortamında ise % 17,1’den 
%e 19,3’e yükselmiştir. Kentleşme olgusunda 
yaşanan hızlı gelişmeye paralel olarak kırsaldan 
koparak kente gelen kadının kentsel iş ortamının 
beklentilerine adapte olmaya çalışarak tarımsal 
faaliyetlerden uzaklaşması, ticaret ve hizmetler 
alanındaki fırsatları değerlendiren girişimcilik 
faaliyetlerinde bulunduğunun da bir göstergesidir 
( Demir vd., 2011:126).

Türkiye’de kadınların ve engellilerin sosyoekonomik 
yönden güçlendirilmesini hedef alan program ve 
projeler, uluslararası yaklaşım ve kabullerin etkisi 
altında oluşturulmakta, Birleşmiş Milletler (BM) 
ve Avrupa Birliği (AB) ile yaptığı anlaşmalar 
neticesinde son şeklini almaktadır. (Gökulu ve 
Furat, 2013:1896)

TÜRKİYE’de KADIN ve ENGELLİ NÜFUSUN 
GÖRÜNÜMÜ

TÜİK 2014 yılı verilerine göre Türkiye nüfusunun 
% 49,82’si kadınlardan oluşmaktadır (Toplam 
kadın nüfus içinde 15-64 yaş aralığındaki aktif 
nüfus ise toplam kadın nüfusunun % 67,1’ini 
kapsamaktadır)  Ortopedik, görme, işitme, dil, 
konuşma ve zihinsel özürlü olarak ifade edilen 
bedensel engelli ile süreğen hastalığı olan engelli 
kişiler ise genel nüfusun % 12.29’unu oluşturmaktadır. 
(TÜİK tarafından 2002 yılında gerçekleştirilen 
Türkiye Özürlülük Araştırması’na göre, elde 
edilen bu sonucun detaylarına inildiğinde; özürlü 
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toplam nüfusunun yüzde 20’sini oluşturan kesim 
görme, işitme, ortopedik, zihinsel, dil ve konuşma 
olmak üzere bedensel engelli, kalan yüzde 80 ise 
kan, solunum-sindirim yolu, üreme organı ve 
kalp-damar hastalığı şeklinde süreğen hastalık 
sahibi engelli şeklinde dağılıma sahiptir. 15-64 
yaş aralığındaki engelli bireyler, engelli nüfus 

toplamının yaklaşık % 70’ini oluşturmaktadır) 
(ÇSGB, 2010;TÜİK 2015) Çalışma hayatına katılım, 
resmi istatistiklerde İKO ile ölçülmektedir. Gerek 
kadın gerekse engelli gruplar değerlendirildiğinde 
toplam işgücü içinde bu denli önemli bir rezerv 
kaynağın İKO ise oldukça düşük düzeydedir. 
(Germir,2015:126-127)

Tablo 1. Türkiye’de Özürlülük Durumu Yaş ve Cinsiyet Bazında Dağılımı (2004)

Kaynak: Atıcı,2007:20

Tablo.1’de izleneceği üzere Türkiye toplam 
nüfusunun %12.29’unu oluşturan engelli grubun 
%11.10’u erkek, %13.45’inin kadınlardan oluştuğu; 
bedensel engellilerde erkeklerin (%3,05), süreğen 

hastalıklarda ise kadınların (%11,33) ağırlıkta 
olduğu görülmektedir. Engelli nüfusun %70’in 
üzerinde önemli bir diliminin aktif işgücü yaşında 
olduğu, gerek kent gerekse kırsal kesimde kadın 
engellilerin yoğunlukta olduğu dikkat çekmektedir. 



www. uheyadergisi.com
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 4 Yıl:2015

  International Refereed Journal Of Research on Economics Management  
April / May / June - Spring Summer Issue: 4 Year: 2015

JEL CODE: J0-J11-J18-J31 ID:35 K:29
ISSN Print: 2148-8207  Online 2149-2492

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03942-2015-GE-17393)

225

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 

Engelli durumu coğrafi bölgeler açısından 
irdelendiğinde ise bedensel engellilerin %3,22 
oranı ile Karadeniz Bölgesi’nde en yoğun olduğu, 
%2,23 oranı ile de en düşük Marmara Bölgesi’nde 
karşılaşıldığı, süreğen hastalıkların %10,90 ile 
en yüksek Marmara Bölgesi en düşük % 7,18 
ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde olduğu 
belirlenmiştir. OECD ülkelerinde engelli nüfusun 
artışını önlemeye çalışan politikalara rağmen, artan 
oranda engelli nüfusu olduğu dikkat çekmektedir. 
Dünyada 500 milyonun üzerinde olan engelli 
nüfusunun 50 milyonu AB’de bulunmaktadır. 
Dünyadaki toplam aktif işgücü yaşındaki nüfusun 
%24’ü, çocuk yaştakilerin ise %7’sinin engelli 
olduğu tespit edilmiştir.  (Atıcı,2007:19)

AB’YE UYUM SÜRECİNDE KADIN 
VE ENGELLİLERİN İSTİHDAMININ 
ARTTIRILMASI YÖNÜNDEKİ POLİTİKALAR 
ve İSTİHDAMA KATKISI

   Altmış yıla yaklaşan geçmişi olan Türkiye-AB 
görüşmelerinde Tam Üyelik Müzakere Çerçeve 
Belgesi’nin kabul edilmesinden sonra, kurumların 
uyumlaştırılmasına girişilmiş ve 2007 yılından itibaren 
AB Müktesabatı gözden geçirilerek “Sosyal Politika 
ve İstihdam” başlığında 19ncu fasıl üzerinde resmi 
olarak uyumlaştırma çalışmalarına başlanmıştır. 
Bu süreçte hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi 
(UİS) Taslağı’nda (2012-2013) ; eğitim-istihdam 
ilişkisinin güçlendirilmesi, işgücü piyasasında 
esneklik ve güvencenin sağlanması, özel politika 
üretilmesini gerektiren dezavantajlı grupların 
istihdam olanaklarının arttırılması ve istihdam 

ile sosyal koruma bağlantısının güçlendirilmesini 
esas alan dört temel başlık üzerinde durulmaktadır. 
2009 yılından beri Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı (ÇSGB) tarafından yürütülen UİS 
çalışmaları özellikle kadınlar için part-time veya 
kısmi zamanlı çalışma da denilen esnek çalışma 
biçimlerini çözüm olarak sunmaktadır. 4857 
sayılı İş Kanunu 13ncü maddesinde ele alınan 
kısmi çalışma, normal çalışma süresine göre 
daha az zamanlı çalışma olarak tanımlamaktadır. 
Ülkelere göre kısmi çalışma süreleri farklılık arz 
etmektedir. Türkiye’de haftalık 30 saatin altında 
kalan çalışmalar kısmi çalışma olarak görülürken, 
ABD’de 35 saat, Kanada ve İngiltere’de 30 saat, 
Almanya’da 36 saatin altında kalan haftalıks)’nun 
2010 yılı verilerine göre AB üyesi ülkelerde kısmi 
çalışma %19,2 düzeyinde olup; en yaygın uygulama 
alanı bulduğu ülkeler Hollanda, İsveç, Almanya ve 
İngiltere’dir. Kadınlar kısmi zamanlı çalışmayı daha 
çok tercih etmektedir; kısmi zamanlı çalışan kadın 
oranı % 31,5 olup erkeklerde bu oran % 8,3’dür. 
Türkiye’de ise kısmi zamanlı çalışma oranı yine 
AB ülkelerinde olduğu gibi kadınlar tarafından 
tercih edilmekle birlikte %11,7 düzeyindedir. 
Ancak esnek çalışma biçimleri henüz bir istihdam 
politikası olarak yaygınlaştırılmadığından prim 
ödemelerinin yüksekliği ve ödeme sürelerinin 
uzunluğu nedenleri başta olmak üzere sosyal 
güvenceye ulaşmada sorunlara yol açabilmektedir. 
Kadınların istihdam oranlarının arttırılabilmesi 
için UİS kapsamında getirilen düzenlemelerden 
bir diğeri mesleki eğitim ve kurslarla kadınların 
beceri ve niteliklerinin arttırılması yönündedir. 
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ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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“Kadının yeri evidir” şeklindeki toplumsal algının 
kaldırılmasına çalışılması böylece kültürel engellerle 
mücadele edilerek toplumsal bilincin arttırılmasına 
çalışılmaktadır. Çocuk sahibi kadınlarında işgücü 
piyasasına katılımlarının sağlanabilmesi adına işyerleri 
nezdinde çocuk bakımevleri, kreş vb olanakların 
arttırılmasına önem verilmektedir. Yönetmelik bu 
noktada sayı sınırlaması getirmiş ve 100-150’den 
fazla kadın işçi istihdam eden işyerlerine yurt 
kurmak ve anaokul açmayı zorunluluk haline 
getirerek işverenlerin ortaklaşa yurt kurması veya 
yurtlarla anlaşma yapılmasına da onay vermektedir. 
Çalışanların sigorta ödemeleri işveren üzerinde 
ciddi bir külfet oluşturmaktadır. Global Krizin de 
etkilerini azaltmak adına 2008 yılında getirilen 
4447 sayılı Yasa ile kadın ve genç istihdamını 
arttırmak üzere SGK primlerinin işverene ait 
kısmının beş yıl süreyle kademeli olarak İşsizlik 
Sigortası fonundan ödenmesi, 2011 yılında 6111 
sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesiyle İŞKUR’a 
kayıtlı ve mesleki eğitim almış işsizleri istihdam 
etmesi halinde SGK primlerinin çeşitli süreler 
açısından İşsizlik Sigortası fonundan karşılanması 
şeklinde düzenleme getirilmiştir. 2013 yılı Mart 
ayı itibariyle bu teşviklerden yararlanan 122 
bin 677 işyerinde 257 bin 105 çalışan olduğu 
bunların da ancak % 55’inin kadınlardan oluştuğu 
görülmektedir. (Germir,2015:134-136)

24 Mart 2004 tarihli Resmi Gazete (RG)’de 
ilan edilerek yürürlüğe giren Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nca yayınlanan Özürlü, Eski 
Hükümlü ve Terör Mağduru hakkındaki Yönetmeliğe 

göre; sağlık kurulu raporuyla bedensel, ruhsal, 
duygusal, zihinsel ve sosyal yeteneklerindeki 
engellerin çalışma gücünde en az % 40 yoksunluk 
oluşturduğunu kanıtlayabilen kişiler özürlü tanımına 
girmektedir. Özürlü kontenjanından istihdam 
edilmek isteyenler Yönetmelik uyarınca ilgili sağlık 
kuruluşundan rapor alarak özür durumlarını ibraz 
etmek durumundadırlar (ÇSGB, 2010) 

Engellilerin istihdamına dair kolaylık sağlayan 
düzenleme ile 14 Temmuz 1965 Tarih, 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nun 53ncü maddesi 
değiştirilerek “Özürlülerin devlet memurluğuna 
alınmaları: mevzuata uygun olmak şartıyla özürlülerin 
mesleklerine uygun kadrolara atanması, mesleklerini 
icra ve infaza yardımcı araç ve gerecin kurumlarca 
temin edilmesi esastır” ibaresi eklenerek, engellilerin 
istihdamının arttırılmasına Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Özürlüler İdaresi Başkanlığı 
ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun beraberce  
yürüteceği uygulamalarla işverenlerin engelli 
istihdamına teşvik edilmesine çalışılmaktadır. 
Engelli istihdamında ayrımcı uygulamalardan 
en fazla etkilenen grup olan engelli kadınların 
iş hayatına kazandırılmaları ve istihdamlarının 
arttırılabilmesine özel önem verilerek işe alım 
sürecinde engelli kadınlara öncelik tanınmaya 
çalışılmaktadır. (Atıcı, 2007:88)

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile T.C. 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında kadın, 
engelli, terör mağduru şehit yakını ve gazilere 
yönelik girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ile 
dezavantajlı grup kategorisindeki aktif nüfusun iş 
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gücü piyasasına katılımlarının arttırılması amacıyla 
10 Şubat 2012 tarihinde protokol imzalanmıştır.  
Protokolde kadın ve engelli girişimciliğini desteklemeye 
yönelik stratejiler geliştirilmesi, Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB)’in kadınlara ve engellilere 
yönelik düzenlediği Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimlerinin sayısının arttırılması, girişimcilerin 
yenilikçi ve teknolojik alanlara yönlendirilmesi 
amacıyla modeller geliştirilerek uygulanması ve 
finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ele alınan 
başlıca amaçlar olarak sayılabilir. Girişimciliğin 
desteklenmesi, yaygınlaştırılıp başarılı işletmelerin 
kurulmasını ilke edinen KOSGEB’in organize 
ettiği Girişimcilik Destek Programlarının içeriğinde 
Uygulamalı Girişimcilik Desteği, Yeni Girişimci 

Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği 
ve İş Planı yer almaktadır. Uygulamalı Girişimcilik 
Desteğinde; kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin 
bir iş planına dayalı olarak kuracakları işletmelerinde 
başarı düzeylerini arttırmak üzere 24 saati atölye 
çalışmalarından oluşan toplam 70 saatlik eğitimler 
düzenlenmektedir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,  
KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı, 
Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği 
(KÖİDD) Programını tamamlayıp programa/eğitime 
katıldığını belgeleyip işletmesini kuran girişimciler 
ile İŞGEM’de yer alan işletmeler Yeni Girişimci 
Desteği’nden yararlanabilmektedir. Tablo.2’de Yeni 
Girişimci Desteğinin Unsurları, Oranı, Süresi ve 
Üst Limiti gösterilmektedir. (www.kosgeb.gov.tr; 
www.aile.gov.tr )

Tablo 2. Yeni Girişimci Desteğinin Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti

Destek unsuru Üst limit (TL) Destek oranı (%) 
(1. ve 2. bölge)

Destek oranı (%) (3., 
4., 5. ve 6. bölge)

İşletme kuruluş 
desteği

3.000

Kuruluş dönemi 
makine, teçhizat, 
ofis donanım ve 
yazılım desteği

Geri ödemesiz 15.000 60

Kadın girişimci ve 
Özürlü girişimciye

% 70 uygulanır

70

Kadın girişimci ve 
Özürlü girişimciye % 
80 uygulanır

İşletme giderleri 
desteği

12.000

Sabit yatırım 
desteği

Geri ödemeli 70.000

Kaynak: www.kosgeb.gov.tr 
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2014 yılında kendi işyerini açarak Girişimcilik Destek 
Programı kapsamındaki Yeni Girişimci Desteği’nden 
4.632 kadın girişimci yararlanmıştır. Bu toplamın 
faaliyette bulunduğu alanlar analiz edildiğinde; 
% 32,43’ü toptan ve perakende ticaret; motorlu 
kara taşıtları ve motosiklet onarımı, % 21,84’ü 
imalat, % 17,31’i konaklama ve yiyecek hizmeti 
faaliyetleri, % 15.93’ü diğer hizmet faaliyetleri, 
% 7,06 mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, 
kalan % 5,43’lük kesim ise sırasıyla idari ve 
destek hizmet faaliyetleri, bilgi ve iletişim, inşaat, 
ulaştırma ve depolama, su temini; kanalizasyon, 
atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri, elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
işleri şeklinde dağılım göstermektedir. 2014 yılında 
kendi işyerini açarak Girişimcilik Destek Programı 
kapsamındaki Yeni Girişimci Desteği’nden ise 79 
engelli girişimci yararlanmıştır. Engelli girişimcilerin 
sektörel bazlı dağılımı incelendiğinde ise; ilk üç 
sırayı kadın girişimcilerde olduğu gibi % 34,17’si 
toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtları 
ve motosiklet onarımı, % 25,31’i imalat, % 17,72’si 
konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, kalan 
% 22,8’i ise sırasıyla diğer hizmet faaliyetleri, 
bilgi ve iletişim, idari ve destek hizmet faaliyetleri, 
inşaat, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, su 
temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme 
faaliyetleri şeklinde olduğu görülmektedir. Hem 
kadın hem de engelli girişimci sayısı ise 23’tür. 
Bu gruptaki ilk sırayı da diğerlerinde olduğu 
gibi toptan ve perakende ticaret; motorlu kara 
taşıtlarının ve motosiklet onarımi % 34,78’, imalat 
sektöründe % 26,08,  Konaklama ve Yiyecek 

Hizmeti Faaliyetlerinde % 21,74, kalan %17,4’ü 
ise diğer hizmet faaliyetleri ve idari ve destek 
hizmet faaliyetleri arasında eşit dağılıma sahiptir. 
(www.kosgeb.gov.tr)

İş Kanunu 30’uncu maddesi uyarınca 50 veya 
daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde % 3 engelli, 
kamu işyerleri ise % 4 oranında engelliyi bedeni 
ve ruhi durumları ile mesleklerine uygun işlerde 
çalıştırmak durumundadır. İşverenler engelli 
çalışanları İŞKUR vasıtasıyla temin etmektedir. 
İŞKUR bu kapsamda 2013 yılında toplam 34 
bin 476 engelliyi (% 15,80’i kadın), 2014 yılında 
ise % 23,57 gerilemeyle 26 bin 350 engelli (% 
15,91’i kadın) bireyi işe yerleştirmiştir. Engellilere 
yönelik olarak 2013 yılında açılan 506 kurstan 5 
bin 473 engelli (% 39,22’si kadın) 2014 yılında 
açılan 184 kurstan ise toplam bin836 (% 42,04’ü 
kadın)yararlanmıştır. (İŞKUR, 2015)

İŞKUR’un işgücünün istihdam edilebilirliğini 
arttırmak amacıyla uyguladığı aktif işgücü piyasası 
politikalarından kadın ve engellilerin istihdam oranını 
arttırmak ile girişimcilere yönelik olan kurslarını; 
istihdam garantili kurslar, kendi işini kuracaklara 
yönelik kurslar ve engellilere yönelik kurslar olarak 
saymak mümkündür. 2001 yılından beri düzenlenen 
bu kurslara özellikle 2006 yılından itibaren yoğun 
katılımda bulunulmaktadır. Herhangi bir mesleki 
becerisi olmayan, iş niteliğini geliştirmek isteyen 
veya mesleği iş piyasasında geçerliliği kaybetmiş 
olan hedef kitlenin yararlanabileceği bu kursları 
başarıyla tamamlayanlar, aldıkları eğitimle ilgili 
olarak kurs sonrasında tam zamanlı bir işte istihdam 
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Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
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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 

edilmektedir. Kurslarını başarıyla tamamlayanların 
istihdam edilme oranı % 81,2’dir. Çeşitli eğitim 
ve seminerler yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliği 
bilincini arttırmaya çalışan İŞKUR vasıtasıyla 
2014 yılında 222 bin 596 kadın özel sektörde işe 
yerleştirilmiştir. Aktif işgücü piyasası politikaları 
yoluyla işgücünün istihdam edilebilir niteliğini 
arttırmayı amaçlayan İŞKUR’un 2013 yılında 
düzenlediği 5 bin 471 Mesleki Eğitim Kursundan 
toplam 124 bin 150 birey (% 55,17’si kadın) 2014 
yılında düzenlediği 5 bin 323 kurstan toplam 107 
bin 208 birey (% 56,34’ü kadın) yararlanmıştır. 
İŞKUR 2013 yılında 910, 2014 yılında ise bin228 
Girişimcilik Eğitim Programı düzenlemiştir. Bu 
kurslara 2013 yılında toplam 25 bin 166 kişi (% 
48,25’i kadın) 2014 yılında toplam 31 bin 648  
kişi (% 48,00 kadın) katılmıştır. (İŞKUR, 2015)

Girişimciliğin desteklenmesi yönündeki politikaların 
olumlu etkisiyle, 2012 yılında 69 ülkede 198 bin 
kişi ile görüşmeler yapılarak hazırlanan Global 
Girişimcilik Raporu’na göre Türkiye’deki potansiyel 
girişimci oranı 2006 yılında % 4 iken 2012 yılında 
% 6’ya yükselmiştir. Büyüme Odaklı Girişimci 
oranı verimlilik odaklı ekonomilerde üst sıralarda 
yerini alırken, erken girişimcilik indeksine göre 
30 ekonomi arasında 17’nci sırada yerini almış 
ve Avrupa’da Global Krizin en yoğun hissedildiği 
2012 yılında % 12,22’ye yükselme göstermiştir. 1 

2002 yılında Dünya Bankası tarafından yapılan 
araştırma sonucu hazırlanan rapora göre, özürlülerin 

1 (http://www.gemconsortium.org/docs/downlo-
ad/2645; http://www.endeavor.org.tr/)

daha ziyade yoksul ve dar gelirli kesimden olduğu, 
sosyoekonomik seviyeleri açısından ise özürlülerin 
yoksul kesim içinde en yoksullar olduğunu 
vurgulamıştır. Özürlülerin toplumsal hayata 
entegrasyonlarının sadece kendilerine değil, aynı 
zamanda toplumun tüm katmanlarının sosyoekonomik 
faydası açısından önemi büyüktür. Sosyal devletin 
en önemli özelliği her vatandaşına insanca yaşam 
imkanı sağlaması olduğuna göre özürlülerin de 
ekonomik özgürlüğe kavuşup insanca yaşama hakkı 
elde edebilmeleri açısından iş hayatına uyumlarının 
sağlanarak katılımlarının gerçekleştirilmesi büyük 
önem arz etmektedir. Kota Yöntemi, Tahsis 
Yöntemi, Sınırlı Tahsis Yöntemi, İşe Girmede 
Öncelik Tanınması Yöntemi gelişmiş ülkelerde 
engellilerin işgücü piyasasına kazandırılması için 
uygulanan yöntemlerdir. Türkiye’de Kota Yöntemi 
benimsenmiş olup; Yasada belirtilen sayıda işçi 
çalıştıran işyerine belirli bir kota dahilinde engelli 
çalıştırma zorunluluğu getirmektedir. Bunun yanısıra 
özellikle Fransa ve Almanya’da uygulama alanı 
bulan, bir işyerinde çalıştırılmasının güçlükleri olan 
engelliler için korumalı işyeri ve evde çalıştırma 
gibi sistemler de engellilerin istihdamına büyük 
katkı sağlamaktadır. Türkiye’de 30 Mayıs 2006 
tarih 26183 sayılı RG’de Korumalı İşyerlerine 
dair Yönetmelikte, özürleri nedeniyle normal 
işgücü piyasasında çalışabilmesinin güç olduğu 
özürlüler için, Devletçe teknik ve mali yönden 
desteklenen ve özürlü çalışan için özel olarak 
düzenlenen çalışma ortamının düzenlenmesine 
dair 5378 sayılı Kanun yayınlanmıştır (Şişman, 
2011:191-195)
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14 Temmuz 2009 tarihli 27288 Sayılı RG’de ilan 
edilerek yürürlüğe giren Engellilerin Haklarına 
İlişkin Sözleşme uyarınca; 50 veya daha fazla sayıda 
işçi çalıştıran işverenler %3, kamu sektörü ise % 
4 düzeyinde özürlü çalıştırmak zorundadır. Eski 
hükümlülerde bu oran % 2’dir. İşyerinin imkanı 
ölçüsünde işveren, çalışma ortamını kolaylaştırıcı 
düzenlemeleri yapmakla mükelleftir. İşveren 
Kanun uyarınca özürlü, eski hükümlü ve terör 
mağduru olan kişileri İŞKUR aracılığıyla temin 
etmektedir. İŞKUR haricinde istihdam ettiği özürlü, 
eski hükümlü ve terör mağduru söz konusu ise 
bir aylık süre zarfında İŞKUR’a bildirip tescil 
işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Kanun 
kapsamında özel sektör tarafından istihdam edilen 
özürlülerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
işveren prim ödemelerinin tamamı, kontenjan 
fazlası olarak veya kontenjan dahilinde olmadığı 
halde istihdam edilen özürlülerin SGK işveren prim 
ödemelerinin yarısı devlet tarafından karşılanır. 
Kanuna uymayan ve özürlü/eski hükümlü istihdam 
etmeyen işyerine çalıştırmadığı her özürlü/eski 
hükümlü için çalıştırmadığı süre boyunca aylık 
750 TL para cezası uygulanmaktadır.  (ÇSGB, 
2010; İŞKUR, 2015) Engelli istihdam etmediği 
takdirde işyerlerinin ödemek zorunda olduğu 
bu para cezası yeniden değerleme oranındaki 
artış dikkate alınarak 2010 yılında 1.552 TL, 
2014 yılında 1.903 TL, 2015 yılında 2 bin 95TL 
olarak belirlenmiştir. Kamu kurumu dahi olsa 
4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine 
riayet etmeyen işyerleri hakkında gerekli yaptırım 

gerçekleştirilmektedir. (Şişman, 2011:199; 4857 
Sayılı İş Kanunu)

İŞKUR Kanuna aykırı hareket ederek engelli 
kontenjanından istihdama aracılık etmeyen işyerlerine 
kesilen cezaların toplandığı fondan kendi işini 
kurmak isteyen ve asgari yüzde 40 engeli olan 
bireylerin Komisyonca başarılı bulunan projelerine 
28 Haziran 2015 mesai bitimine kadar başvurdukları 
takdirde 36 bin TL hibe verilmesi böylece girişimci 
olmaları teşvik edilmektedir (www.iskur.gov.tr)

Prof. Muhammed Yunus tarafından Bangladeşce’de 
kırsal anlamına gelen “Grameen” adından esinlenilerek 
1973 yılında Grameen Bank olarak yoksul ve 
mağdur durumdaki köylü kadınlara mikro kredi 
vermek amacıyla kurulmuştur. 2014 yıl sonu 
itibariyle aralarında ABD, Hollanda, Kanada, 
Fransa’nın da bulunduğu 58 ülkede 1084 şube 12 
bin 500 personel, günlük tahsilatı 1 milyon 500 
ABD doları ve ticari bankalardan daha yüksek 
geri dönüş oranı olan Grameen Bank Mikro 
Kredi Programı, Türkiye’de de Türkiye İsrafı 
Önleme Vakfı (TİSVA) ile Grameen Bank arasında 
imzalanan protokol uyarınca Temmuz 2003’ten 
itibaren ilk defa Diyarbakır’da pilot çalışma ile 
uygulanmaya başlanmıştır. TİSVA 2014 yıl sonu 
verilerine göre 69 ilde 106 şube ve birimde 70 bin 
kadın girişimciye 10 milyon 10 bin 376 TL mikro 
kredi desteği sağlamıştır. 156 bin 728 el emeği ile 
üretilen üründen 300 bin kişi fayda sağlamıştır. 68 
bin 500 kadına da eğitim verilmiştir. Mikro kredi 
desteğinde küçük bir sermaye ile yoksul ve dar gelirli 
kadınların kefalet ve teminat gerektirmeden kendi 
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el emekleriyle gelir getirici faaliyetlerde bulunup iş 
sahibi olmaları sağlanmaktadır (Germir,2015:138) 

Sanayi sektörünün işgücü beklentilerine uygun 
nitelikte işgücü arzını oluşturabilmek, mesleki 
ve teknik eğitim kurumları ile sanayi arasındaki 
koordinasyonun arttırılması adına Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, TOBB, TOBB ETÜ 
ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürlüğü arasında 2010 yılında imza altına 
alınan protokolle başlatılan “Uzmanlaşmış Meslek 
Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi” 
2014 yılında yeniden düzenlenmiştir.  Böylece proje 
okullarında kursiyerler mesleki eğitim almakta, 
pratik eğitimlerini ise işgücü talebinde bulunan 
işyerinde tamamlamaktadırlar. 2014 yılında 24 
bin 120 kişi (% 50,26’sı kadın) açılan bin354 
program/kurstan yararlanmıştır (İŞKUR, 2015)

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

II. Dünya Savaşı sonrası tüm dünya ülkelerinde 
yaşanan kırdan kente göç olgusu, Türkiye işgücü 
piyasasında da yapısal dönüşümlere sebep olmuştur. 
İş dünyası, istihdam koşulları yanısıra sosyal yaşamda 
meydana gelen köklü değişimler küreselleşme 
süreciyle birlikte, toplumların yaşam kalitesinin 
yükseltilmesinde insan kaynağı niteliğinin yeni 
bir boyut kazanmasını sağlamıştır. Bu çerçevede 
dezavantajlı gruplar olan kadınlar ve engellilerin 
de dahil olması ile işgücünün niteliğinin arttırılarak 
verimlilik prensibiyle işgücüne katılımlarının optimum 
düzeyde sağlanıyor olması ülke ekonomisinin 

rekabet gücünün ölçülmesinde önemli bir kriter 
olarak değerlendirilmektedir. 

Kadının işgücü piyasasına katılımını arttırmaya yönelik 
politikaların daha ziyade kadınların eğitim seviyesinin 
arttırılması ve kadın istihdamı ile girişimciliğinin 
arttırılması yönündeki gayretler üzerine yoğunlaştığı 
dikkat çekmektedir. Kadınların eğitim düzeyleri 
yükseldikçe işgücüne katılım oranlarında artış 
kaydedilmektedir. Ancak eğitim düzeyi kadınların 
işgücüne katılımlarındaki düşük göstergeleri 
açıklamakta tek başına yeterli kalmamaktadır. 
Gelinen noktada kadın istihdamında birincil sektör 
olan tarım sektörünün yerini hizmetler sektörüne 
bıraktığı görülmektedir. TÜİK HHİA’ne göre 
2009-2012 yılları arasında kadın istihdamında 
kaydedilen % 24,5 düzeyindeki artış hizmetler 
sektöründe meydana gelen % 32.7 düzeyindeki 
artışla paralel olarak kadının kalifiye özellik 
gerektirmeyen hizmetler sektöründeki işlerde % 
34,7 düzeyindeki artışından kaynaklanmaktadır. 
Bu bağlamda yine hizmet sektöründe satış elemanı 
olarak da kadın istihdamında kaydedilen artış 
dikkat çekicidir.  Türkiye’de SGK’na kayıtlı 
olunmaması sosyal güvenceden yoksunluk anlamını 
taşımaktadır. Sosyal güvenceden yoksun olunması 
kadınların sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarında ve 
yaşlandıklarında sosyal koruma güvencesinden 
yararlanamamaları demektir. Kadınların görece 
olarak yüksek bulundukları tarım sektöründe sosyal 
güvenceden yoksunluklarının giderilmesi yönünde 
politikalarla mağduriyetleri giderilmelidir. Kadının 
işgücüne katılımının toplumsal cinsiyet ayrımcılığı 
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algısını kaldıran politikalarla sağlanmaya çalışıldığı 
söylense bile düzenlenen meslek edindirme 
kurs ve programları, cinsiyet eşitsizliğini devam 
ettirir nitelikte kadın işi-erkek işi yapısı üzerine 
kurgulanmakta; dikiş-nakış, hasta/yaşlı/çocuk 
bakımı ve kuaförlük şeklinde kalıcı istihdam 
yaratma açısından etkili olamayacak eğitimlere 
odaklanılmaktadır. Kadınların işgücüne katılımları 
kısmi çalışma biçimleri şeklinde esnekleştirilmiş 
mevzuat yapısı ile desteklenmeye çalışılmaktadır. 
Ancak esnek çalışma biçimleri sosyal güvence 
sisteminden yararlanılmasında yetersiz kaldığından 
acilen bir istihdam politikası olarak yaygınlaştırılarak 
önü açılmalıdır. Kadınların doğum sonrası ücretsiz 
izinlerini çocuğun bakımını üstlenmek adına 
sırasıyla anne ve baba şeklinde kullanılabilecek 
şekilde mevcut İş Kanunu’nun düzenlenerek AB 
Müktesabatına ve Uluslararası Sözleşmelere uygun 
hale getirilmesi sağlanmalıdır. 

Fransa, Almanya gibi birçok ülke özürlü istihdamında 
özürlülük oranı, yaş, verimlilik, özürlülük cinsi 
gibi birçok özel durumu dikkate almaktadır. 
Oysa Türkiye’deki mevcut sistemde bu özel 
durumlar dikkate alınmamaktadır. Özürlü çalıştıran 
işyerine yapılan destek sadece her bir özürlü için 
ödemesi gereken sigorta priminin yarısının devletçe 
karşılanması şeklindedir. Ancak özürlü çalışanların 
engelleri itibariyle normal bir çalışan gibi verimli 
çalışamayacakları hatta eğitim seviyeleri son 
derece düşük olduğundan daha fazla ilgilenilmesi 
gerektiği, özel durumları nedeniyle de işyerinin 
donanım olarak yenilenmesi gerektiği dikkate 

alınarak işverene külfet oluşturan bu maliyetlerin 
karşılanmasında ilgili otoritenin alacağı destek 
ve teşvik tarzındaki gerçekçi önlemlerin önemi 
büyüktür. Türkiye’de engelli istihdamında Kota 
Yöntemi benimsenmiştir. Ancak Fransa ve Almanya 
başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde bir işyerinde 
çalıştırılmasının güçlükleri olan engelliler için 
uygulanan korumalı işyeri ve evde çalıştırma 
istihdam modellerinin devlet eliyle yaygınlaştırılıp 
derinleşmesinin sağlanmasının engelli istihdamına 
katkı sağlayacağı açıktır. 2006 yılında yayınlanan 
5378 sayılı Yasa korumalı işyerleri uygulaması 
konusunda önemli bir adımdır. Fakat işyerinin 
engelli çalışana özel olarak düzenlenmesi için 
gerekli mali ve teknik desteğe ilişkin gerçekçi 
adımlar devletçe atılmadığından korumalı işyeri 
uygulaması henüz hayata geçirilememiştir. Uluslararası 
uygulamalara sahip ve engellilerin istihdamında 
olumlu sonuçlar sağlayan korumalı, destekli 
istihdam tarzı yeni istihdam modelleri ülkemiz 
koşullarına uyumlaştırılarak engelli istihdam alanları 
çeşitlendirilmelidir. Engellilere sunulan hizmetler 
engellilerin talep ve gereksinimleri doğrultusunda 
yeniden gözden geçirilmelidir. Mevzuat gereği 
yüzde 40’ın altında engeli bulunanların istihdam 
edilmelerine yönelik İŞKUR destekli aktif işgücü 
piyasası programları desteklenmelidir. Engellilere 
sunulan mesleki eğitim kurs ve programları 
konunun paydaşlarıyla görüşülerek yeniden gözden 
geçirilmelidir. 

İşgücü piyasasına dair cinsiyet anlamında eşitsizlik 
ve ayrımcılıkla mücadele edilebilmesi öncelikle 
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sağlıklı verilere sahip olunmasıyla mümkündür. 
Geliştirilecek politikaların doğru ve anlamlı olması 
ve başarıya ulaşabilmesinin yolu öncelikle sağlam 
verilerle yola çıkılmasına bağlıdır.   Kadın ve 
engelli emeğine dair işgücünü sağlıklı bir şekilde 
yansıtan verilerin toplanması ve analiz edilmesiyle, 
konunun paydaşlarıyla görüşülerek kadın ve 
engellilerin işgücü piyasasına katılımını arttıracak 
doğru politikaların tesbit edilip uygulanması, 
ayrımcılıktan kaynaklanan negatif politikaların 
kaldırılarak doğru programların geliştirilmesi 
adına önemlidir
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 
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EXTENDED ABSTRACT

World globalization trend experienced in the economic structure, the characteristics of the labor 
supply in the labor market as well as the jobs in the labor market that has been the cause of change. 
The new business areas occur in the information and communications sector, particularly in the 
services sector has made it inevitable restructuring of employment policies. Turkey began in the 
1950s accelerated after 1980 internal migration caused by the structural transformation of the labor 
market factors, globalization has brought about the redesign of working conditions under the influence. 
After World War II concentration in the world winning women’s labor market participation and labor 
changes that occur, the result of rapid urbanization taking place in Turkey presents itself since the 
1980s. Starting from 1959, membership in the interviews we found with (European Union) EU the 
integration work initiated in 2007 on the 19th chapter, “Social Policy and Employment” under the 
title of disadvantaged groups within the area  women and disabled entrepreneurs supporting the 
intended policies place is given. Previously, unpaid family workers located in appearance women 
and the disabled rural-to-urban result of migration the nature of unskilled labor the city’s business 
environment expectations and requirements response from the incapacity education - employment 
policy and models with changes occurring the sustainability of development in the name of eliminating 
poverty prepared a compilation of important qualifications to be seen as an economic object in this 
study in light of the statistical data prepared by TurkStat it is discussed. Particularly in the World 
after II. World War II in developing countries experienced as intense result of migration the population 
living in urban areas 5.1 billion in 2030 is expected to reach. World economic structure also under 
the influence of globalization the working and living conditions with changes occurring in the regional 
market nature and characteristics of the workforce also is subject to change. The impact of globalization 
and redesign of work life knowledge and skills in the workforce developments occurring, one of the 
economy’s most important production factor understanding of human resources and employment 
size within the framework of efficiency requires evaluation. Located in full membership negotiations 
with the EU before Turkey, in this context the country’s own the unique social and physical problems 
trying to bring solutions it also strives to produce policies to EU legislation. At II. World War 
experienced demolitions in the socio-economic sense, after the war imbalance between supply and 
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demand revealed a marked. Expansion occurring in ad increased mass production. One of the factors 
of production capital and labor gain mobility made a positive impact on employment, especially 
experienced in labor mobility in Europe is contributing to the solution of the unemployment problem. 
Since the 1980s the “national efficiency” concept  come to the fore, the country’s Gross Domestic 
Product (GDP), the added value created in the sector, sector employees between penetration, the 
employment rate, the level of population growth in the country, enrollment rate, the education level 
of the workforce, information and technology equipment workforce factors such as the use of these 
instruments with considering The quality of human resources and being questioned labor productivity 
has come to the fore. Policies on the improvement of women’s education levels, figures were reflected 
in a positive level. As of 2013, according to the educational level of women’s participation in the 
workforce is analyzed; The labor force participation rate (LFPR) of 17.4% illiterate; 26.3% in the 
high school level; 32.1% of high school graduates; vocational or technical high school graduates in 
the higher education graduates was 39.3% and amounted to 72.2%. Employees by the year 2012 
women were found to be below the high level of 68% of the population while the first three professions 
that work the busiest they have a training employees in basic jobs is enough to minimal training and 
agricultural activities servants and salesperson form. EU member countries takes place in accordance 
with the request of the European Institute of Labor Employment; Located on disadvantaged groups 
in the labor market makes a series of activities to increase the employment of people with disabilities. 
The employment of people with disabilities in this direction rather than mandated by allowing some 
opportunities employer is trying to contribute to disability employment. Germany, France, Czech 
Republic, Spain, Romania, Austria, Belgium, Finland and Poland on behalf of people with disabilities 
and employers are legally required employment tax credit is available. Mandatory investments and 
regulations to be met by the state of half done for disabled employment, be required to improve 
service, the fee for a certain period and / or the payment by the state of the insurance premiums, as 
ensuring the employer loans or subsidies simplicity lies the support of many states to encourage 
employment. Studies on the fight against racism with negative discriminatory policies towards disabled 
people is remarkable. In this context, Ethnic Equal terrorism legislation adopted in Denmark, the 
employment to cover all areas of concern Complaints Committee for Ethnic Equal Treatment plants 
were to conclude investigate complaints of discrimination. The positive impact of the policy of 
promoting entrepreneurship, in 2012 in 69 countries prepared through interviews with 198 thousand 
global According to the Entrepreneurship Report, while 4% in 2006, potential entrepreneurs rate in 
Turkey rose 6% in 2012. Growth Oriented Entrepreneur ratio to take place in the top rankings in 
efficiency-driven economy has shown early by the entrepreneurial index of 30 economies have been 
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replaced in the 17th and rise 12,22% in Europe Global in 2012 of the crisis felt most intensely. 
According to TUIK data of 2014, Turkey 49,82 % of the population consists of women (the active 
population in the total female population in the 15-64 age range covers 67.1% of the total female 
population) Orthopaedic, seeing, hearing, language, speech, expressed as physical and mental 
disabilities people with disabilities and chronic illnesses, which constitutes 29.12% of the general 
population is disabled. (According to the Turkey Disability Survey conducted in 2002 by the Turkish 
Statistical Institute, examined the details of the results obtained; see sector constitutes 20% of the 
disabled in total population, hearing, orthopedic, mental, language and physical disabilities, including 
speech, the remaining 80 % of the blood respiratory-digestive tract, reproductive organs and have 
chronic diseases as cardiovascular disease has a distribution in the form of disability. Disabled 
individuals in the 15-64 age range accounted for approximately 70% of the total disabled population) 
participation in working life is measured by the LFPR in official statistics. Both women and disabled 
groups in such a LFPR of the total workforce is considered an important source of reserves is quite 
low. On the employment of people with disabilities with the regulation providing ease posted July 
14, 1965, the Civil Servants Law No. 657 53nc of changing the substance “of the disabled in the 
civil taken: the appointment of appropriate staff to the profession of the disabled, subject to compliance 
with the legislation, help to carry out their profession and vehicles institutions is essential to provide 
“phrase added to increase the employment of people with disabilities  Ministry of Labour and Social 
Security Disability Administration and Turkey Business Association (ISKUR) the application will 
be conducted together with the employers are trying to promote employment of the disabled. It can 
be increased by the most affected group of women with disabilities into working life reintegration 
and employment of the disabled in employment discrimination in the hiring process, paying particular 
attention being studied to give priority to women with disabilities.
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SERICULTURE FOLKLORE IN TURKEY1

TÜRKİYE’DE İPEKBÖCEKÇİLİĞİ KÜLTÜRÜ

Orhan YILMAZ1, Y. Erdal ERTURK2, Fusun COSKUN3, Mehmet ERTUGRUL4

1 Ardahan University, Vocational High School of Technical Sciences, Ardahan / Turkey
2 Igdir University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics, Igdir / Turkey
3 Ahi Evran University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science, Kirsehir / Turkey

4 Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science, Ankara / Turkey

Öz: Bu çalışmanın amacı Türk sosyal hayatı içindeki 
ipekböceği yetiştiriciliği kültürünün incelenmesidir. 
Geçmişte doğu ile batı arasındaki ticaret yoluna “İpek 
Yolu” adını veren ipekböcekçiliği yüzyıllar boyunca 
önemli bir parasal active olmuştur. İpekböceğinin 
kozadan ham ipeğe, ham ipekten kumaşa, kumaştan 
elbiseye yolculuğu sosyal hayatın kültürel boyutlarını 
etkilemiştir. İpekböcekçiliği bazı geleneksel inanış ve 
uygulamaları da etkilemiştir. Bazı gelenek ve ina-
nışların, geleneksel ipekböcekçiliği uygulamalarının 
her aşamasında önemli rolü olmuştur. Örneğin koza 
odasının tütsülenmesi, nazar değmemesi için koza 
odasına hiç kimsenin girmesinin engellenmesi gibi. 
Gelin olacak genç kızların çeyiz ve elbiseleri ipekten 
yapılırdı. Çeyizin içinde mendil, elbise, iç çamaşırı, 
seccade, Kuran kılıfı, perde, mobilya örtüleri, eşarp, 
yazma, banyo giyecekleri, ve ince örtüler bulunurdu. 
Bir çok şiir ve halk türküsü de ipekten motifler içerir. 
Bu derleme çalışmasında çağlar boyunca ipekböcek-
çiliği ile ilgili var olan bazı geleneksel inanışlar ve 
uygulamalar incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bombyx Mori, Yerli Irk, Halk 
İnanışı, Geleneksel Uygulama, Koza

Abstract: The purpose of this study is to examine 
sericulture folklore in Turkish Social Life. Sericulture 
which gave the name “The Silk Road” to the old 
world’s trade routes between east and west, has an 
important role at financial activities for centuries. 
Journey of the silkworm from cocoon to fibre, fiber 
to fabric and fabric to clothes has affected the culturel 
dimension of social life. Sericulture has affected some 
traditional believes and practices. Some customs and 
believes have important role on every stage of con-
ventional sericultural applications. Such as incensing 
at pupa’s room, not allowing anyone to enter pupa’s 
room against evil eye. Banning to sew at home. The 
belongings of girls who will be bride such as dowry 
and bridal dresses have been made from silk. Dowry 
that includes handkerchief, clothing and undercloth-
ing, prayerrug, Quran case, curtain, sofa coat, scarf, 
“yazma”, bath clothing, and muslin used to be made 
from silk.  A lot of poems and folk songs of folk art-
ists include silk motifs. Some traditional believes and 
practices of sericulture that exist from ancient ages 
are examined in this rewiev.

Key Words:  Bombyx Mori, Native Breed, Believe, 
Traditional Practice, Cocoon
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1. INTRODUCTION

Some animal species and breeds had impor-
tant place in history of some countries such as 
Merino sheep in Spain, Angora Goat in Tur-
key and sericulture in China (Ertugrul et al. 
2010). Sericulture in the World is generally 
made in Asian countries. In the World pro-
duction percentages of China and India are 
80% and 15% respectively (Kaya and Tut-
kun 2012). The production of fresh cocoon is 
about 134 in 2012 (Table 1). Silk has some 
unique characteristics in kinds of fabric. It 
is shiny, soft, strong, and has a fabric can be 
dyed. It is so sensitive, therefore it is effected 

by noise, smell, wind, temperature change, 

even carers’ hygiene (Imer 2005). Generally 

four kinds of silkworm which are Mulberry, 

Eri, Tasar and Muga are reared in the World. 

Mulberry silkworm (Bombyx mori) (Table 2) 

has the majority in them which percentage is 

about 95% (Akbay 1981). In Turkish society 

silkworm seem cute. A survey study was real-

ized in primary school students. According to 

study between 9 and 40% of students in dif-

ferent levels rear insects. Students rear silk-

worm, ant, ladybug and grasshopper which 

showed that silkworm was one the loveable 

insect in insect groups (Tezcan et al. 2010).

Table 1.Production of apiculture and sericulture (Anon 2010, Anon 2013).

Year

Number of 
Villages

Engaged in 
Sericulture

Number of 
Families

Engaged in 
Sericulture

Number 
of Egg 
Boxes 

Produced

Production
of Fresh 
Cocoons 
(tonnes)

1936 2.201 49.338 56.278 2.135

1940 2.422 63.498 73.045 3.014

1950 3.013 69.354 62.927 2.501

1960 2.530 60.370 50.865 2.444

1970 1.559 43.589 64.340 1.461

1980 1.601 43.025 66.042 1.707

1990 1.916 44.541 80.544 2.171

2000 230 2.210 3.147 60

2012 342 2.572 5.576 134
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Table 2.Scientific classification of the silkworm (Akbay 1981).

Phylum Artropoda

Class Insecta/Hexapoda

Ordo Lepidoptera

Subordo Macro Lepidoptera-Heterocera

Super Family Bomycoiden

Family Bomycidae

Genus Bombyx

Species B. mori

2. UTILIZATION

Sericulture is related with agriculture and in-
dustrial sectors. Cultivating mulberry trees is 
agriculture part because silkworm is only fed 
by mulberry leaves. Rearing silkworm, pro-
ducing cocoons, and later than filature and 
textile are industrial part (Sahin and Cengiz 
2010). Apart from fabric production, silk was 
used as wire for music tool, surgical thread, 
and fishing rod (Imer 2005). Silkworm pupas 
are get as a by-product of silk drawing pro-
cess from cocoons. It is searched that whether 
silkworm pupas can be used as fish food in 
aquaculture industry (Altun 2007).Richter 
made a intra uterine device (IUD) from in-
testine of silkworm to prevent pregnancy in 
1909.According to some results published in 
1930 there was only 1.6% pregnancy in 2000 
cases. IUDs from intestine of silkworm were 
largely used in Japan in during 20th century 
(Yilmaz 2008). Silk also is largely used to 

sew incisions during surgical operations or 
after an injury. Silk is occurred from natural 
protein, therefore it is difficult to be rejected 
by the body (Uzun 2008). The main utiliza-
tion area of sericulture product is to use as 
fabric in textile industry. The fabric made 
from silk is largely used in Turkish textile 
industry. For example there are some local 
textile products in Aegean Region including 
Odemis (Izmir), Tire-Beledi (Izmir), Buldan 
(Denizli), Babadag (Denizli), Kizilcaboluk 
(Denizli), Yesilyurt (Mugla),and Uzumlu 
(Mugla) (Onlu 2010). The shape of a silk-
worm was inspired for tram engineers. Tram 
system was built in city of Bursa in 2013 and 
tramcars were manufactured a shape of silk-
worm. Also trams were named as ‘Ipekboce-
gi’ (Silkworm) (Figure 1 and 2) (Gerceksoz 
2013, Kaplan 2013).
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Figure 1. Ipekbocegi (Silkworm) Tram of 
Bursa

Figure 2. Ipekbocegi (Silkworm) Tram of 
Bursa

3. FOLKLORE

Silk, silk fabric and silkworm can often be 
seen in Turkish culture, because Turks deal 
with sericulture for thousands years. In Turk-
ish culture Dede Korkut is a wise and omni-
scient legendary character and Dede Korkut 
Sagas are very famous in all Turkoman com-
munities. In Dede Korkut Sagas, important 
guests used to be offered to sit down on a silk 
carpet, to show hospitality the guests. Some-

times important guests used to be offered to 
stay in a silk tent for the same reason. (Rah-
manov 1997).Silkworm is often involved in 
riddles (Sakaoglu 2003). Some quatrain rid-
dles can also be seen in Turkish culture. For 
example a quatrain riddle from Azerbaijan 
Turks;

Bir gusum var alaca (I have a pied bird)

Getdi gondu agaca (It perched on a tree)

Ozune yuva tikdi (It built a home itself)

Ne gapi goydu, ne baca (But it did not make 
any door or chimney)

(Answer is silkworm) (Makas 1997)

A Karachay-Balkar song was mentioned 
about silk and it says ‘Ipek gibi olsun kecem’. 
According to song it meant ‘I wish my felt 
like silky soft’ (Hacieva 1997). In another 
song, hair of women likend silk from Cos-
sack Turks culture (Muhyaeva 1997). Silk-
worm was named in various words such as 
‘boce, bocek, bocu, kurtcuk, and tirtil’ (Gu-
musatam 2011).

People of Bursa is called silkworms after 
every sleep as ‘aladi’. After 1st sleep, silk-
worms are in 1st age and they are called as 
‘birinci aladi’, (1st aladi) after 2nd sleep and 
in 2nd age called as ‘ikinci aladi’ (2nd aladi), 
in 3rd age called as ‘kucuk aladi’ (little aladi), 
in 4th age called as ‘buyuk aladi’ (big aladi) 
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(Tas 2013). After silkworms finish making 
cocoon, household organize a celebration. It 
is called as ‘Koza yolma dugunu’ (Cocoon 
harvest gala). Women cook various kinds of 
meals. They also cook a special desert and it 
is called as ‘Koza yolum helvasi’ (Cocoon 
harvest desert) or ‘Gaziler helvasi’ (Veteran’s 
dessert). Household is very happy because 
cocoons will be sold soon and men buy some 
gifts for household. Men used to buy gold 
jewelry or dowry items for girls (Basaran 
2013, Soysaldi and Ozdemir 2013, Tas 2013) 
and some guns or horse equipment for boys 
(Tas 2013). Girls make lots of dowry items 
(Figure 3 and 4) by embellishing silk fabric. 
They make ‘mendil’ (handkerchief), ‘bohca’ 
(bundle for clothes), ‘burumcuk goynek’ (A 
kind of traditional tunic), ‘basortusu’ (scarf), 
‘yazma oya’ (A kind of traditional scarf), 
‘para kesesi’ (purse), ‘seccade’ (prayer rug), 
‘carsaf’ (linen sheet), ‘hamam havlusu’ (A 
kind of large bath towel for body), ‘peskir’ 
(A kind of small bath towel for hands and 
face), ‘yatak ortusu takimi’ (bedspreads), ‘pe-
stemal’ (peshtemal), ‘burgu’ (A kind of tra-
dational large scarf which covers upper part 
of the body), ‘sal’ (shawl), ‘gecelik’ (night-
gown) and ‘ipek giyecek’ (silk clothing) (Fig-
ure 5 and 6) (Soysaldi and Ozdemir 2013).

Figure 3. Dowry items for girls (Photo by 
A. Soysaldi)

Figure 4. A silk shawl made in Bursa 
(Photo by A. Z. Gerceksoz)
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Figure 5. Queen Elizabeth II checking silk 
fabric items in Koza Han (Cocoon Khan) 
in Bursa on 15 May 2008 (Photo by A. Z. 

Gerceksoz)

Figure 6. Tradational Turkish Woman 
clothes in Uluumay Museum of Bursa 

(Photo by P. Yilmaz)

4. MISUSES AND MISBELIEFS

In Turkish culture there are also some mis-
use and misbelief in sericulture. For example 
in Bursa sericulture places are fumigated by 

using cayenne pepper smoke for disinfection. 
After silkworm production, household never 
bring to home beetroot to prevent to prevent 
from ‘Pancar kesti’ disease. Doings of sew-
ing and prick with a needle are strickly pro-
hibited. Household never let anybody to visit 
silkworm production rooms to protect from 
whammy, because people believe that some 
people especially person who has blue eyes 
has whammy effect against to animals or hu-
man. While mulberry leaves being brought to 
silkworm production rooms, people pray on a 
piece of nettle and put that nettle plant togeth-
er with mulberry leaves. In Turkish culture 
6th May is a holiday because people believe 
that 6th May winter ends and summer starts. 
This day is called ‘Hidirellez Gunu’ and cel-
ebrate in almost all Turkoman communities. 
Silkworm eggs put on a cloth and hang on 
a branch of rose tree one day before Hidire-
llez Gunu and those eggs are taken back by 
a little girl and carry to hatching room on 
the day of Hidirellez Gunu. This ceremony 
is called as ‘Hidirellez Kamcisi’. Women 
go to tomb Karinca Dede Evliyasi (Saint of 
Grandfather of Ant) and fetch a piece of soil 
from the tomb. They put the piece of soil 
into production rooms to prevent silkworms 
from all kinds of insects. Some women go to 
some holy persons who knows some effective 
prays against to rats and mice. The holy per-
son takes a piece of leafless mulberry branch 
and shaped into a circle and some prays on it. 
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The women put this leafless mulberry branch 
into silkworm production rooms to prevent 
silkworms from rats and mice. Sometimes 
silkworms were got ill by Flacherie Disease. 
Women get some ‘ayran’ (buttermilk) and 
pray ‘Yasin Duasi’ (A significant pray in 
Holy Quran) on it, after than they sprinkle 
the ayran prayed on silkworms to be pre-
vent from Flacherie Disease instead of any 
treatment. When silkworms stop eating and 
intend to make cocoon, they look for a spe-
cial place and swing their heads. It is a sign 
of starting cocoon construction. It is called 
as ‘kilavuz vermek’. When silkworms are in 
kilavuz vermek stage, people make noise by 
playing drums and cans, thus people believe 
that silkworms make cocoon faster by scaring 
from the noise. On the other hand some old 
women pray for better yield (Gursoy 2012, 
Tas 2013). 

5. CONCLUSIONS

Silk which has an important role on interna-
tional trade for centuries has a long and hard 
manufacturing process from cocoon to fiber, 
fiber to fabric, fabric to clothes. This process 
has an important effects on socio-cultural 
structure of society (Altun, 2013; Yasayanlar, 
2013; Tas, 2013). These affects can be clas-
sify as;

1- Believes about cultivation process 
from Bombyx to cocoon. These believes in-

clude protection from evil eye, diseases and 
baleful things. Some practices like praying, 
incensing, banning to sew at homes, visiting 
to important religious persons or their graves. 

2- Some customs like wedding, fiesta, 
making halvah, feasts at harvest time or after 
harvest. 

3- Writing “mani”, poems, songs and 
folk songs and singing about silk and silk wo-
ven by breeders.

All these traditional believes and values show 
that silkworm and silk woven have important 
affects and meaning on social life of com-
munity. Modern life and new technological 
products weaken the role of silk and silk wo-
ven in economy. However its effects on folk 
culture maintain. 
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TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK FAALİYETLERİNİN TÜRK SPOR 
ENDÜSTRİSİNDE UYGULANMASI 1

(Fenerium, GS Store, Kartal Yuvası ve TS Clup Örneği)

THE APPLICATION OF SUPPLY CHAINS AND LOGISTIC ACTIVITIES 
ON THE TURKISH SPORTS INDUSTRY

(The Paradigm Fenerium, GS Store, Kartal Yuvasi and TS Clup)

Hüseyin Çağdaş BATMAZ1, Oğuzhan ZİREK2, Mustafa KARADAĞ3

1Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor A.D. Yük. Lis. Öğrencisi Elazığ / Türkiye
2 Elazığ Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Elazığ / Türkiye 

3 Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Elazığ / Türkiye

Öz: Türk spor endüstrisindeki tedarik zinciri ve örnek lojistik uygulama-
larını değerlendirmek ve bu uygulamaların spor endüstrisinde yarattığı 
farkındalıkları incelemek bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. 
Türkiye’deki büyük spor kulüpleri, spor endüstrisinin önemli bir bölümünü 
oluşturmaktadır. Bu kulüplerin lisanslı ürünlerini satmış oldukları spor 
mağazaları ise araştırmanın örneklem grubu olarak seçilmiştir. Küresel-
leşmeyle birlikte bütün endüstrilerde ticari açıdan önemli görülen tedarik 
zinciri ve lojistik uygulamaları, spor endüstrisinde de aynı derecede önem 
arz etmektedir. Hammaddelerin nihai ürüne çevrilmesini ve bu ürünlerin 
müşterilere taşınmasını içeren lojistik faaliyetlere bütün endüstrilerde ihtiyaç 
duyulduğu gibi spor endüstrisinde de ihtiyaç duyulmaktadır. Spor sektörü, 
zaman içerisinde gelişerek ve genişleyerek küresel bir endüstri haline gelmiş 
ve bu sayede dünyanın sayılı endüstrileri arasında yerini almıştır. Bununla 
birlikte sportif ürünlerin, orjin noktasından tüketim noktasına gelene kadar 
etkin akışının nasıl gerçekleştiği bu araştırmanın kaynağını oluşturmuştur. 
Ancak spor işletmeciliği alanında tedarik zinciri ve lojistiği konu edinen 
bilimsel araştırmaların nispeten sınırlı olması, bir eksiklik olarak görülmüş 
ve böyle bir araştırmanın yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu çalışmanın anahtar 
kelimeleri ile ilgili olarak literatür taraması yapılmış, tarama sonucu elde 
edilen bilgiler spor endüstrisiyle ilişkilendirilmiş ve bu bilgiler örnek lojistik 
ağlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen bulgu ve 
sonuçların, bu çalışmaya benzer yapılacak diğer çalışma ve projelere kaynaklık 
etmesi beklenmektedir. Sonuç olarak bu araştırmada, spor endüstrisinde etkin 
olarak kullanılan lojistik faaliyetler incelenmiştir. Bu lojistik uygulamaları 
sayesinde, lisanslı ürün satış mağazalarının ve internet erişiminin olmadığı 
veya kısıtlı olduğu yerlere ürünler ulaştırılmıştır. Farklı inanca ve kültüre 
sahip insanlara lisanslı ürünlerin tanıtımı ve ulaştırılması sağlanmıştır. Bu 
araştırmada verilen örnek lojistik uygulamalarından farklı olarak başka yeni 
lojistik uygulamalarında yapılabilmesi için yeni tedarik zinciri ve lojistik 
ağlarına yönelik proje ve yarışmaların düzenlemesi gerektiği de vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri, Lojistik, Spor, Endüstri, Spor Endüstrisi

Abstract: The main objectives of this study are to assess the application of 
supply chains and paradigm logistics on the the turkish sports industry, and 
to examine the awareness caused by the sports industry. The big sports clubs 
in Turkey compose a crucial part of the sports industry. The sports shops 
which are the buyers of the licensed products of these clubs, are chosen as 
the sample group of this research. Globalism has caused supply chains and 
logistics become crucial in terms of commerce for industries, and these two 
factors are also crucial for the sports industry. The sports industry requires 
like all other industries logistics which embraces operations like transforming 
raw material into endproducts, and the transportation of these products to 
the customers. The sports sector has shown development and has expanded 
its limits within time, and has located itself as a factor of the prominent 
industries by courtesy of its features. In addition to this the know-how of the 
active flow of the sportive products from their origins till the expenditure has 
been a resource for this study. However, the relatively restricted scientific 
researches about supply chains and logistics in the sports industry has been 
regarded as a deficiency, and performing such a study has been seen as a 
must. A literature scan related with the keywords of this study has been 
materialized, the results of the scan were correlated to the sports industry and 
efforts in explaining these data with model logistic webs have been made.  
The indications and results received at the end of the study, are expected to 
act like a resource for similar operations and projects. Finally, the logistic 
operations actively facilitated in the sports industry have been examined in 
this study. The products have been delivered to places where there are no 
licensed product shops and there’s no internet or where these are restricted 
by courtesy of the related logistic applications. The promotion and delivery 
of licensed products have been released for people with different religions 
and cultural backgrounds. It’s emphasized projects and competitions have 
to be organized for new supply chains and logistics for the realization of 
other new logistics, apart from the paradigm logistics given in this study.

Key Words:  Supply Chains, Logistics, Sports, Industry, Sports Industry
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1. GİRİŞ

İnsanlar, teknolojinin her alana hakim olduğu 
küreselleşen bir dünyada yaşamaktadır. Serbest-
leşen ve kolaylaşan uluslararası ticaret, dünyanın 
her yerinde üretilen ürünlerin hızlı ve ekonomik 
olarak dünyanın her yerine taşınması ve tüketime 
sunulmasına olanak yaratmıştır. Böylece pazardaki 
rekabetin ölçekleri büyümüş, oyuncuların sayısı 
artmıştır. Üretim teknolojilerinin hızla değişmesi 
ve kolayca kopyalanabilmesi sonucunda  ürünler 
birbirlerine benzemiş ve kalite artık ayırıcı bir 
özellik olma vasfını yitirmiştir. Ürünlerin üretim 
teknolojileri, hammadde temin kanalları, iş gücü 
maliyetleri, sermayenin maliyeti birbirlerine ya-
kınlaşmış ve üretim fiyatının rakip ürünlerin altına 
çekilmesi zorlaşmıştır. Maliyetlerin birbirine çok 
yaklaştığı küresel pazarda rekabet etmek imkansız 
hale gelmiştir (www.atillayildiztekin.com). Bu 
nedenle firmaların faaliyet gösterdikleri alanda 
daha iyi rekabet edebilmesi için kendi içsel faali-
yetlerini optimum yapması yetmemekte, firmanın 
dış çevresini oluşturan tedarikçiler ve müşterilerle 
bağlarını sıkı bir şekilde kurması gerekmektedir 
(Gürgen, 2011:377). 

Lojistik ve tedarik zinciri, birbirleriyle çok karıştı-
rılan iki kavramdır (Gürgen, 2011:380). Lojistik en 
genel anlamıyla, istenen ürün veya hizmeti, çıkış 
noktasından başlamak üzere istenen yere, istenen 
miktarda, uygun koşullarda, istenen zamanda teslim 
edilmesine yönelik planlama, yürütme ve kontrol 
süreci olarak tanımlanmaktadır (İTO, 2006:10).  
Bir başka tanımla lojistik, müşteri ihtiyaçlarını 

karşılamak için çıkış noktasından varış noktasına 
kadar ürün, hizmet ve bilginin etkili ve etken ola-
rak akışını, depolanmasını planlayan, uygulayan 
ve kontrol eden tedarik zincirinin bir parçasıdır 
(Coyle vd., 2006:39). Bu zincir üzerinde meydana 
gelen taşıma, depolama gibi faaliyetler lojistiğin 
kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir (Ballou, 
2004:6). Tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinci-
rinin ve bu zincir içinde yer alan tüm şirketlerin 
uzun vadeli performanslarını arttırmak amacıyla, 
söz konusu şirketlere ait işletme fonksiyonları ve 
planlarının, zincirdeki tüm şirketleri kapsayacak 
şekilde, sistematik ve stratejik koordinasyonudur 
(Tanyaş, 2009:16). Bu tanım ve açıklamalar 
ışığında tedarik zincirinin, lojistiği de içine alan 
çok kapsamlı bir süreç olduğu görülmektedir.

Günümüzde spor, kişisel ve toplumsal sağlığı 
koruyucu ve geliştirici nitelikleriyle önemli bir 
hizmet sektörü olarak kabul görmektedir. Ayrıca, 
günümüz kitle iletişim araçları ve medyanın etkisiyle 
karlı bir reklam ve tanıtım aracı haline gelen spor, 
bir taraftan geniş kitlelerin yoğun ilgisini çeken 
bir gösteri ve eğlence faaliyeti olarak tüketim 
sektörüne dönüşürken, diğer taraftan girişimciler 
için önemli miktarlarda finans hareketlerinin ya-
şandığı cazip bir ekonomik faaliyet alanı haline 
gelmektedir. Spor hem hizmet üretimi boyutuyla, 
hem de mal üretim ve tüketim sektörleri boyutuy-
la, işletmecilik ve spor işletmeciliği bilimlerinin 
araştırma konusunu oluşturmaktadır (Devecioğlu, 
2005:118). Böylece büyük tüketici guruplarının 
oluşmasını ve onların bir araya gelmesini sağlayan 
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spor,  aynı zamanda bir pazarlama aracı olarak 
kullanılmaya başlayarak, hızla büyüyen tüketim 
toplumunun etkisi ile ticari bir boyut kazanmıştır. 
Spor endüstrisi, tüketiciler ya da spor organizas-
yonları için spor ürünleri üretmek, sağlamak veya 
var olan herhangi bir spor organizasyonunu ya da 
onun bir parçasını oluşturmaktır (Mullin, 2000). 
Spor endüstrisinde, mal veya hizmetlerin yerine 
getirilmesinde tedarik zincirinin son halkası sadece 
müşteriler şeklinde düşünülmemelidir. Bu hedef 
kitleyi sporcular, izleyiciler, taraftarlar ve kulüpler 
şeklinde örneklerle çoğaltmak mümkündür.

Türkiye futbol liglerinde mücadele eden spor 
kulüpleri, taraftarların, kendi takımlarının lisanslı 
ürünlerine ulaşmasını kolaylaştırmak için ürün 
satış mağazaları oluşturmakta veya bu ürünleri 
satmak için çeşitli yöntemler geliştirmektedir. 
Türkiye’deki büyük spor kulüpleri, spor endüst-
risinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu 
kulüplerin lisanslı ürünlerini satmış oldukları spor 
mağazaları ise örneklem grup olarak seçilmiştir. 
Küreselleşmeyle birlikte bütün endüstrilerde ticari 
açıdan önemli görülen tedarik zinciri ve lojistik 
uygulamaları, spor endüstrisinde de aynı derecede 
önem arz etmektedir. Hammaddelerin nihai ürüne 
çevrilmesini ve bu ürünlerin müşterilere taşınma-
sını içeren lojistik faaliyetlere bütün endüstrilerde 
ihtiyaç duyulduğu gibi spor endüstrisinde de 
ihtiyaç duyulmaktadır. Türk spor endüstrisindeki 
tedarik zinciri ve örnek lojistik uygulamalarını 
değerlendirmek ve bu uygulamaların spor en-

düstrisinde yarattığı farkındalıkları incelemek 
bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır.

1.1.  Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi

Spor işletmesi alanında tedarik zinciri ve lojistiği 
konu edinen bilimsel araştırmaların nispeten sınırlı 
olması böyle bir araştırmanın yapılmasını gerekli 
kılmıştır. Bununla birlikte sportif ürünlerin, orjin 
noktasından tüketim noktasına gelene kadar etkin 
akışının nasıl gerçekleştiğini belirlemeye çalışmak 
da bu araştırmanın kaynağını oluşturmuştur. Fe-
nerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor 
gibi büyük spor kulüplerinin lisanslı ürünlerini 
satmış oldukları spor mağazaları ise örneklem 
grup olarak seçilmiştir. Araştırmanın bu bölü-
münde tedarik zinciri ve lojistik kavramlarıyla 
ilgili geliştirilen çeşitli tanımlara yer verilmiştir. 
Bu tanımlar ışığında ise ilgili kavramlar spor en-
düstrisi ile ilişkilendirilerek araştırmanın tartışma 
ve sonuç bölümünün oluşturulması sağlanmıştır. 

1.1.1. Spor Endüstrisi Kavramı 

Spor endüstrisi ürün ve ürünleri tüketen tüketicileri 
kapsayan bir özelliğe sahiptir. Spor endüstrisi 
içindeki ürün; spor faaliyetleri, rekreasyon, fitnes 
veya serbest zaman etkinlikleri ve bunlar ile ilgili 
ürün ve hizmetler şeklinde ifade edilmektedir. 
Spor tüketicisi ise; tüm toplumda spor ürün ve 
hizmetlerini tüketen birey ve işletmeler olarak 
belirtilmiştir (Pitts ve Stotlar, 1996:2-3). Büyük 
bir ekonomik yelpazeden oluşan spor endüst-
risi, zamanla birçok farklı alanı da bünyesinde 
toplamıştır (Argan ve Katırcı, 2002:177). Spor 
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endüstrisini oluşturan bu faaliyet alanları, sektörel 
açıdan birçok başlık altında ele alınabilir. Bunlar; 
sportif mal, inşaat, turizm, logo, hediyelik eşya, 
reklam, eğlence ve promosyon sektörü şeklinde 
ifade edilir (Ekren, 2003:2). 

Spor endüstrisi, dünyanın önde gelen ilk 20 en-
düstrisi içinde yer almaktadır (Ekmekçi ve Dağlı 
Ekmekçi, 2010:29). Yine spor, tüm sektörler 
içinde genel ciro olarak otomotiv sektörünün de 
önünde yer almaktadır. Sporcular dışında, sadece 
ABD’deki spor endüstrisinde 5.5 milyon kişi is-
tihdam edilmektedir. Dünyada televizyonlarda en 
çok izlenen programlar spor programlarıdır. Bu 
anlamda spor; gerek performans, gerek rekreatif, 
gerekse rehabilitif ve de preventif boyutu ile 
insan yaşantısının vazgeçilmez bir parçası haline 
gelmiştir (Saros ve Gökduman; 2006). Modern 
sporun gelişimi 20. yüzyılda kapitalizmin ve 
ticarileşmenin etkisiyle yönünü sporun sermaye 
değerine çevirmiştir (Smart, 2007:113). Bu gö-
rüşe göre markalaşma ve bu markaların küresel 
pazarda yaygınlaşmasıyla birlikte; profesyonel 
spor, medya ve şirket sponsorlukları sanki “altın 
bir üçgen” oluşturmuşlar ve her biri bu üçgende 
payına düşeni fazlasıyla almaya başlamışlardır 
(Baloğlu ve Davutoğlu, 2009:83). 

Türkiye’de spor endüstrisi, çok büyük gelişmeler 
göstermese de son yıllarda küçümsenmeyecek 
gelişmeler yaşanmış ve yaşanmaya da devam 
etmektedir (Basım ve Argan, 2009:178). Örneğin 
dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de 
de en popüler spor dalı olan futbol diğer ülkelerde 

olduğu gibi önemli bir ekonomik faaliyet konusu 
haline gelmiştir (Akşar ve Merih, 2006:712). Spor 
kulüplerinin lisanslı ürünlerinin satıldığı mağazalar 
ve fitnes aletleri pazarı dahil markalı spor ürünleri 
sektörünün perakende cirosu 2012’de yaklaşık 1 
milyar euroya ulaşmıştır. Pazarın 2013’te % 15, 
sonraki 5 yılda ise % 10-15 büyümeyle cirosunu 
2’ye katlaması beklenmektedir. Büyüyen pazarda 
şirketler yatırımlarını artırmaya devam ettirmek-
tedir (www.dünya.com). 

1.1.2. Spor Endüstrisinde Tedarik Zinciri 
Kavramı

İşletmeler hizmetlerini sunarken ihtiyaçları olan 
her şeyi kendileri sağlayamazlar. Bu nedenle 
değişik ihtiyaçlarını karşılayacak tedarikçilerle 
çalışır ve işbirliği yaparlar. Bu süreçte her iki 
taraf karşılıklı olarak birbirine bağlıdır ve kar-
şılıklı çıkar ilişkileri içinde çalışırlar. Yani biri 
kazandığında diğeri de kazanacak, nihayetinde 
en son müşteri kazanacaktır (Çimen ve Gürbüz, 
2007:95). Bu kazanç döngüsü tedarik zinciri adı 
altında oluşmaktadır. Tedarik zinciri, hammadde 
temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere 
çeviren ve nihai ürünleri müşterilere dağıtan, 
üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır (Lee 
ve Billington, 1992:66). Her toplumda tüketilen 
ürünün temin edilmesi gereklidir. Üretilen ve 
tüketilen şeyler ise mal, hizmet ve bilgidir. Bu 
üç eleman hammaddenin başlangıç noktasından 
tüketildiği ana kadar tedarik zinciri hareketi içinde 
etkili bir şekilde planlanmalı, uygulanmalı ve 
kontrol edilmelidir (www.atillayildiztekin.com). 
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Tedarik zinciri, işletmenin gelir yaratacak ana mal 
ve hizmetlerinin üretimi için gerekli girdileri, ku-
rumları ve faaliyetleri; bunun yanında üretilen mal 
ve hizmetlerin son tüketiciye kadar gönderilmesi 
ile ilgili kurumları ve faaliyetleri kapsamaktadır 
(Ülgen ve Mirze, 2010:289). Günümüz iş çev-
resinde hiçbir girişim stratejilerini tedarik zinciri 
ile bütünleştirmeden başarılı bir biçimde ürün, 
süreç ya da hizmet yönlü bir avantaj oluşturmayı 
bekleyemez (Başkol, 2011:16). Küresel rekabet 
ortamında şirketlerin başarılı olabilmeleri ve 
belirlemiş oldukları hedeflere ulaşabilmeleri için, 
içinde bulundukları tedarik zincirinin her halkası 
ile birebir uyum içinde olmaları gerekmektedir. 

1.1.3. Spor Endüstrisinde Lojistik Kavramı

İşletmeler açısından lojistik, hammadde, yarı 
mamul ve hazır parçaların üretim ortamına ta-
şınması fiziksel tedarik, sonrasında bunların iş 
istasyonları ve tezgâhlara taşınması yani kurum içi 
malzeme akışı ve elleçleme; nihayetinde ise çıkış 
ambarından dağıtım kanallarına ve müşterilerine 
kadar uzanan zincir fiziksel dağıtım, olarak üç 
aşamalı bir yönetim sürecinden oluşmaktadır. Bu 
üç aşamalı ve birbiriyle bağlantılı olarak gelişen 
yapı tek bir çatı altında “”Tedarik Zinciri Yönetimi” 
olarak toplanmaktadır (Karagöz, 2007:23-24). 
Lojistik, müşterileri ihtiyaçlarının karşılanabilmesi 
için ürün veya hizmetin ilk tedarik noktasından 
son tüketiciye ulaşıncaya kadar gelişen sürecin 
planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesini 
ifade eder. Lojistik kavramı geniş ve uzun bir 
süreci içine alır. Lojistiğin, küreselleşmeye bağlı 

olarak, rekabetin istenilen düzeyde sağlanmasında 
önemli bir rolü vardır. İnsanların ihtiyaçlarına 
paralel olarak dünya genelinde spor, küresel 
bir sektör haline gelmiş ve bu sektörde rekabet 
edilecek alan sayısı artmıştır. Ekonomik anlamda 
daha da önem kazanan olimpiyat oyunları gibi 
etkinlikler şüphesiz küresel şirketler için açık 
bir pazar haline gelmiştir. Bu küresel şirketlerin 
merkezleri ABD ve İngiltere gibi dünya ekono-
misini elinde tutan ülkelerde yer almasına rağmen 
mal ve hizmetin tüketicilere sunulması ve onlara 
ulaştırılmasında lojistik kavramı ve bu kavramın 
önemi ortaya çıkmaktadır. Uzak yerlerin yakın 
olduğu günümüzde mal ve hizmetlerin yerine 
getirilmesinde lojistiğin, özellikle lojistik taşı-
macılığın önemi göz ardı edilmemelidir. Spor 
malzemelerinin taşınması, reklam ve organizasyon 
yayını için ihtiyaç duyulan malzemelerin temini 
gibi durumlarda lojistik kavramı etkili olmaktadır. 

Çeşitli sektörlerde olduğu gibi spor sektöründe 
de insanların mal ve hizmetlere ihtiyacı vardır. 
Bunu örneklerle çoğaltmak mümkündür. Spor 
yapan veya yapmayan ancak her kesimden insanın 
kullanmayı zorunlu gördüğü spor ayakkabısının 
üretimi için sipariş işleme ve lojistik süreci, lo-
jistiğin spor endüstrisindeki yerini anlaşılır bir 
şekilde açıklamak için yeterli olacaktır. Örne-
ğin bir spor ayakkabısı, granül tipi pvc, plastik 
reçine, yüzey derisi, taban için kauçuk, vinil, 
tuval ve pamuk kumaştan oluşan astar, köpük 
kompozit kumaş, tutkal vb. hammaddelerden 
oluşur. “Bu mamül veya yarı mamül maddelerin 
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en uygun koşullarda, en hızlı şekilde stok yükü 
yaratmayacak bir biçimde temin edilmesi ve 
bunlarla üretilen spor ayakkabısının stoklarda 
beklemeden mümkün olduğu kadar az miktarda 
el değiştirerek müşterinin ihtiyacı olan zamanda 
ve yerde bekletilmeyerek hazır bulundurulması 
lojistik sürecini oluşturur. Bu süreç ayakkabının 
kullanılmayacak kadar eskimesi veya yıpranması 
ile yenisinin alımına kadar uzanan bir süreçtir” 
1Sipariş süreci, müşterilerden siparişlerin alınması 
ve siparişlerin durum değerlendirilmesi yapıldıktan 
sonra müşteriyle iletişime geçilerek siparişlerin 
müşteriye hazır hale getirilmesini içerir. Etkin 
bir sipariş yönetimi müşteri memnuniyetinin 
sağlanması açısından oldukça önemlidir (Lambert 
vd. 1998:18).

“Lojistik sektörünün son 20 yılda bu kadar hızlı 
bir şekilde gelişmesi tesadüflere bağlı değildir. 
Küresel ekonominin dünyadaki değişimi, gümrük 
duvarlarının indirilmesi ve lojistik sektöründeki 
gelişmeler bunun tesadüf olmadığının bir göster-
gesidir” (Tavasszy vd., 2003:456-472). Türkiye’de 

1  (www.atillayildiztekin.com)

de lojistik sektörü son yıllarda gelişme gösteren 
genç bir sektördür. Türkiye, lokasyon olarak Orta 
Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa arasında 
bir aktarma merkezi oluşturmasından kaynaklanan 
avantajlı konumu ile birçok otorite tarafından 
lojistik üssü olma iddiası veya ideali ile tanım-
lanmaktadır. Lojistik firmaları arasındaki rekabet 
sadece yurt içinde değil yurt dışındaki firmalar ile 
de olmaktadır. Dünya üzerindeki gelişmiş ülkelerin 
tamamının entegre olduğu günden güne gelişen 
lojistik sektörü, Türkiye’de de 1980’lerle 1990’lı 
yıllar arasında kara, hava, deniz, demiryolu ve 
kombine taşımacılık alanlarındaki yatırımlarla alt 
yapısını oluşmuştur, 1990’lı yıllarda da atılıma 
geçmiştir. Dünyadaki benzer uygulamalara paralel 
biçimde hizmetlerini çeşitlendiren ve uzmanlaş-
tıran Türkiye’de yerleşik lojistik sektörü, 2000 
yılının başına gelindiğinde, emekleme devresini 
geride bırakarak, yerli ve uluslararası şirketlerde 
işbirliğine giden, yurtdışı bürolar açan hizmetle-
rinin kalitesini sürekli artıran, dinamik bir sektör 
haline gelmiştir .2

2  (utikad.org.tr).
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2. TÜRK SPOR ENDÜSTRİSİNDE LOJİSTİK 
UYGULAMALARI

Türkiye her yıl artan dış ticaret hacmi ile gelişen 
bir ülke görüntüsü vermektedir. Milli gelirin 
artmasına karşılık hala tüketim artmamıştır. 
Türkiye’nin kuzey batısı ülke ölçeklerine göre 
üretebilmekte ve tüketebilmekte ancak ülkenin 
doğusu henüz tüketimden istenilen seviyede pay 
alamamaktadır. Küresel rekabetten pay alınabil-
mesi için küresel ölçeklerde üretim yapan ve bu 
ürünleri küresel olarak dağıtabilen kuruluşlara 
ihtiyaç vardır (www.atillayildiztekin.com). Bu 
bağlamda Türkiye’de tedarik zinciri ve lojistik 
faaliyetlerinin gelişmesine bağlı olarak spor sek-
töründe bu anlamda bir gelişme ve modernleşme 
yaşanmaktadır. Bu modernleşmede doğal olarak 
firmalar arasında yaşanan rekabetin de etkisi vardır. 
2000’li yılların başından itibaren spor kulüpleri-

nin kurmuş oldukları spor mağazaları, lojistik ve 
tedarik zinciri halkasının en güzel örneğini teşkil 
etmektedir. Türkiye’de Fenerbahçe, Galatasaray, 
Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük spor kulüpleri 
lisanslı ürün satış mağazası zincirleri oluşturarak 
müşterilerinin ürün ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. 
Bu büyük şirketler hem yurtiçinde hem de yurt 
dışında şubeler açarak aynı zamanda küresel rekabet 
ortamına da girmiş bulunmaktadırlar. Böylece en 
uygun ve en kullanışlı lojistik dağıtım kanallarını 
kullanarak ürünlerin müşteriye teslim edilme-
siyle tedarik süreci büyük oranda tamamlanmış 
olur. Spor kulüplerinin malın teslimi noktasında 
kullanmış oldukları ürün dağıtım kanallarına 
bakıldığında bazı örnek lojistik uygulamaları 
dikkat çekmektedir. 
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Tablo 1. Türk Spor Sektöründeki Bazı Lisanslı Ürün Satış Mağazaları

LİSANSLI ÜRÜN SATIŞ MAĞAZALARI

Marka Şirket Adı
Yurtiçi 

Mağaza 
Sayısı

Yurt Dışı 
Mağaza 
Sayısı

Mobil 
Tır 

Sayısı

Online 
Satış 

Mağazası

Fenerium Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi 92 3 3 1

G.S. Store Galatasaray Sportif Anonim Şirketi 87 6 3 3

Kartal 
Yuvası

Beşiktaş Futbol Anonim Şirketi 50 1 3 2

TS Clup Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Anonim 
Şirketi

25 --- 1 1

Kaynak: Tablo 1’deki Veriler İlgili Firmaların Resmi Web Sayfaları Esas Alınarak Oluşturulmuş-
tur.

2.1. G.S. Store Mobil Tır Örneği

G.S. Store, toplam 93 fiziki mağazası ile farklı 
şehirlerde taraftarlarına hizmet vermektedir. 
G.S. Store, spor mağazalarının yanı sıra basit bir 
lojistik ağını kullanarak mobil tırlar vasıtasıyla 
da hizmet sunmaktadır. Mobil tırlarla sağlanan 
lojistik faaliyetlerde; hammaddeler, işlenmek üzere 
tedarikçiler tarafından fabrikalara taşınmakta ve 
bu fabrikalarda lisanslı ürün haline getirildikten 

sonra depolara gönderilmekte, oradan da gezici 
tırlar vasıtasıyla müşterilere ulaştırılmaktadır. 
Gezici tırlar, özellikle lisanslı ürün satış mağaza-
larının olmadığı yerlere gitmektedirler. Böylece 
bu tırlar örnek bir lojistik uygulaması ile ürün 
satışının gerçekleştirilmesine aracı olmaktadırlar. 
Bu gezici tırlar yurtiçi ve yurt dışında yılın tüm 
zamanları faaliyet göstermektedirler (http://www.
gsstore.org/).
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Kaynak: G.S. Storenin Mobil Tır sistemi dikkate alınarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. 
 

2.2. Karmaşık Bir Lojistik Ağında 

Fenerium Örneği 

Yurt dışı mağazaları dahil olmak üzere 

99 adet fiziki mağazasıyla 28 şehirde 

faaliyet gösteren Fenerium, karmaşık 

bir lojistik ağını kullanarak 

taraftarlarına hizmet vermektedir. Şekil 

3 incelendiğinde Fenerium’un karmaşık 

bir lojistik ağını kullanarak lisanslı 

ürünlerini müşterilerine ulaştırdığı 

görülmektedir. Fenerium bu lojistik 
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Kaynak: G.S. Storenin Mobil Tır sistemi dikkate alınarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir.

2.2. Karmaşık Bir Lojistik Ağında Fenerium 
Örneği

Yurt dışı mağazaları dahil olmak üzere 99 adet 
fiziki mağazasıyla 28 şehirde faaliyet gösteren 
Fenerium, karmaşık bir lojistik ağını kullanarak 
taraftarlarına hizmet vermektedir. Şekil 3 incelen-

diğinde Fenerium’un karmaşık bir lojistik ağını 
kullanarak lisanslı ürünlerini müşterilerine ulaş-
tırdığı görülmektedir. Fenerium bu lojistik ağını 
kullanarak ürünlerin uygun şekilde depolanmasını 
sağlamakta ve tüketimdeki mevsimsellik etkileri 
de minimize etmektedir (http://www.fenerium.
com.tr).
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Kaynak: Fenerium’un mağaza sistemi dikkate alınarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir.
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2.3. Uçak Seyahatlerinde Sunexpres ve Fe-
nerium Örneği

Fenerium ile SunExpress arasında imzalanan 
protokol ile Fenerbahçe’nin lisanslı ürünlerinin, 
hem yurtiçi hem de yurtdışı uçuşlarda yolcular 
tarafından satın alınabilmesini sağlayacak bir 
lojistik uygulamasının gerçekleştirilmesi sağlandı 

(http://www.fanatik.com.tr). Bu protokolle birlikte, 
yılda 1.8 milyonunu gurbetçi vatandaşlarımızın 
oluşturduğu toplam 7.6 milyon yolcusuna hizmet 
veren SunExpress’in uçuşlarında Fenerium ürün-
lerinin satışı gerçekleştirilebilecektir .3

3  (http://www.haberler.com/).
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Kaynak:Fenerium ile Sunexpres arasında imzalanan protokol dikkate alınarak 
araştırmacı tarafından geliştirilmiştir.

 

2.4. İnternet Satış Mağazası / Kartal 

Yuvası ve T.S. Kulüp Örneği

Beşiktaş Spor Kulübü, Türkiye geneli 

50 adet, Trabzonspor Kulübü ise 25 

adet mağazasıyla taraftarlarına hizmet 

satmaya devam etmektedir 

(http://www.kartalyuvasi.com.tr/). Bu 

kulüpler internet satış mağazası

nı kullanarak aynı süre içerisinde 

milyonlarca taraftarına hizmet edebilme 

imkanına sahip olmaktadır. İnternet 

satış mağazasını tercih eden müşteriler 

de web sayfasının gelişmiş menü 

sistemini kullanabilmekte, ürün 

değişiklikleri takip edebilmekte, detaylı 

ürün arama şansına sahip olmakta, 

sipariş takibini sistem üzerinde 
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Kaynak:Fenerium ile Sunexpres arasında imzalanan protokol dikkate alınarak araştırmacı tarafından 
geliştirilmiştir.

2.4. İnternet Satış Mağazası / Kartal Yuvası 
ve T.S. Kulüp Örneği

Beşiktaş Spor Kulübü, Türkiye geneli 50 adet, 
Trabzonspor Kulübü ise 25 adet mağazasıyla 
taraftarlarına hizmet satmaya devam etmektedir 
(http://www.kartalyuvasi.com.tr/). Bu kulüpler 
internet satış mağazasını kullanarak aynı süre 

içerisinde milyonlarca taraftarına hizmet edebilme 
imkanına sahip olmaktadır. İnternet satış mağa-
zasını tercih eden müşteriler de web sayfasının 
gelişmiş menü sistemini kullanabilmekte, ürün 
değişiklikleri takip edebilmekte, detaylı ürün 
arama şansına sahip olmakta, sipariş takibini 
sistem üzerinde yapabilmekte ve daha birçok 
olanaktan faydalanabilmektedir.
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3. TARTIŞMA ve SONUÇ

Bu araştırmada örnek lojistik uygulamaları sadece 
bir spor kulübüne entegre edilerek verilmiştir. Araş-
tırmayla ilgili olarak örnek lojistik uygulamaları 
incelendiğinde spor kulüplerinin genelde benzer 
lojistik uygulamalarından faydalandıkları görül-
mektedir. İncelenen örnek lojistik uygulamalarının 
müşteri memnuniyetini sağlama noktasında Türk 
spor endüstrisindeki lojistik uygulamalarına katkı 
sunacağı ve bu uygulamaların spor endüstrisinde 
farklılıklar yaratacağı öngörülmektedir. 

G.S. Store mobil tır örneği incelendiğinde; bu 
lojistik uygulaması lisanslı ürün satış mağazaları-

nın olmadığı ve internet erişiminin kısıtlı olduğu 
yerlerde müşterilerin beklentilerine olumlu yönde 
katkı sağlayacaktır. Çünkü müşteriler bu sayede 
ürünleri test etme imkanı bulabileceklerdir. Bir 
başka yönüyle bu uygulama, özellikle kırsal yer-
lerin sosyal yaşamında bir hareketlilik sağlayacak 
aynı zamanda spor kulüplerinin imajını, olumlu 
yönde geliştirme olanağı verecektir.  Ancak bu 
lojistik uygulaması, özellikle ürün çeşitliliği ve 
ürünün garantisi açısından sıkıntı oluşturabilecek 
bir uygulama olarak da düşünülebilmelidir.
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arasında rekabetin arttırması anlamında etkili 
bir yöntem olarak düşünülmelidir. Rekabetin 
var olduğu ortamda ürün kalitesi ve çeşitliliği 
artmakta, ürün fiyatlarında çeşitli kampanyalara 
imkan tanınmaktadır. Dolayısıyla bu rekabet ortamı 
müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamada olumlu bir 
durum olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca lisanslı 
ürün satış mağazaları, müşterilerin istediği ürünü 
istediği zamanda bulabilme imkanını da verebil-
mektedir. Ancak müşteri ilişkilerinin zayıf olduğu 
ve hizmet kalitesinin düşük düzeyde olduğu 
lisanslı ürün satış mağazaları, spor kulüplerinin 
reklamını olumsuz yönde etki edeceği göz ardı 
edilmemelidir.

Uçak seyahatlerinde Sunexpres Fenerium ör-
neği incelendiğinde; bu yöntem özellikle spor 
kulübünün reklamını yapması yönünden çok 
etkili bir lojistik uygulaması olarak değerlendi-
rilmelidir. Çünkü Sunexpres, uluslar arası yolcu 
taşımacılığı yapan ve yaklaşık olarak yıllık 7.6 
milyon yolcu taşıyan büyük bir hava yolu şirke-
tidir. Bu şirket aracılığı ile Fenerium’un lisanslı 
ürünlerini satışa sunması ekonomik açıdan çok 
kulübün imajı, reklamı ve taraftar kazanması 
açısından değerlendirilmelidir. Farklı inanç ve 
kültüre sahip insanlara lisanslı ürünlerin tanıtımı 
sağlanmıştır. Mobil tırları hiç görmemiş, lisanslı 
ürün satış mağazasına hiç gitmemiş insanlar, 
yapacakları bir uçak seyahati ile lisanslı ürünleri 
görme imkanı bulacaktır. Ancak bu uygulamanın 
Türk spor sektöründe sadece Fenerium’a özgü 

olması rekabet halinde olan diğer kulüpler için 
bir eksiklik şeklinde düşünülmelidir. 

İnternet satış mağazası / Kartal Yuvası ve T.S. 
Kulüp örneği incelendiğinde; bu sanal lojistik 
uygulaması ile Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri 
aynı anda milyonlarca taraftar veya müşterisine 
hizmet sunabilme imkanını bulabilmektedir. Bu 
durum aynı zaman da ekonomik açıdan da büyük 
oranda gelir elde etme şeklinde değerlendirilme-
lidir. Özellikle lisanslı ürün satış mağazalarının 
olmadığı yerlerle müşteriler daha çok internet 
satış mağazasını kullanmaktadır. Bu sayede yeni 
ürünler ve markalar hakkında bilgi edinmekte 
ve yaşanan değişimi yakın takip edebilmektedir. 
Ancak sanal satış mağazaları vasıtasıyla istenen 
ürünlerin hasarsız bir biçimde müşteriye teslimi 
önemli bir husus olarak görülmelidir.

Günümüz spor endüstrisinde rekabet giderek hız 
kazanmaktadır. Spor kulüpleri de bu rekabet orta-
mında ayakta kalabilmeleri için sürekli stratejiler 
geliştirmek zorundadırlar. Geliştirilen bu stratejiler 
bütün dünyayı kucaklayıcı nitelikte olmalıdır. 
Çünkü küresel anlamda ürün oluşturmak ve bu 
küresel pazara girmek şirketlere birçok imkanlar 
ve kolaylıklar getirmektedir. Burada etkin ve 
modern tedarik zinciri ve lojistik faaliyetlerinin 
geliştirilmesi ve uygulanması gerekliliği öne 
çıkmaktadır. “Bowersox ve diğerleri (2002), 
lojistiğin dünyanın her tarafında, günün yirmi 
dört saati, haftanın yedi günü, yılın elli iki haftası, 
ürün ve hizmetlerin ihtiyaç duyulan yerde ve 
ihtiyaç duyulan zamanda hazır bulunmalarıyla 
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ilgilendiğini belirtmişlerdir. Lojistik olmadan 
pazarlama, üretim ve uluslar arası ticarette başa-
rılı olmanın zor olduğunu, gelişmiş endüstriyel 
toplumlardaki müşteriler için lojistik yeterliliğin 
büyük önem taşıdığını da ifade etmişlerdir (Bo-
wersox, vd. 2002:31).” Bu bağlamda küresel 
rekabetin hüküm sürdüğü günümüz ekonomik 
piyasalarında, spor işletmeleri kendi pazarlarında 
lider olmak istiyorlarsa güçlü ve uluslararası bir 
tedarik zinciri ağına ve lojistik bilgisine sahip 
olmak zorundadırlar. Bu araştırmada verilen örnek 
lojistik uygulamalarından farklı olarak başka yeni 
lojistik uygulamalarında yapılabilmesi için yeni 
tedarik zinciri ve lojistik ağlarına yönelik proje 
ve yarışmaların düzenlemesi gerektiği bir öneri 
olarak gündeme getirilmelidir.
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EXTENDED ABSTACT

People live in a global World in which technology is dominant. Free and Easy International Trade 
provides fast and economic transportation and consumption in all around the World.Therefore the 
rivalries in this market and the number of the players have increased.Due to the changes and being 
easily copied, products have started to resemble each other and quality is no more a distinctive feature.
Production technology, ways of providing raw material, cost of workforce and capital are parallel 
with each other so it becomes more difficult to produce with lower prices.Nearly same prices make 
the rivalry impossible in this global market. Therefore, to compete in this market optimum production 
is not enough, but also the company should have tight ties with supplier and consumers which form 
outside environment of the company. The main purpose of this study is to evaluate supply chain 
and sample logistic application in sports industry, and to examine the effects of these applications on 
awareness. Limited researches on supply chain and logistic application in sports industry make such a 
research necessary.Moreover, the journey of sports equipment from the production to the consumer is 
another source of this research.For the research group, sports stores of big clubs such as Fenerbahçe, 
Galatasaray, Beşiktaş and Trabzonspor have been chosen. The research includes various description 
about supply chain and logistic. In the light of these descriptions, related concepts have been created 
in discussion and results parts. The research is limited by literature scanning.It has been found out that 
the researches about logistic and supply chain are very limited.These researches are the source of the 
study.Using only these researches is the restriction of this research. In Turkey, big sports clubs such as 
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş and Trabzonspor provide product needs of their fans by founding 
licensed product stores.These big companies by opening braches in and out of the country compete 
in global market.Therefore, by using most appropriate logistic distributionways, they complete the 
process of delivery.When the distribution methods are analyzed, some good example logistic appli-
cations attract attention.When some samplelogistic methods are analyzed, it has been found out that 
sports companies use nearly same methods.It is foreseen that these applications have a remarkable 
contribution to the sports industry in the point of satisfaction of consumers. For example, GS Store 
mobile truck which provideslicensed products for customers who do not have access to the stores 
or internet will have positive contribution for the expectation of costumers. Thanks to these trucks, 
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costumers have a chance to try the products.On the other hand, these applications, especially in rural 
areas affect social life positively and improve status of sports clubs. When the complex example of 
Fenerium is analyzed; complicated logistic networks is a good method of increasing rivalry among 
companies. In the environment of rivalry, the quality and variety increase and provide campaign in 
the cost of products. Therefore, rivalry can be evaluated as a positive environment to meet the ne-
eds of customers.Besides these licensed sports product stores provide costumers easy access to the 
product which they desire.  Another example can be Sunexpress Fenerium for flights. This logistic 
application is a useful method to advertise the product.Because Sun express is an international air-
line company which carries 7.6 million people every year.Through this company, selling Fenerium 
licensed products can be evaluated in view of economy, status, advertisement and gaining fan.  These 
products have been introduced to many people from different cultures and religious. Through these 
flights, people who have not run into mobile trucks and licensed products stores get the chance of 
trying these products. Through internet shopping, Beşiktaş and Trabzonspor sports clubs provide a 
virtual logistic application fortheir customers and fans. This situation can be evaluated as a good way 
of earning money.Especially some areas with no licensed products store, internet shopping is mostly 
used.Through this method, costumers get information about brands and follow the recent chances. 
Rivalry in Today’s sports industry is gaining momentum day by day. Therefore sports clubs have to 
develop some strategies to survive in this harsh rivalry environment.These strategies should embrace 
the whole World. Because creating product in global World brings many benefits and opportunity for 
companies. If sports business want to be leader in the market which is based on global rivalry, they 
have to have strong and international supply chain and logistic knowledge. As being different from 
current sample logistic application in this research, Project and competition should be organized to 
create new and better supply chain and logistic networks as an advice.
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KÜRESELLEŞMENİN ULUS DEVLET VE ULUSAL KİMLİK 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ1

THE EFFECTS OF GLOBALIZATION ON NATIONAL IDENTITY 
SUMMARY

Berna BİLGİ KARTAL
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik / Türkiye

Öz: Dünya genelinde hızlı bir değişim ve dönüşümün 
yaşandığı süreç olarak değerlendirilen küreselleşme; 
ekonomiden siyasete, kültürden toplumsal yapıya 
pek çok alanı etkilemektedir. Kendi kurum ve de-
ğerlerini inşa eden bu sürecin etkileri ulus devlet 
ve ulusal kimlik alanlarında da yoğun bir şekilde 
hissedilmektedir. ‘Küreselleşmenin Ulus Devlet ve 
Ulusal Kimlik Üzerindeki Etkileri’  adlı bu çalışma 
ile; küreselleşmenin ulus devlet ve ulusal kimlik 
üzerinde yarattığı etkiler, yaşanan gelişmelere paralel 
olarak ulusal kimliğin nasıl bir dönüşüm içerisine 
girdiği ve ulus devletin geleceği bağlamında genel 
bir değerlendirmenin yapılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Ulus-Devlet, 
Ulusal Kimlik

Abstract: Globalization, which is considered as a 
worldwide alteration and transformation process, has 
influence on many areas including economy, politics, 
culture and social structure. The effects of these 
institutions and values creating process on the areas 
of nation-state and national identity are also perceiv-
able. This article, titled “The Effects of Globalization 
on National Identity,” aims to evaluate the effects 
of globalization on the nation-state and the national 
identity, the transformation of the national identity 
in accordance with the current affairs and the future 
of the nation-state. 

Key Words:  Globalization, Nation-State, National 
Identity
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1.GİRİŞ

Küreselleşme (Globalleşme) kavramını yirminci 
yüzyılın son çeyreğinin başlarından itibaren, 
yaygınlık kazanan bir kullanımdır. Genel olarak 
ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel değerlerin 
ve bu değerler çerçevesinde oluşmuş birikimlerin 
ulusal sınırlar dışına taşarak dünya geneline yayıl-
ması olup, ülkeler arasında fiziksel ve ekonomik 
özgürlüklerin geliştirilmesi anlamını taşımaktadır. 
Bu itibarla küreselleşme, farklı toplumsal kül-
türlerin ve inançların daha yakından tanınması, 
ülkeler arasında her türlü ilişkinin yaygınlaşması 
ve yoğunlaşması; ideolojik ayrımlara dayalı ku-
tupların ortadan kalkması sonuçlarını doğuran 
kaçınılmaz bir süreçtir. Fakat Küreselleşme, son 
yıllarda üzerinde çok tartışılan, farklı yaklaşım-
ları ve kutuplaşmaları da beraberinde getirmiştir. 
Bu nedenle herkes için kabul edilebilen kesin 
bir tanımdan yoksundur. Bu kavramdaki anlam 
bulanıklığı, çok boyutluluğu başta olmak üzere, 
geniş bir literatür yelpazesine ve köklü bir tarihsel 
birikime sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 
Dünya genelinde hızlı bir değişim ve dönüşümün 
yaşandığı süreç olarak değerlendirilen küreselleş-
me; ekonomiden siyasete, kültürden toplumsal 
yapıya pek çok alanı etkilemektedir. Kendi kurum 
ve değerlerini inşa eden bu sürecin etkileri ulus-
devlet ve ulusal kimlik alanlarında da yoğun bir 
şekilde hissedilmektedir. 

İçinde bulunduğumuz küreselleşme süreciyle 
birlikte, klasik egemenlik anlayışındaki deği-
şim, etkili devlet anlayışında görülen zayıflama, 

küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan güvenlik 
sorunları ulus-devletin geleceği tartışmalarını 
da beraberinde getirmiştir. Kimlik konusu da, 
küreselleşme sürecinin önemli sorunlarındandır. 
Kimliğin, kolektif bir bilinç düzeyinde oluşumu, 
ulus-devlet sistemiyle gerçekleşmiştir. En kapsa-
yıcı kimlik türü olan ulusal kimlik, farklılıkları 
aynı potada eriterek homojen bir toplum yapısı 
oluşturma amacını taşımaktadır.  Ulusal kimlik, 
ulus-devlete sadakatin bir göstergesidir. Dolayı-
sıyla, ulusal kimlikte veya ulus-devlet yapısında 
ortaya çıkan bir etki her ikisini de etkilemektedir. 

Küreselleşmenin ulus devlet ve ulusal  kimlik 
üzerindeki etkilerini irdeleyen bu çalışmada, ya-
şanan gelişmelere paralel olarak ulusal kimliğin 
nasıl bir dönüşüm içerisine girdiği ve ulus-dev-
letin gelecekte nasıl şekillenebileceği hususunda 
farklı görüşler analiz edilmekte, akabinde ise 
bu görüşlerin geleceğe nasıl yansıyabileceği 
tartışılmaktadır. Ayrıca çalışmada, küreselleşme 
süreci ile birlikte ulus devlet ve ulusal kimliğin 
dönüşmekte olduğunu vurgulanarak, bu yapılan-
maların kalıcı olabilmeleri için, ekonomik, siyasi 
ve kültürel alanlarda içte ve dışta küreselleşmenin 
gereklerine uygun stratejiler geliştirmesi gerektiği 
vurgulanmaktadır. Bu çalışmada, konu kapsamı-
na giren pek çok yayın incelenerek, elde edilen 
bulguların analizi sonucunda küreselleşmenin 
ulus-devleti  ve ulusal kimliği nasıl etkilediği 
veya şekillendirdiğini ortaya koymaktadır.

Amaç: Bu çalışma ile küreselleşmenin ulus devlet 
ve ulusal kimlik üzerinde yarattığı etkiler, yaşanan 



www. uheyadergisi.com
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 4 Yıl:2015

  International Refereed Journal Of Research on Economics Management  
April / May / June - Spring Summer Issue: 4 Year: 2015

JEL CODE: F0-F02-F19-F23 ID:44 K:44
ISSN Print: 2148-8207  Online 2149-2492

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03942-2015-GE-17393)

268

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 

küreselleşme süreci ile birlikte ulus devlet ve 
ulusal kimliğin nasıl bir dönüşüm içerisine girdiği 
ve ulus devletin geleceği bağlamında genel bir 
değerlendirmenin yapılması amaçlanmıştır

Kapsam: Araştırmanın kapsamını, küreselleş-
menin ulus devlet ve ulusal kimlik üzerindeki 
etkileri oluşturmaktadır. Yaşanan küresel geliş-
melere paralel olarak ulus devlet yapılanmasında 
meydana gelen değişiklikler ve buna bağlı olarak 
ulus devletin gelecekte nasıl şekilleneceği analiz 
edilmektedir. Aynı zamanda, ulusal kimliğin 
nasıl bir dönüşüm içerisine girdiği de araştırma 
kapsamında yer almaktadır.  

Yöntem: Araştırma literatür açısından nitel olarak 
değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır. Araştırmanın 
bu alanda yapılan diğer çalışmalara katkı sağla-
yacağına inanmaktayız.

Araştırmanın Problemi: Küreselleşme, ulus 
devlet ve ulusal kimliği ne derece etkilemiştir? 
Yaşanan süreçte ulus devlet ve ulusal kimliğin 
bir dönüşüm içerisine girdiği hangi alanlarda 
kendini göstermektedir? 

Hipotezleri: Ulus-devletin geleceği konusunda 
farklı yaklaşımlar söz konusu olmakla birlikte, 
gerçeğe en yakın olanı dönüşümcülerin fikirleri 
olarak görünmektedir. Yaşanan küresel gelişmelere 
bağlı olarak, ulus-devletin yapı ve işlevlerinde 
değişikliklerin meydana geldiği yadsınamaz 
ancak, bu durum ulus devletin sonu anlamına 
gelmemektedir. Nitekim uluslar arası kurumlar 
dahi, ulus devletlerin varlığıyla meşruiyet ka-

zanmaktadır. Aynı zamanda, hukuk ve güvenlik 
gibi pek çok konuda ulus-devletler temel aktör 
olmaya devam etmektedirler. Görülen o ki; şu 
anda ve ileride de ulus devletin yerini alabilecek 
veya ulus devlete alternatif olabilecek başka bir 
yapılanmanın söz konusu olabilmesi mümkün 
görünmemektedir. Ancak, ulus-devletlerin de kalıcı 
olabilmeleri için, ekonomik, siyasi ve kültürel 
alanlarda içte ve dışta küreselleşmenin gerekle-
rine uygun stratejiler geliştirmesi gerekmektedir. 
Yaşanan küresel gelişmeler aynı zamanda kimlik 
üzerinde de değişikliklere neden olmaktadır. 
Ulusal kimlikte de bu dönemde bir dönüşüm 
yaşanmaktadır. Bir taraftan çok kültürlülük ve 
dünya vatandaşlığı gibi söylemlerle farklılıklar 
ortadan kaldırılmaya çalışılmakta; öte yandan 
da mikro-milliyetçi hareketler ile yerel kimlikler 
güç kazanmaktadır. Ulus-devlet üstten ve alttan 
baskıya maruz kalmaktadır. Her iki durum da 
ulusal kimliğin aşınmasına neden olmaktadır. 

Araştırmanın Sınırlılıkları: Araştırma, literatür 
açısından değerlendirilmiş olup, konu ile ilgili 
ulusal yayınlar değerlendirilerek tasarlanmıştır.

2.KÜRESELLEŞMENİN BOYUTLARI VE 
TARİHSEL ARKA PLANI

Küreselleşme kavramı ele alınırken daha çok 
ekonomik boyutuna ağırlık verilmekte ve bu 
yönde açıklamalar yapılmaktadır. Oysa küresel-
leşme, ekonomik boyutunun yanında, siyasal, 
sosyal, kültürel, toplumsal boyutlarının da olduğu 
bir kavramdır. Bu boyutlar birbirleriyle etkile-
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şim içindedir ve birbirinden bağımsız değildir. 
Küreselleşmenin tanımlanmasında olduğu gibi, 
boyutları konusunda da farklı görüşler mevcuttur. 
Dolayısıyla küreselleşmenin ekonomik, siyasal 
ve kültürel olmak üzere bu üç boyutunun daha 
kapsamlı incelenmesi gerekmektedir. 

Küreselleşme (globalleşme) genel anlamda; ülke-
ler arasındaki iletişim, etkileşim ve bağımlılığın 
artması, siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin 
yoğunlaşması ve uluslararası evrensel bir kamu-
oyunun ve hukukun oluşma süreci olarak tanım-
lanır. (Yayla, 2004: 100). Bir diğer tanıma göre; 
“Küreselleşme; zaman, mekan, nüfus, ekonomi, 
siyaset, bilim teknoloji, kültür, ideoloji gibi bir 
çok sürecin sorgulanması ile gündeme gelen ve 
bazı değişimleri yansıtan karmaşık içerikli bir 
kavramdır” (Karabağ, 2006: 147).

Bir süreci ifade eden küreselleşme kavramının, 
ortaya çıkışıyla ilgili olarak net bir tarih söz 
konusu değildir. Bu sürecin başlangıcına ilişkin 
farklı görüşler mevcuttur ve çok kısa olarak, 
değişimi ve ulaşabilirliği ifade etmektedir. Daha 
çok içinde bulunduğumuz süreci anlatmak üzere 
kullanılan bu kavram, esasında belirli bir tarihsel 
temele dayanmaktadır.

Küreselleşmenin ortaya çıkışına ilişkin önemli 
parametrelerden biri, kapitalizmdir. Küreselleş-
menin başlangıcı ile ilgili olarak kabul gören 
görüşün başlangıcı, sınır aşan karşılıklı ekonomik 
bağlantıların ilk defa görüldüğü XVI. yüzyıldır. 
Bu dönemde hüküm sürmüş olan İspanya, Por-

tekiz, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi sömürge 
imparatorluklarındaki birçok batılı şirket küresel 
bir görünüm kazanmıştır. (Şahin, 2009: 32-33; 
Tomlinson, 1999: 250-251).

XVI. yüzyıldan itibaren Batı Avrupa’da belirginlik 
kazanan ve zamanla tüm dünyayı kapsayan ka-
pitalizm, 19. yüzyılda Sanayi Devrimiyle birlikte 
yeni bir boyut kazanmıştır (Özkan, 2000: 363). 
Sanayi Devrimi önemli teknolojik olanaklar 
ortaya çıkarmış ve Batı ile dünyanın diğer böl-
geleri arasında büyük farklılıklar doğurmuştur. 
Devrimin İngiltere’den başlayarak diğer Avrupa 
ülkelerine yayılmasıyla birlikte rekabet ortamı 
oluşmuş ve oluşan bu rekabet ortamı yeni sa-
vaşları ve sömürgeleri de beraberinde getirmiştir. 
Yaşanan gelişmeler iç savaşlara, yeni toplumsal 
isteklere, devrimlere ve anayasal hareketlere yol 
açmıştır. Bütün bu gelişmeler liberalizmin otu-
racağı siyasal-sosyal ve ekonomik yapıyı ortaya 
çıkarmış bulunmaktadır (Çetin, 2002: 89). Buharlı 
makinelerle birlikte üretim ve sermayede artış 
meydana gelmiş, buna bağlı olarak da yeni pazar 
arayışları ortaya çıkmıştır. Pazarın genişletilmesi 
düşüncesi de sömürgeciliği doğurmuş ve ulusal 
sınırlar aşılmıştır. Bu durum, küreselleşmenin 
emperyalizm aşamasını oluşturmuştur. (Çeken 
vd., 2008: 8).

XX. yüzyılın son çeyreğinde küreselleşmenin hız 
kazanması iki gelişmeden kaynaklanmaktadır. 
Bunlar; Doğu Bloku’nun çökmesiyle birlikte 
liberal ekonomik modelin dünyaca yaygınlaşması 
ve ulaşım-iletişim teknolojilerinde meydana gelen 
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gelişmelerdir (Şahin, 2009: 43). Soğuk Savaşın 
sona ermesiyle birlikte, iki kutuplu sistemden tek 
kutuplu bir dünya düzenine geçilmiş ve uluslararası 
alanda var olan dengeler bozulmuştur. Dengele-
rin bozulması, yeni arayışlarını da beraberinde 
getirmiştir. Doğu Blok’unun çökmesi, ABD’nin 
ekonomik ve siyasal anlamda süper güç haline 
gelmesi sonucunu doğurmuştur. Öte yandan, en-
formasyon alanındaki gelişmeler de küreselleşme 
sürecine hız kazandırmıştır. İletişim ve teknoloji 
alanında yaşanan hızlı gelişmeler, erişebilirliği 
kolaylaştırmıştır.

Ekonomik anlamda küreselleşme; yeni üretim 
teknikleri ve ulaşım sistemleri, buluşlar, sermaye 
ve finans alanındaki gelişmelerden oluşmaktadır. 
Üretim ve yatırım süreçlerinin, finans piyasa-
larının küreselleşmesi, ekonomik anlamdaki 
küreselleşmenin önemli parametrelerindendir. 
Üretimin küreselleşmesi, şirketlerin, mal ve 
hizmet üretmede kendi ülke sınırlarını aşmasıdır. 
Bununla birlikte, doğrudan sermaye yatırımları ve 
çok uluslu şirketler daha önemli hale gelmiş; mal 
ve hizmet ticaretindeki hareket hız kazanmıştır. 
Ulusal sınırların ortadan kalkmasıyla, sermaye 
hareketliliğinin önündeki engel de ortadan kalk-
mıştır. Finans alanına yönelik hizmetlerdeki serbest 
hareketlilik, finans kuruluşlarını ve bankaları, hem 
ulusal hem de uluslararası ekonominin temel yapı 
taşları haline getirmiştir. Bu ise, ulus-devletin bu 
alanları kontrol edememesi sonucunu doğurmuştur 
(Karabağ, 2006:175-176).

Küreselleşmenin siyasi boyutu ile ilgili olarak 
akla ilk gelen, ulus-devlettir. Ulus-devlet, kü-
reselleşme ile ilgili tartışmaların başında yer 
almaktadır. Ulus-devlet, ulusların karşılıklılık 
ilkesince uluslararası eşitliği öngörmekte; ulusal 
egemenlik ve devlet egemenliği esasına dayan-
maktadır (Özkan, 2000: 370). Klasik egemenlik 
anlayışındaki değişim, küreselleşmenin siyasal 
alanda doğurduğu en önemli sonuçların başında 
gelmektedir. Ulus-devletin egemenlik yapılanması 
Vestfalyan egemenlik sınırları içerisinde milli 
egemenlik anlayışını bünyesinde barındıran bir 
devlet modelidir. Dış otoritelerin dışarıda tutulması 
ve iç işlerine karışmama Vestfalyan egemenlik 
anlayışının başta gelen ilkelerindendir. Ancak, 
günümüzde devlet egemenliği bu niteliklerini 
yitirmiştir. Buradan yola çıkarak, günümüzde 
mutlak egemenlikten kayıtlı egemenliğe doğru 
bir geçiş yaşandığı yönünde yorumlar ortaya 
çıkmaktadır. Bir devletin kendi varlığının değil 
de, bir dünya sistemine üyeliğinin önem taşıdığı 
bir yaklaşımdır kayıtlı egemenlik anlayışı. Zira, 
yaşanan küreselleşme gelişmeleriyle birlikte 
devletin piyasaları denetleme ve bilgiyi kontrol 
altında tutabilme gücü de azalmıştır. (Şahin, 2009: 
102-105). Kısaca, küresel gelişmeler uluslararası 
ilişkilerde bir dizi değişikliği beraberinde getirmiş 
ve ulus devletler küresel sorunlar karşısında tek 
başlarına yetersiz kalmaya başlamışlardır.

Küreselleşmenin boyutlarından üçüncüsü ise, 
kültürel boyutudur. Kültür, en geniş anlamıyla 
bir halkın hayat tarzı; toplumların kendilerine 
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has hayat tarzlarını oluşturan inanç, değer ve 
tutumlarıdır. Kültür, öğretme ve öğrenme yoluyla 
nesilden nesile aktarılır ve bir topluma ait örf, 
adet, gelenek, yaşam tarzı, alışkanlık ve zihniyeti 
de kapsar (Şahin, 2009: 92; Yayla, 2004: 141-
142). Giddens, kültürel anlamda küreselleşmeyi, 
kapitalist modernliğin tüm dünyaya yayılması 
olarak tanımlamaktadır (Evin, 2012: 65). Küre-
selleşmeyle birlikte kültürler arası iletişim ve etki-
leşim artmaktadır. Ancak, bu etkileşim, tek yönlü 
olarak cereyan etmektedir. Oluşan küresel kitle 
kültürüyle birlikte batılı hayat tarzı tüm dünyaya 
yayılmaktadır. Anglo-Amerikan kültürden kaynak-
lanan beslenme, giyim ve eğlenme alışkanlıkları 
yaygınlık kazanmakta; Batı kaynaklı değerler, 
evrensel değerler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu durumu kültürel türdeşleşme olarak ifade 
etmek mümkündür. Buna mukabil, küreselleşme 
aynı zamanda kültürlerarası farklılaşmayı da 
hızlandırmaktadır. Yerelleşme, yani yerel kültürel 
değerlere dönüş hızlanmakta; Küreselleşmenin 
yerelliği güçlendirici etkileri bir yandan milli 
kimliğin muhafazasına katkıda bulunurken, diğer 
yandan da alt kültürlere canlılık kazandırmakta-
dır. Bu durum ise, bölgesel oluşumlara ve mikro 
milliyetçilik akımlarına sebep olmaktadır (Şahin, 
2009: 171). Kısaca, içinde bulunduğumuz durum, 
eş zamanlı olarak yerelleşme, bölgeselleşme ve 
küreselleşme süreçlerini birlikte kapsamaktadır 
(Özkan, 2000: 366).

3.ULUS-DEVLET OLUŞUMUNUN TARİH-
SEL ARKA PLANI

Ulus kavramı, farklı özelliklerine vurgu yapılan 
çok boyutlu ve karmaşık bir olgudur. Kavramın 
tanımlanmasında kimi zaman dil, din, ırk, tarih, 
coğrafya birliği gibi objektif unsurlara önem 
verilirken, kimi zamanda amaç, kader ve ülkü 
birliği gibi sübjektif unsurlar ön plana çıkmaktadır. 
Objektif unsurlar maddi, sübjektif unsurlar ise 
manevi niteliktedir. Günümüzde ulusun tanımı 
yapılırken, daha çok subjektif unsurlar ele alın-
maktadır. En genel anlamıyla ulus; oluşumu tarihin 
belli bir döneminde başlamış olan, insanların etkin 
katılımıyla gerçekleşen ve verili değil edinilmiş 
olan siyasal, ekonomik, coğrafi, toplumsal, iradi 
bir süreçtir (Sağ ve Aslan, 2001: 176).  

Giddens’a göre; ulus, doğada verili bir şey de-
ğildir. O, ulusları gönüllü birlikler olarak kabul 
etmemekte ve çoğu üyenin içinde doğup, yaşa-
yıp, öldüğü topluluklar olarak ifade etmektedir. 
Dolayısıyla bir kader birliği söz konusudur. Aynı 
zamanda, uluslarda, köklü bir tarihsel birikime 
sahip oldukları yönünde bir algı söz konusudur. 
“Uluslar, içlerinde barındırdıkları bireylerin bir-
birlerine karşı başka ulustan kişilerle söz konusu 
olmayan, özel yükümlülüklere sahip oldukları 
ahlaki topluluklardır” (Giddens, 2000: 147-148). 
Ulusun, geriye dönük inşasının mümkün olmasıyla 
birlikte, ileriye dönük kurgusu da mümkündür. 
Bu demek oluyor ki; geleceğe yönelme, ulusu 
geriye dönük olarak inşa edilmiş bir etno-kültü-
rel topluluk olmaktan çıkararak, kendi kaderini 
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elinde tutabilen siyasallaşmış bir çıkar grubuna 
dönüştürmektedir. Ulusal kimliğin gerek geriye 
dönük, gerekse ileriye dönük inşasında anavatan 
toprağı esas alınmaktadır. Bu çerçeveden bakıldı-
ğında; ulus, ne bir etnik grup, ne de bir devlettir. 
İkisinin harmanlanmasıyla ortaya çıkan, bir 
toprağı vatan edinen ve zaman içerisinde siyasal 
bir karakter elde etmiş olan bir çıkar grubudur 
(İnaç, 2006, 29-30).

Bir topluluğun ulus olarak nitelendirilebilmesi 
için, öncelikle dil birliğinin olması gerekmektedir. 
Dil, milli kimliğin de en belirgin öğesidir. Bir 
toplumdaki fertler arasında “biz” duygusunun 
yaratılmasındaki en önemli faktörlerin başında, 
dil birliği gelmektedir. Bu nedenle, ulus-devlet-
lerde genellikle tek bir resmi dil bulunmaktadır 
ve bu dil, ağırlıklı olarak çekirdek etninin dilidir  
(Şahin, 2009: 157).

Devlet kavramını tanımlamak gerekirse; “Devlet, 
uluslararası ilişkiler alanında kullanılan en genel 
anlamıyla, belirli bir coğrafi alanda yaşayan 
halk üzerindeki resmi, egemen ve tanınmış üs-
tün siyasal otoriteyi ifade etmektedir” (Yüksel, 
2001: 136). Sınırları çizilmiş bir toprak parçası, 
bir insan grubu, siyasal iktidar ya da egemenlik 
bir devletin varlığına ilişkin bulunması gereken 
öğelerdir. Aynı zamanda, bu üç öğenin bir arada 
bulunması da şarttır (Yıldırım, 2004: 38). Tanın-
ma da, devlet açısından önemli olan unsurların 
başında gelmektedir ki, bir devletin uluslararası 
arenada kabul görmesi ve faaliyetlerini devam 

ettirebilmesi adına bu unsurun olması gerekmek-
tedir (Karabağ, 2006: 105). 

“Ulus-devlet, modern devlet yapılanmasına milli 
unsurların eklenmesi ile vücut bulmuş bir siyasi 
yapılanma modelidir”. Bu milli unsurların baş-
lıcaları; siyasi ve toplumsal yapının ulus üzerine 
inşa edilmesi, ulus esaslı toplumsal bütünlüğün 
(homojenitenin) hedeflenmesi, egemenliğin ulusa 
ait olması ve ülke sınırlarının ulusun yaşadığı alan 
dahilinde tayin edilmesidir. Ulus devlet modeline 
göre; ulus, devletin hem meşruiyet kaynağını hem 
de sınırlarını oluşturmaktadır (Şahin, 2009: 121). 

Ulus-devletin temel unsurları milli egemenlik ve 
milli kimliktir. Bu demek oluyor ki, bir siyasi 
yapılanma, ulusu egemenliğin kaynağı ve sahibi 
olarak görüyor ve tek bir milli kimliği içeri-
yorsa, orada ulus-devlet formundan bahsetmek 
mümkündür. Ulus-devlet egemenliği; biri, siyasi 
otoritenin temel hukuk kurallarını ve kendine ait 
yetkileri özgürce belirleyebilme yeteneği; diğeri, 
devletin halk egemenliği esasına dayandırılması 
olmak üzere iki temel üzerinde yükselmiştir. Tüm 
ulus-devletlerde siyasi sistem, milli egemenlik 
ilkesine göre şekillenmektedir. Ulus-devletin 
temel unsurlarından bir diğerini oluşturan milli 
kimlik ise, herkes tarafından benimsenen ortak, 
tek bir üst kimliği ifade etmektedir. Geleneksel 
aidiyet bağlarının zaman içerisinde silinmesiyle 
birlikte ortaya çıkan kimlik krizine, ulus-devlet 
milli kimlik ile cevap vermiştir. Ulus-devlet 
modelinde milli kimlik ne kadar sağlam temeller 
üzerine tesis edilirse, uluslaşma da o ölçüde sağlam 
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olur. Dolayısıyla, uluslaşma politikalarıyla, etnik 
ve dini alt kimliklerin aynı potada-milli kültür 
potasında- eritilmesi ulus-devlet açısından önem 
taşımaktadır.  (Şahin, 2009: 154-157).

Ulus-devlet, feodal bir siyasal düzenden, mer-
kezi bir siyasal düzene geçişi ifade etmektedir. 
İdeal ulus devlet açısından en önemli özellik 
türdeşliktir. (Yüksel, 2001: 101). Ulus (millet) 
devlet ile milli devlet zaman zaman karıştırılan 
iki kavramdır. Her iki devlet yapısı da milli bir 
asabiyeye bağlı olarak kurulmakla birlikte; ulus-
devlet ile milli devletin karıştırılmasına engel 
olabilecek en temel fark ise, homojen bir toplum 
yapısının varlığıdır. Ulus-devlet, homojen bir 
toplum yapısına sahip iken, milli devlet toplumsal 
homojenlikten yoksundur. Aynı zamanda, milli 
devlet yapısında, milliyetçilik ile milli egemenlik 
ilkelerinin özdeşleşmesine gerek yoktur. Oysa, 
ulus-devlet yapısı için aynı durum söz konusu 
değildir. Her iki devlet yapısını örneklendirmek 
gerekirse; Türkiye Cumhuriyeti bir ulus-devlet 
iken, Osmanlı İmparatorluğu ise bir milli devlettir 
(Şahin, 2009: 163).

Ulus-devletle ilgili olarak adından sıkça bahset-
tiren diğer bir kavram da, özerkliktir. Bu kavram 
sınırları belli olan siyasi-coğrafi bir toprak parçası 
üzerinde, dış müdahalelerden bağımsız olarak 
kendi kendini yönetme hakkını belirtmek adına 
‘egemenlik’ kavramıyla da bağlantılandırılmak-
tadır. Özerklik kavramı iki özelliği bünyesinde 
barındırmaktadır. Bunlardan ilki, dış yönetim-
den, güdümlenme ve kısıtlamadan bağımsızlık 

fikri (heteronomi)dir. Diğeri ise, bunun öznelere 
uygulandığı düşüncesidir. Bilindiği gibi, sadece 
eylemlerin atfedilebileceği varlıklar özerk olabilir 
ve bu koşul hem insanlara uygulanabilmekte; 
hem de hükümetler, siyasi partiler ve ulus dev-
letler gibi toplumsal yapıları da kapsamaktadır 
(Tomlinson, 1999: 147).

Ulus-devlete şekil veren milli egemenlik ilkesi 
bir üst otoriteye bağlı olmadan kurallar koyabil-
me, kararlar alabilme ve bunları uygulayabilme 
gücünü ifade etmektedir (Şahin, 2009: 102). 
Ulus-devlet modelinde ulus, siyasal egemenliğin 
hem sahibi hem de kaynağıdır. Bu özellik ise, 
devlet biçimleri içerisinde ilk defa ulus-devlet 
modelinde net bir şekilde kendini hissettirmektedir. 
Dolayısıyla, ulus-devlet yapılanması demokrasi 
ile yakından ilişkilidir. Siyasi egemenliğin tek 
sahibi olan ulusun fertleri vatandaşlık statüsü 
ile egemenliklerini kullanırlar. Seçme-seçilme 
esasına dayalı vatandaşlık anlayışı ulus devlet 
düzeninin meşruluğunu oluşturmaktadır. Artık, 
yerel cemaat bağlarının yerini, ulus devlete yö-
nelik olarak ‘sadakat bağı’ almaktadır (Özkan, 
2000: 367-368; Şahin, 2009: 134).

Ulus devletin yapısal özelliklerine bakıldığında, 
ülkesel, siyasi ve idari bütünlükten oluşmaktadır. 
Ulus devletlerde ülke toprakları kesin sınırlarla 
çizilmiş, kutsal bir özellik taşıyan, sadakat öğesi 
bulunan ve tek bir meşru otoritenin bulunduğu alanı 
ifade eder. Ulus-devletlerde ülke bütünlüğü, ulusun 
bütünlüğü açısından önemlidir. Siyasal bütünlük 
ise, ülkede tek bir siyasi otoritenin bulunması, 



www. uheyadergisi.com
Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
Nisan / Mayıs / Haziran – İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 4 Yıl:2015

  International Refereed Journal Of Research on Economics Management  
April / May / June - Spring Summer Issue: 4 Year: 2015

JEL CODE: F0-F02-F19-F23 ID:44 K:44
ISSN Print: 2148-8207  Online 2149-2492

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2015/03942-2015-GE-17393)

274

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 

siyasi gücün bir merkezde toplanması, eşitliğin 
olması ve her yerde aynı yasaların geçerli olması 
niteliklerini ifade etmektedir. Siyasal bütünlük 
esasen, vatandaşlık bağı ile sağlanmakta ve birey 
bu sıfatla ulusa dahil olmaktadır. İdari bütünlük 
ise, nihai otoriteye sahip tek bir hükümet yapılan-
masının olması ve kamu hizmetlerinin merkezin 
hiyerarşisi içinde yürütülmesi gibi prensiplerden 
oluşmaktadır (Şahin, 2009: 159-162).

Merkezileşmiş bir iktidarı temsil eden ulus-dev-
letler farklı toplumlarda, farklı zamanlarda ve 
farklı etmenlerin bir araya gelmesi neticesinde 
kurulmuştur. Ulus-devlet örgütlenmesi bazen, 
Fransa’daki gibi, toplumların iç dinamikleri ne-
ticesinde;  bazen de Almanya’daki gibi, ulusun, 
ulus-devlet kurma çabası olarak değerlendirilebi-
lecek milliyetçilik hareketleri neticesinde ortaya 
çıkmıştır. Almanya’ ulus-devletten önce, ulus 
oluşmuştur. Bununla birlikte, her iki durumda 
da ulus-devlet ve ulus eş zamanlı olarak yük-
selmişlerdir.  Avrupa’da uluslaşma süreçleri ve 
buna bağlı olarak yurttaşlık konusunda da farklı 
gelişim modelleri söz konusu olmuştur. Örneğin; 
ulus anlayışı Fransa’da yurttaşlık, aynı uygarlığın 
bir parçası olma inancı taşımaktadır. Buna göre; 
yurttaşlar eşit hak ve ödevlere sahiptirler ve dil, 
etnik köken, mezhep gibi unsurlar ikinci planda 
yer almaktadır. Öte yandan, Almanya’da ise, etnik 
ve kültürel temelli bir gelişim gösteren ulus anla-
yışı, kutsal bir mahiyet kazanmıştır (Gündoğdu, 
2004: 13-14). Günümüz ulus-devletleri, kuruluş 
süreçlerinde ortaya çıkan yapıdan bazı yönleriyle 

farklı olsa bile, standart denilebilecek özellikler 
de mevcuttur. Egemenliğin ulusa aitliği, iç ve dış 
egemenliğin önemi, bir ulus inşası ve milli kimlik 
oluşturulması süreci, merkezi siyasal bir çatıda 
toplanılması, dil ve toprak birliği bu standartlardan 
bazılarıdır (Şahin, 2010: 31).

4.KÜRESELLEŞME VE ULUS-DEVLETİN 
GELECEĞİ

Küreselleşme, kimilerine göre olumlu, kimilerine göre 
de olumsuz anlamlar içermektedir. Yaşanan sürece 
olumlu yaklaşanlar, bireyciliğin önem kazanması, 
demokrasi ve insan hakları konusunda yaşanan 
gelişmeleri öne sürerken; olumsuz yaklaşanlar ise, 
bu sürecin kişiler, ülkeler ve bölgeler arasındaki 
eşitsizliği ve adaletsizliği arttırdığını savunmakta-
dırlar. Bu süreçle ilgili olarak takınılan tavırların 
belirginleşmesi konusunda farklı küreselleşme 
algıları söz konusudur. Bu varsayımlardan ilki, 
küreselleşmeyi bir “olgu” olarak içselleştirmekte; 
diğeri ise bir “kurgu” olarak değerlendirmektedir. 
Küreselleşmeyi bir olgu olarak ele almak, onun 
Sanayi Devrimi veya ulus-devlet gibi bazı süreç-
lerin sonucunda kabul edilmesini ifade etmektedir. 
Böyle bir durumda ise, söz konusu sürece karşı 
çıkmak yerine, ona uyum sağlamaya çalışmak daha 
avantajlı olacaktır. Kurgusal yaklaşıma göre ise; 
küreselleşme, büyük güçlerin manipülasyonundan 
ibarettir. Bu yaklaşım, küreselleşmeyi Amerikan 
emperyalizminin ekonomik, siyasal ve kültürel 
anlamda dünya çapında uygulamaya koyduğu bir 
projedir. Küreselleşme, gelişmiş ve az gelişmiş 
ülkeler arasındaki gerilim üzerine kurulmuş olan; 
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yaşanmakta olan sömürüye meşruluk kazandır-
maya çalışan ideolojik bir kılıftır. Dolayısıyla, 
küreselleşmeyle mücadele etmek gerekmektedir 
(Sadoğlu, 2010: 40-41).

Günümüzde küreselleşmeye ilişkin yaklaşımlar 
‘Radikal’, ‘Şüpheci’ ve ‘Dönüşümcü’ olmak üzere 
üç başlık altında toplanmaktadır. Bunlardan Ra-
dikal Yaklaşım, küreselleşmenin insanlığa yararlı 
bir süreç olduğunu savunmaktadır. Radikallerin 
temel öngörüleri, küresel bir medeniyetin doğa-
cağına ilişkindir. Şüpheciler ise, gittikçe artan 
eşitsizliğe duyulan tepkinin kutuplaşma yarattığı, 
söz konusu kutuplaşmanın da medeniyetleri ve 
bölgeselleşmeleri gündeme getirdiğini ve güçlenen 
yerelleşmeyle birlikte ulus devletlerin daha da 
önem kazandığı görüşündedirler. Dönüşümcülere 
göre de, insanlığın geldiği aşama modernitenin 
devamı denilebilecek bir geçiş dönemidir. Onlar 
bu durumu “yüksek modernite” olarak ifade et-
mektedirler. Dönüşümcüler, ulus devletin kendini 
yenileyerek temel aktör olmaya devam edeceği 
görüşünü savunmaktadır. Bu tespitlerin gerekçesi 
olarak da, küreselleşmeyle hız kazanan etnik 
canlanmayı ve yerel aidiyetlerin silinmeyeceğini 
dile getirmektedirler (Şahin, 2009: 65-80).

Esasen küreselleşme süreci ile birlikte ortaya 
çıkmış olan ulus-devlet, günümüzde yaşanan 
hızlı küreselleşme nedeniyle sorgulanmaktadır. 
Bu bağlamda, yeni görevler üstlenen devletin, 
egemenlik alanı da sorgulanmaktadır (Karabağ, 
2006: 145). Giddens’a göre; bilgi çağı olarak 
adlandırılan bulunduğumuz dönemde, ulus-dev-

letlerde geçmişte yaşandığı anlamda bir toprak 
sorunu yaşanmamaktadır. Bilgi ve rekabet ka-
pasitesi, doğal kaynaklardan çok daha fazlasını 
ifade etmektedir.  Egemenlik, daha muğlak ve 
çoğul anlamlar içermektedir (Giddens, 2000: 
156). Klasik egemenlik anlayışındaki değişim, 
küreselleşmenin siyasal alanda doğurduğu en 
önemli sonuçların başında gelmektedir. Ulus-dev-
letin egemenlik yapılanması Vestfalyan egemenlik 
sınırları içerisinde milli egemenlik anlayışını 
bünyesinde barındıran bir devlet modelidir. Dış 
otoritelerin dışarıda tutulması ve iç işlerine ka-
rışmama Vestfalyan egemenlik anlayışının başta 
gelen ilkelerindendir. Ancak, günümüzde devlet 
egemenliği bu niteliklerini yitirmiştir. Buradan 
yola çıkarak, günümüzde mutlak egemenlikten 
kayıtlı egemenliğe doğru bir geçiş yaşandığı yö-
nünde yorumlar ortaya çıkmaktadır. Bir devletin 
kendi varlığının değil de, bir dünya sistemine 
üyeliğinin önem taşıdığı bir yaklaşımdır kayıtlı 
egemenlik anlayışı. Ayrıca yaşanan küreselleşme 
gelişmeleriyle birlikte devletin piyasaları denet-
leme ve bilgiyi kontrol altında tutabilme gücü 
de azalmıştır. Kısaca, klasik egemenliğin bir 
unsuru olan etkili devlet anlayışında zayıflama 
görülmektedir. (Şahin, 2009: 102-105).

Günümüzde siyasi yapılanma bağlamında iki 
temel ön görünün varlığından söz edilmektedir. 
Son yıllara damgasını vuran ilk öngörü, ulus-
devlet modelinin ortadan kalkacağı yönündedir. 
Toplumların ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel 
ve hukuksal bakımdan küresel sisteme entegre 
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olma yönünde ilerlemesi, yerelleşme taleple-
rindeki ve yerel otoritelerdeki yetki devrindeki 
artış, ulusal egemenliğin uluslararası kuruluşlarla 
paylaşılması, etnik canlanma ve çok kültürlülüğün 
yükselmesi gibi gelişmeler ulus-devletin ortadan 
kalkacağı görüşünü paylaşanların dayanak nok-
talarını oluşturmaktadır. Bir diğer öngörü ise, 
ulus-devletin yapısal anlamda bazı değişiklikler 
geçirebileceği ancak, varlığını devam ettireceği 
yönündedir. Bu görüşü savunanlar ise, küresel 
bilincin milli bilincin önüne geçmesinin ve ulus 
ve milliyetçilik olgularının silinmesinin olanaksız 
olduğunu savunmaktadırlar. Öte yandan, ekonomik 
ve teknolojik bakımdan güçlü olan ve rasyonel 
bir davranış tarzı sergileyebilen tüm toplumlar, 
küreselleşmenin sunduğu imkanlarla ulus-devlet 
modelinin işlevselliğini arttırabilirler. (Şahin, 
2009: 168-169).

Uluslararası sistemde devletlerin dışında ulus-
lararası örgütler, uluslararası aktörler ve sivil 
toplum kuruluşları da etkili olmakta ve bu du-
rum uluslararası ilişkiler sistemi içerisindeki en 
önemli aktörün ulus devlet olduğu yönündeki 
yaklaşımları zayıflatmaktadır. Bilinmelidir ki, 
ulus-devlet günümüzde önemli bir aktör olmaya 
devam etse de, herşeyi belirleyen tek aktör değildir. 
Ancak, bu durum yaşanan küreselleşme sürecinde 
ulus-devletin tamamen ortadan kalkacağı anla-
mına gelmemekte; buradan anlaşılması gereken 
ulus-devletin yeni işlevler kazanacağı olmalıdır 
(Yüksel, 2001: 148). 

Küreselleşme, güvenlik konusunda da bazı de-
ğişiklikler meydana getirmiştir. NATO (Kuzey 
Atlantik Antlaşması Örgütü), AB (Avrupa Birliği) 
, AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) 
ve NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret 
Bölgesi) gibi bazı kuruluşlara üye olan ülkeler, 
uluslararası alandaki güvenliklerini bu şekilde 
sağlamaktadırlar. Kolektif güvenlik anlayışına 
göre; saldırılar ancak çok sayıda devletin ortak 
hareketiyle önlenebilir. Bu anlayışa göre; dünyanın 
tek bir belirleyicisinin olmasının önüne geçmek ve 
uluslararası çatışma ve savaşları engelleyebilmek 
amaçlanmaktadır (Ercan, 2010: 216).

Küreselleşmeyle birlikte ulus devlet yapısında 
görülen yeniden biçimlenme durumu, kamu 
yönetimi alanında da etkilerini göstermiştir. Top-
lumsal yapıdaki değişim, yönetişim ve yerelleşme 
politikalarını ön plana çıkarmıştır. Üretim siste-
minin temeline bilginin yerleşmesiyle bağlantılı 
olarak yeni bir hayat tarzının ortaya çıkması, 
bazı ihtiyaçlar doğurmuştur. Nitekim, yaşanan/
yaşanmakta olan küresel rekabet ortamında, esnek 
bir idari yapılanma bir gereklilik olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Yönetişim ve yerelleşme, merkezi 
hükümeti kamu politikalarının tek belirleyicisi 
olmaktan çıkarmıştır. Önceleri, sadece kontrol 
tarzı bir ilişkinin söz konusu olduğu merkezi 
yönetim-yerel yönetimler ilişkisi, günümüzde 
birlikte çalışma tarzında bir ilişki içerisine gir-
mektedir (Şahin, 2009: 279-280). Küreselleşmeyle 
birlikte; sanayi toplumunun merkeziyetçi yapısı, 
adem –i merkeziyetçiliğe;  temsiye dayalı liberal 
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demokrasi ise, katılımcı-çoğulcu demokrasiye 
dönüşmektedir. Adem-i merkeziyetçilik, merkezi 
yönetimin yetkilerini sınırlandıran ve yerel yö-
netimlerin etkinliğini arttıran bir kavram olarak 
öne çıkmaktadır (Ökmen vd., 2004: 30).

5.KÜRESELLEŞME VE ULUSAL KİMLİK

“Devlet, millet, toplum ya da kültür varlığı açısın-
dan kimlik, topluluğu oluşturan bireylerin, ortak 
varlıkla özdeşleşmeleri, ortak ülkü ve simgelerde 
birleşmeleri, ortak tasa ve kıvançları paylaşmaları 
olgusudur” (Güvenç, 2010: 359). Tutarlılık ve 
süreklilik gösteren kimlik, aynı zamanda birey-
lerin toplumsal çevreye uyum sağlayabilmeleri 
bakımından da önem taşımaktadır (Aşkın, 2007: 
213).

Yaşamış her kültür kendine has bir kimliğe 
sahiptir. Her toplumun bir kimliği vardır. Ortak 
coğrafya ve ortak inançlar gibi konularda milli 
kültürler arasında bazı benzerlikler bulunsa da 
hiçbir zaman ayniyet olmaz. Bir toplum baş-
ka kültürlerle temasa geçtiğinde, başkalığının 
farkına varır ve kimliğini koruma şuuru artar. 
Milliyetçilik, bu kimliği koruma isteğidir. Ancak, 
yabancılarla ilişki içinde olmayan kapalı toplum-
lar kimliklerinin farkında olmayabilirler. Çünkü 
bir toplumun kimliğini idrak etmesi, bir ölçüde, 
başkalarına kıyasla kendi farklılıklarını görmekle 
mümkündür. (Kösoğlu, 2006: 136-138).

Kimliğin temel bileşenlerinden biri olan aidiyet 
duygusu, bir taraftan “biz” tanımlamasının yapıl-
ması için gerekli olan ortak noktaları belirlerken, 

diğer taraftan ötekileri de belirlemektedir. Biz ve 
onlar ayrımı kimlik inşasında önemli bir yere sa-
hiptir. Söz konusu ayrım yapılırken, bizden olana, 
bize benzeyene olumlu özellikler, farklı olana 
olumsuz özellikler atfedilir (Karaduman, 2010: 
2888). Kimliklenme süreci, ‘öteki’ni kullanarak,  
‘kendi’ olma sürecidir. Kimlik duygusu, gerek 
bireysel, gerek kolektif anlamda olsun, ben/biz 
ile öteki arasındaki karşıtlık üzerine temellenir. 
Dolayısıyla, karşılaştırma ve ayrımcılık kimliğin 
ayrılmaz parçalarıdır (Bayri, 2008: 7). Söz konusu 
karşılaştırma olmadan,  ‘biz duygusu’ ve ‘kimlik 
şuuru’ oluşması mümkün görünmemektedir.

Ulusal kimlik, ulus-devletten türeyerek ulus 
yapısı içinde yer alan tüm bireysel kimlikleri 
de kapsayan tinsel bir oluşum olarak ifade edil-
mektedir. Ulusal kimliğin kollektif bir kimlik 
olarak siyasal bir anlam taşıyabilmesi için, uygun 
bir sosyo-politik çerçeve gerekmektedir ki; bu 
çerçevenin kurulması da ulus-devlet yapısının 
ortaya çıkmasıyla gerçekleşmiştir (Bayri, 2008: 
18). Ulusal kimlik, insanlara kültürel aidiyet 
duygusu verme yollarının başında gelmektedir; 
fakat bunun özel bir ideolojik ve siyasi anlamı 
vardır. Ulus devletler dünyadaki en önemli politik 
ve ekonomik birimlerdir ve ulusal kimliklerin 
oluşturulmasında bilinçli bir kültürel inşa söz 
konusudur. Fakat ulusal kimlik sadece ideolojik 
bir yapıdan ibaret olmayıp, psikolojik süreçleri 
de içermektedir (Tomlinson, 1999: 107). Günü-
müzün hakim görüşüne göre ‘ulus’, aynı ekolojik 
alanda yer alan ekonomik, siyasal, sosyo-kül-
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türel sistemlerin çakışma süreçleriyle birlikte 
alt-kültürlerin hakim kültür ile bütünleşmesidir. 
Ulustan beklenen, vatandaşlarının gerek kimlik, 
gerekse kültürel bakımdan bütünleşmeleridir 
(Bayri, 2008: 15).

Benedict Anderson, Hayali Cemaatler isimli 
eserinde, ulusu hayal edilmiş bir siyasal topluluk, 
hayal edilmiş bir cemaat olarak tanımlamaktadır. 
Bu durumu; “Hayal edilmiştir, çünkü en küçük 
ulusun üyeleri bile diğer üyeleri tanımayacak, 
onlarla tanışmayacak, çoğu hakkında hiçbir şey 
işitmeyecektir ama yine de her birinin zihninde 
toplamların hayali yaşamaya devam eder” şek-
linde ifade eden Anderson, aynı zamanda ulusa, 
egemenlik ve sınırlılık nosyonlarını yüklemiştir 
(Anderson, 1995: 20).

Günümüzdeki eğilim, bireysel ve kolektif kimlik-
lerin ötesine geçen ulus ötesi kimlikler yaratma 
çabasıdır. Küreselleşme süreciyle birlikte, ulusal 
kimlikler erozyona uğramış, alt-kimlik, üst-kimlik 
gibi kavramlar üzerinde durulmaya başlanmıştır. 
Gelişmiş ülkelerin kültür ve değerleri üst kimlik 
olarak ifade edilirken;  gelişmekte olan veya geri 
kalmış üçüncü dünya ülkeleri alt kimlik grubuna 
girmektedir. Üst kimlik, alt kimliği önemli oranda 
etkilemektedir. (Karaduman, 2010: 2892 ; Ayata, 
2010: 65-66). Bu durum, ulusal kimlik için bir 
tehdit unsuru oluşturmaktadır. Nitekim alt kimlik 
grubuna giren gelişmekte olan ülkeler üzerinde 
üst kimliğin etkisine karşı bir tepki olarak orta-
ya çıkan dini ve etnik kökenli hareketler ulusal 

kimlik için önem taşıyan toplumsal homojenliği 
olumsuz yönde etkilemektedir.

Farklılıkların ve geleneksel modellerle bezenmiş 
motiflerin gittikçe azalması, kısaca dünyanın 
tekdüzeleşmesi bazı endişeleri de beraberinde 
getirmiştir. Farklı kültürel yapıların özelliklerini 
kaybetmeleri bir anlamda yabancılaşmaya neden 
olmaktadır. Kültür emperyalizminin etkili bir 
şekilde kullanılmasıyla, Batının istediği sonuçları 
almaya başladığı görülmekteyse de, kimlik kaybı 
yaşamaya başlayan toplumlarda durumun farkında 
olan önder insanların çabalarıyla milliyetçilik 
hareketleri devreye girmektedir (Atasoy, 2005: 
398). Bu demek oluyor ki, günümüzde milliyet-
çilik kaybolmamakta, hatta güç kazanmaktadır.

Küreselleşme süreciyle birlikte vatandaşlık, ulus 
devletten kopmaya başlamıştır. Siyasal katılımın 
demokratikleşebilmesi adına, vatandaşlığın ulus-
tan arındırılması gerektiği düşüncesi oluşmuştur. 
Örneğin; AB vatandaşları yerel, bölgesel ve birlik 
ile ilgili seçimlere katılma haklarına sahiptirler 
(Kadıoğlu, 2008: 4-5). Vatandaşlık, AB oluşu-
munda görüldüğü gibi ulus üstü niteliğe dönüşme 
sinyalleri vermektedir. Böyle bir dönüşüm, klasik 
ulus devlet yapısını form değişikliğine itebilecek 
karakterdedir. Her şeyden önce bu durum; aidiyet 
bağının ulusa dayanmaktan çıkması, bireylerin 
ulus üstü yeni bir kimliğe bağlanmasını da içer-
mektedir (Şahin, 2009: 218). Birlik ülkeleri ara-
sındaki gümrük duvarlarının kalkması ve serbest 
dolaşımın kabul edilmesiyle, ulus-devlet üstü bir 
yapı yaratılmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla, AB 
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bir küreselleşme olgusu olarak düşünülebilir. En 
geniş anlamda Tek Pazar Programının uygulanmaya 
başlanmasıyla ekonomik anlamda küreselleşen AB, 
siyaset ve hukuk alanlarında da küreselleşmiştir. 
Avrupa’da kişiler iki farklı vatandaşlık statüsüne 
sahiptirler ve iki farklı hukuk düzeninin özneleri 
konumundadırlar. AB hukuku ile ulusal hukuk 
arasında bir çatışma görüldüğünde ise, esas ve 
öncelikli olan AB hukukudur (Ayata, 2010: 70). 
AB hukukunun üye devletlerin hukukundan üstün 
olması, AB’nin supranasyonel bir yapıya sahip 
olmasının sonucudur. Uluslarüstü bir yargı siste-
minin oluşturulması ise, ulus-devletin egemenlik 
alanını daraltmaktadır. Hatta bazı durumlarda bu 
mahkemelere başvururken, ulusal hukuk yollarının 
tüketilmesi şartı dahi aranmamaktadır. 

6.TARTIŞMA 

Yaşanan küresel gelişmelere paralel olarak, farklı 
ön görüler gündeme gelmektedir. Bunlardan ilki, 
ulus-devlet modelinin ortadan kalkacağı ve ulus 
devletin sonunun geldiği yönündeki öngörüdür. Bir 
diğer öngörü ise, ulus-devletin bazı değişiklikler 
geçirse de varlığını devam ettireceği yönündedir. 
Yerelleşme taleplerindeki artış, ulusal egemenliğin 
uluslararası kuruluşlarla paylaşılması, etnik canlanma 
ve çok kültürlülüğün yükselmesi gibi gelişmeler 
ulus-devletin ortadan kalkacağı yönündeki görüşü 
desteklese de, ulus devlet modeline alternatif 
olabilecek başka bir yapılanmadan bahsetmek 
de mümkün değildir. Günümüzde, ulus-devlet 
önemli bir aktör olmaya devam etse de, eskiden 
olduğu gibi en önemli aktör konumunda değildir. 

Aynı zamanda, küreselleşme süreciyle birlikte, 
alt-kimlik, üst-kimlik gibi kavramlar üzerinde 
durulmaktadır. Üst kimlik, alt kimliği önemli 
oranda etkilemektedir. Bu durum, ulusal kimlik 
için bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. 

7.SONUÇ

Son yıllarda üzerinde yoğun çalışmaların yapıldığı 
küreselleşme kavramı, ekonomi, siyaset, kültür, 
toplumsal yapı, hukuk, çevre, eğitim ve daha pek 
çok alana etkisi olan geniş kapsamlı bir olgudur. 
Küreselleşme kavramının tek ve kesin bir tanımı 
olmadığı gibi, ortaya çıkışıyla ilgili olarak da 
net bir tarih söz konusu değildir. Küreselleşme, 
temelinde değişim ve ulaşabilirliğin bulunduğu 
dinamik bir süreç olup,  köklü bir tarihsel birikime 
dayanmaktadır. Küreselleşme sürecinin tarihsel 
zemini bakımından önem taşıyan parametrelerden 
başlıcaları; kapitalizm, Sanayi Devrimi, Soğuk 
Savaşın sona ermesi olaylarıdır.

Küreselleşmenin siyasi boyutu denildiğinde ilk 
olarak akla gelen, ulus-devlettir. Ulus devlet 
modeline göre; ulus, egemenliğin kaynağı ve 
sahibidir. Küreselleşme tartışmalarının merkezinde 
yer alan ulus devlet modeli, Vestfalyan egemenlik 
çerçevesinde ulusal egemenliğe dayanmaktadır. 
Vestfalyan egemenlik anlayışının temel unsur-
larından olan “iç işlerine karışmama” ve “dış 
otoritelerin dışarıda tutulması” ilkeleri günümüzde 
geçerliliğini kaybetmeye başlamıştır. Uluslararası 
kuruluşların, anlaşmaların ve hukuk kurallarının 
Vestfalyan egemenlik anlayışının temelini oluş-
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turan “iç işlerine karışmama” ilkesini törpülediği 
görülmektedir. Küreselleşme süreci, kendi kurum 
ve değerlerini inşa etmektedir. Yaşanan küresel 
gelişmeler ulus-devletlerin dünyadaki gelişme-
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karar alamamasına neden olmaktadır. Dış politik 
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dışta küreselleşmenin gereklerine uygun stratejiler 
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EXTENDED ABSTRACT

The term “globalization” has widely been used since the last quarter of the 20th century. The term, in 
a general sense, means the spread of economic, political, social and cultural values over the national 
borders to the whole world and also the development of the countries’ physical and economic freedom.  
Accordingly, globalization is an unavoidable process by which the cultures and faiths of different 
countries are closely acquainted with, all kinds of relations become widespread and the poles due 
to ideological difference are removed. However, globalization has brought various polarizations and 
convergences, which have been widely discussed. The ambiguity in the term results from the fact 
that it is multidimensional has a large literature and deep historical build-up. Globalization, regarded 
as a process in which the world goes through a fast change and transformation, affects many areas 
ranging from economy to politics and from culture to social formation.  The effects of this process, 
which has built its own institutions and values, are widely felt in nation-states and national identi-
ties. Capitalism, which had a great role in the appearance of nation-states, has , in time, prepared a 
ground for challenging, sometimes directly and sometimes indirectly, the structure and function of 
nation-state. Globalization process has moved the relation between capitalism and nation-state to a 
different dimension and brought out a situation, where the economic, political, social and cultural 
activities of the nation-states are questioned at all dimensions. However, most of the critics against 
capitalism are made by the defender of nation-states over globalization, which is a gospel truth. 
During the globalization process, the change in in the understanding of traditional sovereignty, the 
weakness occurring in the understanding of effective state and security issues due to globalization 
have led to questioning of the future of nation-states. The issue of identity is also one of the serious 
problems of globalization. Identity on a collective base has come true with nation-state system. 
National identity, which is the most inclusive identity type, has an aim to bring differences together 
and form a homogenous social structure. National identity is an indicator of the loyalty to nation-
state. Therefore, any impact occurring in either national identity or nation-state will influence both.

Though there are various arguments about the future of the nation-state, the most real-like one is the 
thoughts of transformationalists. Due to the global progresses, changes have been experienced in the 
structure and functions of the nation-states; however, this does not mean an end for the nation-states. 
But even the international institutions gain legitimacy via the existence of nation-states. At the same 
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time, nation-states are still the important actors in many areas like law and security, which reveals 
that there will be no substitution or alternative for nation-states now and in the future. But in order 
for the nation-states to be ever-lasting, they have to build economic, political and cultural strategies 
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Öz: Bu çalışmanın amacı Türk Tarihi içinde çok 
önemli bir yer tutan deve güreşlerinin incelenmesidir. 
Develer tarihte ulaşım, yük, binek, savaş, gıda ve spor 
amacı ile insanlığa hizmet etmiştir. Ancak 20. Yüzyılda 
başlayan endüstrileşme ve modernleşme süreci içinde 
deve önemini kaybetmiş ve günümüzde sadece bir 
spor ve turizm malzemesi derecesine inmiştir. Bu 
nedenle deve popülasyonu geçen süre içinde 1.000’ler 
seviyesine inmiştir. Develer genellikle Ege Bölgesi 
deve güreşleri amacı ile yetiştirilmektedir. Yılda 60-70 
yerleşim yerinde deve güreşleri organize edilmektedir. 
Deve güreşleri Pazar günleri gerçekleştirilir ve sadece 
erkekler değil, kadın ve çocuklar tarafından da izlenir. 
Develerin ekipman, aksesuar, süsleme, bakıcı ücret-
leri, şehirden şehre ulaşım giderleri ile konaklama ve 
yiyecek giderleri oldukça pahalı olmasına rağmen, 
deve sahipleri genellikle çok zengin insanlar olmayıp, 
orta veya dar gelire sahip insanlardır. Bu nedenlerden 
dolayı bu organizasyonların devam edebilmesi için 
devlet tarafından desteklenmelerine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Camelus Dromedary, Camelus 
Bactrianus, Genetic Resource, Native Breed, Sport

Abstract: The purpose of this study is to examine 
camel wrestling which were always important in 
Turkish History. In the past camels were used as 
transport, pack, ride, war, food, and sport animal 
by Turks. After industrialization and modernization 
since 20th century, camel lost their importance and 
nowadays they are only a sport and tourism material 
in Turkey. Hence the camel population in Turkey 
decreased in number of about 1.000 recently. The 
camel population is mostly used for camel wrestling 
events in West Anatolia. The camel wrestling events 
are organized about in 60-70 places annually during 
winter season. Wrestling events are on Sundays and 
followed by not only men spectators but also women 
and children. Because of this side, camel wrestling 
events is a family sport. Although camel wrestling 
equipment, accessories, ornaments, wages of take 
carers, transport for wrestling from city to city, ac-
commodation, catering are quite expensive, camel 
owners are not so rich people, but low or middle 
income people. Hence, those organizations and camel 
owners should be supported by the state more in order 
to survive this traditional event.

Key Words:  Camelus Dromedary, Camelus Bactrianus, 
Genetic Resource, Native Breed, Sport
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1. INTRODUCTION

Because of geographical position Turkey is 

like a bridge between ages, nations, cultures 

and civilisations besides continental of Eu-

rope and Asia (Yilmaz et al. 2011). In Turkey 

there are reared some native domesticated 

animals including bee, camel, cat, cattle, dog, 

donkey, duck, goat, goose, guinea fowl, hen, 

horse, mule, partridge, pheasant, pig, pigeon, 

rabbit, sheep, silkworm, turkey, and water 

buffalo (Wilson and Yilmaz 2013a,b, Wilson 

et al. 2011, Yilmaz and Wilson 2012, Yilmaz 

and Wilson 2013, Yilmaz et al. 2011, Yilmaz 

et al. 2012 a,b,c,d,e,f, Yilmaz et al. 2013 a,b). 

Table 1. Camel numbers and camel meat production in Turkey 1999-2012 (Yarkin 1965, 

Aydin 2003, Anon 2014a).

Item Year Change

1960-
2012

(%)

1928 1937 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2003 2010 2012

Number 74.437 118.211 110.000 65.390 39.000 12.000 2.000 1.350 808 1041 1315 -98,0
Animals 

slaughtered N/A* N/A N/A 1.600 3.140 400 320 29 N/A N/A 55 -96,6

Tonnes meat N/A 232 160 208 531 60 75 8 24 N/A 18 -91,3

* N/A: Not available)

The origin of the word camel likely is derived 

from the Greek word ‘Kremal’ or from the 

Sanskrit word ‘Kreluk’ which means ‘throw 

away legs’ (Khan et al. 2003). The genus of 

Camelus was likely among one of the last 

domesticated animal species. It is believed 

that camels were domesticated in Saudi Ara-

bia peninsula around 1.500 B.C. and spread 

to Anatolia (Asian part of Turkey) around 

300 B.C. (Wilson 1998). Camel is not widely 

reared recently and the numbers critically de-

creased in 20th century continuously (Table 

1). Nowadays camels are used in small num-

bers as pack animal in provinces of  Antalya, 

Mersin and Mugla (Figure 1). The majority of 

camel population is used for camel wrestling 

in 21st century in Turkey (Yilmaz et al. 2011). 

The camel is also used as a sacrificial animal 

for slaughtering (Cetin et al. 2011).

The aim of this review is to report camel wres-

tling from history to present with all aspects.
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Figure 1. Nomadic Yoruk Turks migrating from plain to highland (Photo by M. Kara-
koyun)

2. TERMS

The camel wrestling is a very rich term vo-

cabulary (Akar 1996, Aydin 2003, Caliskan 

2009, Caliskan 2010a, Anon 2012, Bagcil 

2013).

Agiz bagci: Attendant who bind the muzzle 

of the camels.

Agiz bagi kontrolcusu: Attendant who check 

the muzzle binding of the camels.

Atan: Castrated male camel.

Bagci: Camel which takes the head of adver-
sary camel under their chest and then tries to 
sit on them.

Besrek: Another saying of ‘tulu’ camel espe-
cially in nomadic people.

Bodur: Birth-1 year old camel.

Buhur: Double-hump camel.

Cal: Baby camel.
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Cazgir: Speaker who announces the names 
and gives extra information of the wrestling 
camels.

Cengelci: Camel which trip the adversary 
camel by using foot tricks.

Daylak: 7-12 years old camel (Figure 2).

Doru: 1-6 years old camel.

Dorum: Baby camel.

Havut: Packsaddle of camel.

Havut giydirme: Day of 29 October when 
packsaddles are put on camels.

Kosek: Baby camel.

Kukurd: Male very short haired light co-
loured wrestling camel.

Lok: Male hairless wrestling camel. 

Maya: Female single-hump camel (Figure 3).

Mislik: Greasy liquid which secreted from 
neck of camel by beginning to rutting season 
(Figure 4).

Nacir: Male short curly haired wrestling cam-
el. 

Ogur: Mating time of camels.

Pes: Embroidered piece of cloth which put on 
packsaddle of camel where name and place of 
camel written on (Figure 5).

Potuk: Baby camel.

Sagci: Camel which attack from the right 
side.

Savran: Trainer and take carer of camel.

Solcu: Camel which attack from the left side.

Tavinda: Female camel which erects her tail 
when she sees the male because of being in 
heat season and ready to mate.

Tekci: Camel which push their rivals to make 
them beat a retreat

Topak: Lump of dough which is mixture of 
grains with water. Camel does not eat any-
thing in heating season in winter. Hence topak 
is tucked in to the throat of camel forcedly by 
owner or savran.

Torok: Baby camel.

Tulu: Male long haired wrestling camel by 
crossbreed of single-hump and double-hump 
camels. Wrestling camels are called as ‘tulu’ 
after 12 years old age. The term ‘besrek’ may 
also be used instead of tulu where the camel 
is reared by nomadic people.

Urganci: Attendant who handles the ropes 
used to guide and split up the camels (Figure 
6).

Yelek: Offspring ≤ 1 year old of a camel

Yoz: Single-hump camel.
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Figure 2. Two daylaks with ‘badem horguc’ (almond hump).

Figure 3. Maya the Female single-hump camel.
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Figure 5. The ‘pes’ is seen on ‘havut’
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Figure 6. Two ‘urganci’ teams on duty in different colours of jackets

Figure 6. Camel map of Turkey
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Table 2. Camel wrestling organizations (Caliskan 2010b, Anon 2011, Anon 
2014b,c,d).

Province 
(Number) Place

Canakkale (12) Ayvacik, Bayramic, Biga, Buyuktepe, Can, Canakkale, Cardak, Ezine, Geyikli, 
Karacaoren, Lapseki, Umurbey,

Balikesir (7) Altinoluk, Altinova, Ayvalik, Burhaniye, Karaagac, Pelitkoy, Sarikoy, 

Manisa (4) Gokkaya, Golmarmara, Sarigol, Turgutlu

Izmir (12) Armutlu, Bagyurdu, Bayindir, Bayrakli, Bergama, Harmandali, Haydarli, Kemalpasa, 
Menemen, Pinarbasi, Tire, Torbali, 

Aydin (21) Atca, Bagarasi, Bozdogan, Buharkent, Cine, Didim, Germencik, Isikli, Incirliova, Kosk, 
Kurtulus, Kusadasi, Kuyucak, Nazilli, Ortaklar, Osmanbuku, Selcuk, Soke, Turanlar, 
Yazidere, Yenipazar

Denizli (4) Acipayam, Buldan, Saraykoy, Yenicekent

Mugla (13) Bodrum, Dalaman, Gokova, Karaculha, Konacik, Milas, Mumucular, Oren, Ortakent, 
Selimiye, Turgutreis, Yalikavak, Yatagan

Antalya (2) Demre, Kumluca, 

3. EQUIPMENT AND ORNAMENTS

The main equipment is ‘havut’ (packsaddle) 
(Seyirci 1987) and it weighs about 150-200 
kg. The second important equipment is halter 
to lead and the control the camel. A number 
of accessories such as neck bead, haircloth, 
under stomach felts and etc. required for the 
wrestling camels. Ropes for tying the mouth 
are supplied from Tire (Izmir), haircloth and 
felt from Bozdogan (Aydin), Balikesir and 
Tire (Izmir), reed from Civril (Denizli) and 
woven clothes to be embroidered from Bul-
dan (Denizli). The number of masters dealing 
with packsaddle and adornments for wrestling 
camels are rather few today (Caliskan 2009).

Ornaments and accessories are grouped into 
two categories as clothing and bells (Gulsoken 
2010). The name of the competing camel is 
written on a piece of embroidered cloth called 
as ‘pes’ which is hung behind the packsaddle 
(havut). Pes gives some information about 
name, and place of the camel. Beneath the 
camel’s name is also written the word of Ma-
saallah (May God protect him). Some carpet 
or rug is put on havut and some body parts of 
the camel. Nomadic Yoruk Turkmen are very 
good at weaving rug (kilim), sack, saddlebag 
and haircloth besides carpet weaving. Produc-
tion of some metal materials like rings and 
bells called as ‘dizgor’ are also hung on the 
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camel. The rings and bells can be in different 
sizes from small size called as ‘zilgur’ (Fig-
ure 7) to big size called as ‘havan’ (Figure 8) 
(Kilickiran 1987). Glass beads made by pris-
oners are also largely used for camel embel-
lish. Some neck collar, embroidered cloth and 
bags are also used (Culha 2008). Mirrored 
blankets covering their backs and colourful 

pompoms woven into their tails are also used 
for ornament (Kinzer 2000). They are pro-
vided from the settlements in the region of 
wrestles. All those equipment, ornaments and 
accessories are so expensive and can cost up 
1.500 (700 USD) to 15.000 TL (7.000 USD) 
(Culha 2008).

Figure 7. Small bells called as Zilgur
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Figure 8. Bell of ‘havan’

4. ARENA

The wrestling areas are mostly on flat soil 
football fields or mini football stadiums 
which are usually amphitheatre-shaped 
(Anon 2010). If there is not available football 
field for the venue, any field can be used for 
wrestling unless there is a cliff near to field. 
Asphalt, concrete, gravel, hard core, or lawn 
wrestling areas are never preferred just in 
case camels are injured or hurt (Anon 2012). 
Basically two factors are determinative on 
the choice of location of the venue. The space 
should bear the characteristics to enable cam-
els to wrestle and spectators to watch wrestles. 

They are generally areas with soil ground and 
where a broad plain is surrounded by slopes. 
The slopes surrounding the area function as 
a stand for spectators. The wrestling places 
are rather neglected since they are used once 
annually (Caliskan 2009). In Turkey, Selcuk 
has the largest wrestling area where is about 
25.000 spectators of capacity (Culha 2008). 
In spite of in small amounts, rain makes the 
ground slippery and may cause camels to be 
hurt or injured. Therefore, rainy weather has 
a negative effect on wrestles and in such cas-
es, wrestles are cancelled (Caliskan 2010b).
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5. CULTURE

Lots of traditions, dances, songs, poems, 
proverbs, idioms, sagas, tales, and riddles can 
often be seen in Turkish culture related with 
camel wrestling, because Turks deal with 
camels wrestling for thousands years (Seyirci 
1987). Bridal dowry used to be carried on a 
camel in wedding ceremony until 21st century 
(Gulsoken  2010). There are plenty of folk 
dances related with camels. The Deve Oyunu 
(Camel Dance) is performed in province of 
Elazig, Erzurum, Isparta, Izmir, Kars, Siirt, 
and Sinop. There are also different dance 
types in some provinces by including Kor 
Deve (Blind Camel) in Adiyaman, Yedideve 
(Seven Camels) in Gaziantep, and Camala in 
Kirklareli (Cakir 1987). In a quatrain male 
likened as a drake:

Deve sunadir (Camel is drake)

Koyun berber (Sheep is barber

Keci cercidir (Keci is huckster)

At server (Horse is leader) (Akar 1996)

In nomadic Yoruk culture, another function 
of wrestling events is finding a mate for boys. 
The boys and girls generally cannot commu-
nicate in villages because of strict traditions 
and wrestling arenas is a good place to find 
a mate for boys. Sometimes parents come to 
wrestling events to find a ‘hayirli bir kismet’ 
(A nice girl) for their son (Kilickiran 1987).

6. CULTURAL TOURISM

The tourism is to travel for knowing, seeing 
and learning for new things. Unlike 3S (sea, 
sun, sand) tourism, people travel for cultural 
tourism for knowing, seeing and learning for 
new historical, ancient, cultural, traditional 
or national items (Culha 2008). In this frame, 
the camel wrestling events can be evaluated 
in cultural tourism. Touristic places are gen-
erally close to big cities. The organizers of 
this kind of events try to draw domestic and 
even some foreign tourists, so that they can 
become professionally organized festivals. 
Small organizations like camel wrestling 
events in small settlements arrange those 
events for social reasons. Those camel wres-
tling events are largely held in villages and 
small towns and far away from commercial 
concerns. The small organizations try to pre-
serve their traditional identity and struggle 
to survive if they only have a rural audi-
ence (Kilickiran 1987). For example Selcuk 
Camel Wrestling Festival is attend by about 
20.000 domestic and foreign tourists, because 
Ephesus ruins are in Selcuk and very close to 
wrestling arena which is on the main road of 
Aydin-Izmir (Caliskan 2010a).

7. BEAUTY CONTEST

The camel beauty contests are organized in 
some countries such as Saudi Arabia and 
Gulf States. In those countries, camel fans 
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are typically held alongside competitive cam-
el racing which are big business rather than 
wrestling. A camel was sold for 2.7 million 
USD in United Arab Emirates in 2010. In a 
beauty contest one entrant of 10,000 camels 
was awarded for 10 million USD (Parkinson 
2011). The camel beauty contests are a new 
event in Turkey. The 1st camel beauty contest 
was organized in Selcuk the day before camel 
wrestling event in 2011. The ‘Savas Arabasi’ 
(Chariot) won the first place in the competi-
tion (Christie-Miller 2011). 

8. CONCLUSIONS

In an organization, cost of transport the cam-
els, accommodation and catering of owners 
and savrans, arranging a ‘Hali Gecesi’ (Car-
pet Night) Party, embellishing of camels, 
wages of ‘hakem heyeti’ (board of referees), 
‘urganci’s, ‘agiz bagci’s, ‘agiz bagi control-
cusu’s and ‘cazgir’ are important expenses 
factors. Even though all cost is expensive 
about wrestling camels, the most of the camel 
owners are low or middle income people. An-
other problem is import of the camels from 
Iran, Afghanistan etc., because those camels 
are not native domestic animals of Turkey. 
The imported camels which are mostly 7-8 
years old are very expensive, in additional 
owners have to spend too much money, un-
til they reach to wrestling age of 12-13 years 
old. In some provinces, the governorship 

usurped 40-50% of ticket income gained by 
camel wrestling organizations or association. 

In the past, communication was a horrible 
problem for camel owners, but nowadays mo-
bile phones and internet solved this problem. 
Another benefit is about following weather 
forecasts easily, because wrestles were can-
celled in cases of unfavourable weather con-
ditions in the past. In spite of economic, so-
cial and cultural advantages of camel wres-
tling events, there have been no institutions 
or organizations, which are interested in and 
plan camel wrestles at regional or national 
scale in Turkey. All events are organized by 
local instrument excluding Selcuk events. 
The most common problem is to overcome 
the financial problems of the continuing these 
wrestling events. At the present situation lo-
cal municipalities help those events but it is 
not enough but in fact that many settlements 
are organized wrestles with financial difficul-
ties. The state should support those events.
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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 
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 
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DERGİ HAKKINDA

UHEYAD Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi; 2014 yılı itibariyle 
yayın hayatına girmiştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara 
yer verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda DÖRT sayı çıkarmaktadır. 
Dergimizin sayıları MART, HAZİRAN, EYLÜL ve ARALIK aylarında sistem üzerinden yayınlan-
maktadır. Dergimiz gerek basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Dergimizde 
İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Finans, 
Yönetim Organizasyon, Ekonometri, İstatistik ve Ekonomi alanında her türlü yayına yer ve-
rilebilmektedir. Dergimizin baş editörü Murat KORKMAZ olup, dergi yönetim kurulunun aldığı 
kararlar doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu başkanı derginin o anki 
yönetim kurulundaki en üst unvana sahip hocamız olup yönetim kurulunun %51’ inin aldığı kararlar 
uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi alanında uzman iki hakemin onayından geçmeli ve 
hakemler tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına 
yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu onayından geçen çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen 
sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve yönetim kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde 
yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme 
yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul 
etmiş ve derginin yayın kabul şartlarına uygun hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dâhil olmuştur. 

Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacılarının 
mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında uzman olması gerekmektedir. Ayrıca bilimsel çalışmalar yapmış 
olması şartı aranır. Dr. ya da Uzman unvanına sahip olmayan ve alanında yayın yapmayan hiç kimse 
bilim, danışma ve hakem kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim kurulu derginin en üst karar ve 
yürütme mekanizmasını oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her türlü karar kesin ve değiştirilemez 
niteliktedir. Yönetim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleş-
tirilemez ve uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların 
dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. 
Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, 
bilim ve danışma kurulunda yer almak isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu 
karar verebilir. 



Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından geçmiş 
çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel sayılar ancak 
anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildirilerin mutlaka kongre 
bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. Hakem değerlendirilmesi 
yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için gönderilen çalışmalar dergi hakem 
onayına gönderilir. Ancak her iki hakemden olumlu dönüş alan çalışmalar yayına alınır. Ayrıca sözlü 
sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve 
baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer 
verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet ad-
resinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri 
derginin web sayfasından kendisi izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her 
bir yazar ve yazarlar için aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık 
sağlanması istenemez talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka 
derginin yayın kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına 
dergimizde yer verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş 
editör yayının dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip 
bulunur. Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dâhil edilmez. 
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. Hakem 
onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına olumlu görüş 
bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal edilebilir. Böyle bir 
durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü yetki tek taraflı olarak dergi 
yönetim ve editörler kuruluna aittir. 

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve Hü-
kümleri ’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da yazarlar 
hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde yayınlanması 
amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmeyen alıntılar, 
intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Her bir yazar ve yazarlar 
uluslararası akademik, bilimsel etik kurallara uymak zorundadır. Bu kurallara uymayan yazarlar 
hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara dergimiz doğrudan resmi olarak bilgi verir. Doktora, Yüksek 
Lisans ve Uzmanlık tezlerinden yararlanılarak hazırlanan çalışmalarda mutlaka kaynakça ya da özet 
altında hangi çalışmadan yararlanılarak hazırlandığı belirtilmelidir. Aksi durumda bu tip çalışmalar 
etik kabul edilmez ve intihal çerçevesinde değerlendirilir. Tez ve uzmanlık tezlerinde mutlaka ilgili 
yayının asıl sahibinin ismi bulunmalıdır. İlk sırada etik kurallar çerçevesinde tezin “yayının” asıl 
sahibi konumundaki kişi ilk sırada yer almalıdır. Danışman ve diğer yazarlar tezin sahibinin önünde 
yer alamaz. Bu tip çalışmalarda tez danışmanı dışında farklı yazar isimleri bulunuyor ise çalışmaya 
ne tür bir katkı sağlandığı kaynakça kısmında açıkça belirtilmelidir. Dergimiz basılı ve online olarak 
hareket eden bir yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal 



olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan 
sosyal bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir yazara ya da yazarlara basılı materyal 
göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın 
kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan 
yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj 
yazar tarafından örnek makale baz alınarak yapılmaktadır. 



ABOUT THE JOURNAL

UHEYAD International Refereed Journal of Researches on Economy Management began to 
be published as of the year 2014. Our journal gives place to the publications having the qualification 
and value that will provide source to the literature. Our journal is an international refereed journal 
and it is issued FOUR times a year. The volumes of our journal are published in MARCH, JUNE, 
SEPTEMBER and DECEMBER on the system. Our journal has both a printed version and can 
be reached online. All kinds of publications within the field of Economics, Labor Economics and 
Industrial Relations, International Relations, Business Administration, Finance, Management 
Organization, Econometrics, Statistics and Economy can be incorporated in our journal. Our 
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they will act in line with the publication principles of the journal. The academicians and researchers 
who want to be in our journal’s referee and science boards must bear the title Dr. and they must carry 
out scientific studies in their fields. No one without the title Dr. and publication in her/his field can 
be involved in science, advising and referee boards. Executive board is the highest decision-making 
and execution mechanism of the journal. All decisions made by the executive board are absolute 
and unchangeable. Under no circumstances, an operation can be conducted on journal without the 
decision of the executive board. Editor-in-chief can decide on whether the submissions not sent to 
referee approval are accepted in the journal and whether they will be sent to referee approval. It isn’t 
required to inform the executive board during this decision process. The participation of scientists in 
referee, science and advisory boards are only up to the decision of the executive board. 



Some special issues are also published in our journal for the submissions published in some national 
and international congresses and approved by referees. Such special issues are only valid for verbal 
papers presented in the agreed congresses. Those papers must get the approval of congress science 
board and that of the referees. None of the submissions not evaluated by referees can be published. 
Papers submitted for publication are sent to the referees for approval. The submissions with appro-
val of both referees are taken into publication. Hard copy and referee approval reports of the verbal 
papers must be presented to the executive board and editor-in-chief. Our journal doesn’t include the 
papers without this information and materials. Author or authors are informed about the process of 
our journal as written via the internet address. Every author logging in as a member of our journal 
can monitor the course of process from the journal’s website and follow the developments. Conditions 
of our journal are the same for all authors. Those rules and conditions cannot be changed for anyone. 
A privilege cannot be demanded. The submissions to be published in our journal must be within 
a field accepted by the journal. None of the submissions not suitable with those conditions can be 
published in our journal. The referee process is performed under the supervision of editor-in-chief. 
Editor-in-chief has the authority to inform and decide on the course of referee process. A submission 
not approved or accepted by the editor-in-chief isn’t included in the process. In this regard, author 
or authors cannot put the responsibility on the journal or other organs. Even if the submission is 
approved by the referees and it is accepted for publication on the system, it can be cancelled with 
negative opinions of editors or executive board and the decisions of the boards. In that case, author 
or authors cannot impose sanctions on the journal. All kinds of authority belong to the executive 
board and editorial board unilaterally. 

Our journal acts as per the provisions of Law on Intellectual and Artistic Works No. 5846 within 
the framework of legal rules of T.R. Our journal has the right to protect its legal rights unilaterally 
about author or authors who do not fulfill the requirements of this law. Author or authors shall be 
unilaterally responsible regarding plagiarism and the citations not suitable with the relevant laws in 
the submissions sent for publication. All authors have to comply with the international academic, 
scientific codes of conduct. Our journal directly and formally informs the relevant institutions and 
organizations regarding the authors who do not comply with these rules. Citation must be absolutely 
stated or the resources used must exist under the summary in the papers prepared by using Doctoral, 
Master’s theses and Dissertation. Otherwise, such papers aren’t accepted as ethical and considered 
within the framework of plagiarism. The name of the real owner of the relevant paper must be stated 
in thesis and dissertation. The name of the person as the real owner of thesis “publication” must be 
in the first place within the framework of codes of conduct. Advisor and other authors cannot rank 
before the owner of thesis. If there are other author names apart from the advisor in such kinds of 
papers, type of contributions made must be clearly stated in the references. Our journal is a media 
organ with printed and online versions. As a material incorporating academic studies, it is a social 
organ offering social service to the institutions and individuals carrying out scientific researches. Our 



journal is a free journal and doesn’t have to send a written material to any author or authors. The 
submissions accepted in our journal and approved for publication are sent to edit for layout in line 
with the journal’s publication principles and spelling rules and it is uploaded to the system. Author/
authors and readers can download the volume from the system. Layout is conducted by the author 
on the basis of the sample article.



YAZARLARA BİLGİ 

1. Dergimizin yazım dili Türkçedir. 

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

3.  Dergimiz basılı olarak çıkarılmakta olup, internet ortamında sadece İngilizce özet ve Türkçe 
özet şeklinde yer alır. Tam metinler pdf şeklinde parçalı ve cilt halinde sisteme yayın tarihinin 
son gününde yüklenir. 

4.  Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5. Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

6.  Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazar(lar) aittir. Dergimiz bu konuda 
bir yükümlülük altına alınamaz sokulamaz. 

7.  Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderiler 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 reddedilir ve 
yazar hakkında hukuki işlem başlatılır. 

8.  Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu görüş 
alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. 

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

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

11.  Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. İki talep 
doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak ret alır. 



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

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

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

15.  Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki ay 
içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uza-
yabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi 
sistemden çekemez. 

16.  Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz ilk sırada yer alan sorumlu 
yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar dışındaki 
kişilere bilgi vermez, vermek zorunda değildir. 

17. Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergimizin 
hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz oluşturulamaz. 

18.  Dergimizin yayın süresi yılda dört defa olmak üzere; Mart, Haziran, Eyül ve Aralık aylarına 
gelen süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle 
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz. 

19. Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş bildirir raporu ilgili birinci yazara gönderilir. Dü-
zeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan 
çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım 
hakkına sahip olamaz. 

20. Türkçe dışında hazırlanan çalışmalarda mutlaka Türkçe Özet bulunmalıdır. Anahtar kelime sayısı 
3 ile 7 tanedir. Her bir çalışma en fazla 25 sayfa olmalıdır. Ekler bu 25 sayfaya dâhil değildir. 
Özet Türkçe ve İngilizce olmak üzere 150 ile 200 Türkçe 500 + üzerinde İngilizce genişletilmiş 
özet istenir. Dergimizin yazım şekli TIMES NEW ROMAN olup 12 puntodur. Satır aralığı 1 
tir. Çalışmanın konu başlığı 14 punto ve kalındır. Yazar isim ve bulunduğu kurum bilgileri 12 
punto kalın ve italik şeklindedir. Türkçe ve İngilizce özet 10 punto özetler alt alta gelecek şekilde 
hazırlanmalıdır. 



MAKALE İÇİ REFERANSLAR: 

•  Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca metin içi kaynak gösterme (APA) yöntemi 
kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın adı, basım 
yılı ve sayfa numaraları ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Sayfa Sayısı) (Yılmaz, 2014: 1-2) ya da 
(Hall, at el; 2014: 1-2) şeklinde gösterilmelidir. İnternet erişim adresleri ise sayfa altında veril-
melidir. İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi belirtilmelidir (Erişim Tarihi: 14.08.2014) 
gibi. 

•  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.

•  Sayfa altı açıklamaların dipnotları için de aynı şekilde metin içi referans yöntemi (APA) kullanılır.

•  Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir. “………………………….” 
Gibi. 

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

•  Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa parantez içinde yazarın soyadı ve yayın 
tarihi belirtilir: (Korkmaz, 2007)

•  Belli bir sayfa söz konusuysa, yazar soyadı ve yayın tarihine ilave olarak sayfa numarası da 
yazılır: (Kırık, 2010: 13)

•  Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve sayfa nu-
marası yazılır: (2005: 33)

•  Birbirini takip etmeyen sayfalar şu şekilde ifade edilir: (Joyce, 2002: 21, 48 ve 59)

•  Birbirini takip eden sayfalar şu şekilde ifade edilir: (Mandel, 2007: 21-4 ve 33-5)

•  İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır: (Morley ve Robins, 2007: 19)

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

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

•  Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden noktalı 
virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 31; Moran; 2006: 37)



KAYNAKÇA YAZIM METODU:

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

* Kitap

OSKAY, Ü., (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yak-
laşım, Der Yayınları, İstanbul. ss.1-2

* Çeviri Kitap

OSKAY, Ü., (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yak-
laşım, Der Yayınları, İstanbul. ss.1-2

* Derleme Kitap

OSKAY, Ü., (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yak-
laşım, Der Yayınları, İstanbul. ss.1-2

* Derleme Kitapta Makale

HALL, S., (1997). “The Work of Representation” Representation: Cultural Represantations and 
Signifying Practies, Stuart Hall (der.) içinde London: Sage Publications 

* Derleme Kitapta Çeviri Makale

PAZ, O., (2000). “Tarihin Sonu’nda Batı Doğu’ya Dönüyor” Yüzyılın Sonu, Büyük Düşünürler 
Çağımızı Yorumluyor, Nathan Gardels (der.) içinde, Çev., B. Çorakçı Dışbudak, İstanbul: Türkiye 
İş Bankası Kültür Yayınları, (137-144) 

* İki Yazarlı Kitap

MATTELART, A., & NOVEAU, E., (2007). Kültürel İncelemelere Giriş, Çev. Hüsnü Dilli, İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. pp.1-2

* Dergide Makale

KÖKER, L., (2007). “Modern Hukuk Devletinin Eleştirisi Bağlamında Neumann ve Habermas” 
Toplum ve Bilim Dergisi, 110 (36-46) 



* Yayınlanmamış Tez

KIRIK, A.M., (2010). IP Televizyon Yayın Teknolojisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. ss.1-2

* Gazete Yazısı

“Dünyanın en büyük adamı” (12.07.2012) Hürriyet Gazetesi 

* İnternette Yazarı Belli Olan Yazı

KELLNER, D., (2012). “Cultural Studies and Philosophy: Intervention” http://pages.gseis.ucla.edu/
faculty/kellner/essays/culturalstudiesphilosophy.pdf, 12.03.2012 (ERİŞİM TARİHİ MUTLAKA 
BELİRTİLMELİDİR!!!!!!!!!!!!)

* İnternette Yazarı Belli Olmayan Yazı

“Anonim” (2012) http://tebesirtozu.blogcu.com/akademik-dergiler/3050689, 12.03.2012 (ERİŞİM 
TARİHİ MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR!!!!!!!!!!!!)



GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1.  The language of the journal is Turkish. 

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

3.  The journal doesn’t have a printed version. In the electronic version, only the Turkish and Eng-
lish abstracts are included.Full texts are uploaded to the system in pdf format seperately and in 
volumes on the last day of publication date.

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

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

6.  The journal cannot be held responsible for the papers; however, the author himself/herself is 
responsible for the articles unilaterally.

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

8.  Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are 
saved to be published in the following issues.

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

10.  The names of the referees-experts in their fields-will not be revealed to the authors. Information 
concerning the authors is known only by the system manager and the editor. It is kept confiden-
tial. 

11.  Major and minor corrections are made. These corrections are requested from the authors twice. 
If the required corrections are not made, the publication is rejected by the system automatically.

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



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

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

15.  The evaluation process of the studies uploaded to the system takes two months. Studies that are 
not evaluated within this period are sent to a different referee. So this process may take longer 
and a demand cannot be asserted. The author cannot assert any legal rights and withdraw his/
her article in this process.

16.  In the articles with more than one author, the first mentioned author is regarded as the addressee, 
other authors are not communicated. The journal is not supposed to give information to other 
authors.

17.  The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the referees 
or cannot demand anything from the referees. 

18.  The journal publishes four times in a year as March, June, September and December. However, 
there might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot 
be held responsible for this.

19.  Following the evaluation process of the studies, the referee report is sent to the first author. The 
authors should make the required corrections in 15 days. If the corrections are not made in 15 
days, the article is rejected by the system automatically. None of the authors can impose sanctions 
on the journal in this case.

20.  In the studies prepared in languages other than Turkish, there must be an abstract in Turkish. 
Key words should be between 3-7 words. Articles should not exceed 25 pages. Appendices 
are not included in this number. Turkish and English abstracts must be between 150 and 200 
words and extended English abstract must be 500 words and above.. The text should be written 
in TIMES NEW ROMAN font, 12 sized. The whole study should be single spaced. The titles 
should be written in bold, Times New Roman font, 14 sized. The names and institutions of the 
authors should be written in bold, italic, Times New Roman font, 12 sized. Turkish and English 
abstracts should be in Times New Roman font, 10 sized one under the other. 



REFERENCES IN THE ARTICLE: 

•  Only APA method is used as the method for reference in papers. In other words, references are 
indicated with the name of author, year of publication and page numbers between parentheses 
beside the main text. (Surname, Year of Publication: Page Number). Indicated as ( Yılmaz, 2014: 
1-2) or (Hall, et all; 2014: 1-2). Access address must be given at the bottom of the page. Access 
date must be absolutely stated for internet resources Like (Access Date: 14.08.2014).

•  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 its explanation. 

•  APA method is also used for the footnotes of explanations below the page. 

•  Citations made from a source are indicated between double quotes in the text. E.g. “……..”

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

•  While providing reference, if the name of the author isn’t within the text, the surname of the 
author and date of publication are indicated between parenthesis: (Korkmaz, 2007)

•  In indicating a certain page, page number is given in addition to the surname of the author and 
date of publication: (Kırık, 2010: 13)

•  If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number are 
given between parenthesis: (2005: 33)

•  Not sequential pages are indicated as: (Joyce, 2002: 21, 48 and 59)

•  Sequential pages are indicated as: (Mandel, 2007: 21-4 and 33-5)

•  In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated: (Morley and Robins, 
2007: 19)

•  In sources with more than two authors, “et all.” is indicated: (Yücel et all. 2012).



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

•  If more than one source about the same subject is indicated as reference within the text, sources 
are separated with semicolon: (Geray, 2005: 31; Moran; 2006: 37)



METHOD OF WRITING REFERENCES:

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). 

*Book

OSKAY ü., (2005) 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yak-
laşım, Der Yayınları, İstanbul. pp. 1-2

*Translated Book

OSKAY ü., (2005) 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yak-
laşım, Der Yayınları, İstanbul. pp. 1-2

*Compilation Book

OSKAY ü., (2005) 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yak-
laşım, Der Yayınları, İstanbul. pp. 1-2

*Article in a Compilation Book

HALL, S., (1997) “The Work of Representation” Representation: Cultural Representations and Sig-
nifying Practices, Stuart Hall (comp.) inside London: Sage Publications 

*Translated Article in a Compilation Book 

PAZ, O., (2000) “Tarihin Sonu’nda Batı Doğu’ya Dönüyor” Yüzyılın Sonu, Büyük Düşünürler Ça-
ğımızı Yorumluyor, Nathan Gardels (comp.) inside, Translated by B. Çorakçı Dışbudak, İstanbul: 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, (137-144) 



* Book with Two Authors

MATTELART, A., & NOVEAU, E., (2007) Kültürel İncelemelere Giriş, Translated by Hüsnü Dilli, 
İstanbul Bilgi University Publications, İstanbul, pp.1-2

*Article in a Journal

KÖKER, L., (2007) “Modern Hukuk Devletinin Eleştirisi Bağlamında Neumann ve Habermas” 
Toplum ve Bilim Dergisi, 110 (36-46) 

*Unpublished Thesis 

KIRIK, A.M., (2010) IP Televizyon Yayın Teknolojisi, Unpublished Master’s Thesis, Marmara Uni-
versity Institute of Social Sciences, İstanbul. pp.1-2

*Column

“Dünyanın en büyük adamı” (12.07.2012) Hürriyet Newspaper 

*Onymous Article on the Internet 

KELLNER, D., (2012) “Cultural Studies and Philosophy: Intervention” http://pages.gseis.ucla.edu/
faculty/kellner/essays/culturalstudiesphilosophy.pdf, 12.03.2012 (ACCESS DATE MUST BE AB-
SOLUTELY STATED)

*Anonymous Article on the Internet 

“Anonim” (2012) http://tebesirtozu.blogcu.com/akademik-dergiler/3050689, 12.03.2012. (ACCESS 
DATE MUST BE ABSOLUTELY STATED)



YAYIN İLKELERİ

1.  UHEYAD “Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi”; 4 ayda bir 
yayınlanan akademik ve bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir. Ancak derginin özel 
durumlarda ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır.

2. Dergimizde İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Ekonometri, İstatistik, 
Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler alanlarından bilimsel ve özgün nitelikli çalışmalar yer almak-
tadır. Çalışmaların bilimsel kaygılarla yazılmış olması, alana katkıda bulunacak nitelikte olması, 
alandaki önemli kaynakları referans göstermesi, önyargı ile yazılmamış olması, slogan niteliğinde 
cümleler içermemesi beklenir. Ayrıca tarama, araştırma, bildiriden geliştirilme vb. niteliklerinden 
birine sahip olmalıdır.

3. Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda sorumlu yazar olarak belirtilen yazar muhatap kabul 
edilir. Bu durum belirtilmemiş ise ilk sırada yer alan yazar muhatap kabul edilir. 

4.  Kullanılan kaynaklar derginin yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. 

5.  Düzenleme ve çalışmanın dizgisi apa 6 sistemine uygun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde 
kaynak gösterimi bu şekilde düzenlenmelidir. 

6.  Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan olmama-
sına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde açıklanmaz. 
Hakem Kurulu her sayıda değişir ve yazıların konusuna göre oluşturulur. 

7.  Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir. Hakem raporlarından birinin “Ya-
yınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması durumunda 
ilgili alandan 3. hakem tayin edilebilmekte ve onun raporu beklenebilmektedir. Yazardan sadece 
üç defa düzeltilme istenir. Her üç düzeltmede de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise 
yayın sistem tarafından reddedilir.



8.  Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son 
şeklini düzeltilmiş haliyle dergiye 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Düzeltmeler konusuna 
yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. Belirtilen sürede düzeltilmiş olarak 
geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine alınmaz.

9.  Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Farklı dünya dillerinden de çalışmalar kabul edil-
mektedir. Bu durum ancak baş editörün onayı ve kabul etmesi doğrultusunda işleme alınır. 

10.  Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında yayınlan-
mamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.

11.  Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, konferans 
ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında yayınlanmamış ol-
ması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi ve makalede belirtilmesi koşulu ile kabul 
edilebilir ve hakem sürecine alınır.

12.  Çeviri metinler, eğer o metin Türkçe’de ender bulunabiliyorsa, çevirisinin alana katkı sağlayacağı 
düşünülüyorsa editör ve yayın kurulunun onayı ile kabul edilir ve hakem süreci başlatılır. Ancak 
her sayıda yayınlanacak çeviri sayısı sınırlıdır. Özgün metinler tercih nedenidir.

13.  Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karakterinde, 
12 Punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik 
boşluklar olmalıdır. 

14.  Yazılar toplamda 15 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa numarası verilmiş olmalıdır. Yazıda 
paragraf girintisi olmamalıdır. Sayfa sayısını tablo ve grafik sayıları etkilemez. Tablo ve grafik-
lerin sayıları 15 + şeklinde düşünülmelidir. 

15.  Türkçe yazılarda 500 kelime ve üzerinde İngilizce özet, özetin altında 5 anahtar sözcük(ler) yer 
almalıdır. Özetin, yazıldığı yabancı dilde başlığı ve anahtar kelimeleri (keywords) de bulunmalıdır.

16.  İngilizce yazılarda 150-200 kelimeyi geçmeyen Türkçe özet, başlık ve anahtar kelimeler bulun-
malıdır.

17.  Özette araştırmanın kapsamı, amacı, yöntemi, ulaşılan sonuçlar ve konudan kısaca söz edilmelidir.

18.  Yazar adı ya da adları, kapak sayfasında yer almalıdır. Kapak sayfasında ayrıca, yazarın akademik 
ünvanı ve çalıştığı kurumun adı, adresi, iş ve cep telefonu, faks numarası ve e-posta adresi de 
bulunmalıdır.

19.  Yazıların yayınlanması konusunda son karar baş editöre aittir. Baş editörün yazı hakkındaki 
değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte iletilir.



20.  Dergiye gönderilen yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın geri gönderilmez.

21.  Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

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

23.  Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla yazılarının 
tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını onaylarlar. 

24.  “Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi” elektronik sistemle çalışan bir 
dergi olup, basılı olarak da yayınlanmaktadır. Basılı yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini 
ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiç-
bir yazara veya bireye, kuruma basılı dergi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen 
çalışmalar için yıllık üyelik ücreti ilgili basım firmasına ödenmelidir. Bu ücret sadece derginin 
yıllık basım ve diğer giderleri için basım evimin yaptığı harcamalara istinaden alınır. Dergimiz 
ücretli bir dergi değildir. 

25.  Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde değerlendiril-
meyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha gönderilir. 

26.  Yazar(lar) uygulama içerikli “DENEYSEL”, “VAKA” ve “KURUMSAL” içerikli araştırmalarda 
ETİK KURUL raporu gerektiren çalışmalarında mutlaka çalışmanın sisteme yüklenmesi duru-
munda ETİK KURUL raporunun “TARİHİ” ve “RAPOR BİLGİSİ – RAPOR NUMARASI” 
çalışma sisteme yüklenirken sistemde bulunan “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmına 
gerekli bilgileri yazmak zorundadır. Olası bir olumsuzluk ve eksiklik durumunda dergimiz ulusal 
ya da uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bir sorumluluk yüklenmez. Bu konuda her türlü 
sorumluluk yazar(lar) aittir. Etik kurul raporu ve araştırmaya ilişkin resmi bilgiler bulunmakta ise 
mutlak surette bu bilgiler çalışma sisteme yüklenirken girilmelidir. Bu konuda, dergi editörleri, 
sistem editörleri, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yayın yönetmeni, hakem kurulu ve değerlendirme 
yapan hiçbir hakem yükümlülük ve sorumluluk altında değildir. Oluşabilecek her türlü maddi, 
manevi ve hukuksal bir olumsuzlukta yazar(lar) sorumludur. DERGİMİZ ADINA OLUŞABİLE-
CEK HER TÜRLÜ MADDİ, MANEVİ VE HUKUKİ BİR DURUMDA “OLUMSUZLUKTA” 
DERGİMİZ TEK TARAFLI OLARAK HUKUKİ HAKLARINI ULUSAL VE ULUSLARA-
RASI OLARAK SAKLI TUTAR. 



YUKARIDA BELİRTİLEN 26 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME DÂHİL 
OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ BİR YAZARIN 
BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ YAYIN İLKELERİ ve 
ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya RED EDİLMESİNDE TEK 
TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN 
DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET 
EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER 
ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA 
SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR. 



PUBLICATION PRINCIPLES

1.  UHEYAD International Refereed Journal of Researches on Economy Management is an 
international refereed journal with an academic and scientific attributions published in every 4 
months. However, the journal holds the right to publish interim issues on special occasions. 

2.  Scientific and original studies in the fields of Economics, Labor Economics and Industrial Re-
lations, International Relations, Business Administration, Finance, Management Organization, 
Econometrics, Statistics and Economy are included in the journal. The papers must be written 
with scientific concerns, should contribute to the field, indicate the important resources as refe-
rences, not be written with prejudice, not include motto-like sentences. They should also have 
one of the qualities of scanning, research and developing from a notice.

3.  In studies where there is more than one author, the author being in the first place is seen as 
addressee.

4.  Sources used should be prepared in accordance with the publication template of the journal. 

5.  Editing and typesetting of the study should be prepared in accordance with the APA 6 system; 
citation in the study should be made in this manner. 

6.  Referees and authors shouldn’t be from the same institution regarding the stage of evaluation. 
Names of referees and authors are kept confidential and announced by no means. Referee Board 
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