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

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin 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 yükümlülükleri 
kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalış-

Murat ERCAN
Uluslararası İlişkiler Baş Editörü

Hatice Nur GERMİR
Ekonomi Baş Editörü
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malar 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.
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Dear readers., 

There are a total of 3 research and applied studies in this volume of our journal. We have published the 
last volume of the year 2016 with this volume. We would like to express our deepest gratitude towards you-
dear readers-, editorial board, publication board, executive board, science and advisory board and distinguished 
referees who didn’t hesitate to support. We also thank our valuable authors who shared their valuable studies 
with us just like in all other volumes. We have accelerated our indexing studies in order to make our journal 
be included in more qualified indices. We thank our staff who are responsible for indices and support us all the 
time. Dear readers, our journal will be published four times a year. Our next volume will be on the system in 
March 2017. From now on, our journal will sustain its publication life under the supervision and ownership of 
Istanbul Association of Science and Academicians for 10 years as per the agreement made in December. So, 
our journal has a corporate identity and an affiliated institution. This development will help our journal and 
the articles published in our journal be more functional. We express our gratitude towards the administrators 
of the association for their support and contribution in advance. We hope to meet you in the next volume and 
wish you a joyful and happy new year with full of health and love. Best regards.

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

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published 
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of 
m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and 
publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which 
contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political, 
legal and commercial content which are against the intellectual property rights are not accepted. In case of 
a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible 
material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t 
accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any condition. 
In this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current 
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers 
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
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ANALYSIS ON HOME PURCHASE AND SALES IN TURKEY: TSI 
STATISTICS OF 2013-2016 1

TÜRKİYE KONUT ALIŞ VE SATIŞ ANALİZİ 2013-2016 TUİK VERİLERİ

Murat KORKMAZ1, Hatice Nur GERMİR2, Ayhan AYTAÇ3

1 Güven Group Inc. Executive Board Member, İstanbul / Turkey 
2 Celal Bayar University, Vocational School of Applied Sciences, Manisa / Turkey

3Trakya University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics,  
Edirne / Turkey

Öz: Barınma ve yatırım amacı ile yapılan konut alım 
ve satımları son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. 
Özellikle gelişen illerde yatırıma odaklı yapılan konut 
ile işyerlerine yönelik taleplerinin artış gösterdiği 
gözden kaçmamaktadır. Bu çalışmada TÜİK’in 2013 
ve 2016 yılları arasındaki konut satış ve alış verileri 
kullanılmış ve farklı analiz yöntemleri kullanılarak 
sonuca gidilmiştir. Araştırmanın yatırımcılar başta 
olmak üzere bu alanda yapılan bilimsel çalışmalara 
da literatür anlamında bir katkı sağlayacağını dü-
şünmekteyiz. Araştırma sonrasında yapılan analiz 
ve elde edilen bulgular alış ve satış hacminin sürekli 
artış gösterdiğini, literatür açısından bakıldığında ise 
yapılan farklı satış tekniklerinin kullanılması tüketici 
tercihlerini alışa doğru artıran bir ivme kazandırdığını 
göstermektedir. 2002-2008 yılları baz alındığında 
konut kredilerinde sürekli yukarı doğru artan bir 
ivme görülmekte, aynı artışın yine 2013-2016 yılları 
arasında da seyri göstermektedir. Özellikle İstanbul 
gibi büyük şehirlerde konut yatırımının ilk sırada yer 
aldığı gözlenmiştir. 
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Abstract: Home purchases and sales made for the 
purpose of housing and investment have become very 
important in recent years. It isn’t ignored that the de-
mands for the houses and offices built as focused on 
investment especially in developing provinces have 
increased. In this study, data of TSI regarding home 
purchases and sales between the years of 2013 and 
2016 were used and the conclusion was obtained by 
using different analysis methods. We think that the 
research will make a literature contribution for the 
investors and the scientific works performed in relevant 
field. The analysis conducted after the research and 
the findings obtained show that the purchase and sales 
volumes continuously increase and use of different 
sales techniques accelerate consumer preferences 
towards purchase in terms of literature. An upward 
acceleration is observed in housing loans regarding 
the years 2002-2008, the same upward trend has 
also been observed between the years 2013-2016. It 
has been determined that residential investment in 
metropolitans like İstanbul ranks in the first place. 
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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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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 

INTRODUCTION

The demand for real estate has always kept its 
dynamism for the purpose of accommodation 
and/or investment. As the real estate prices 
being a determiner both in urban planning 
and in real estate activities of today’s econo-
mies indicate the value of urban land, it bears 
a vital importance for a country’s economy 
(Topçu and Kubat, 2009: 026:2) 

Housing industry in Turkey among the tradi-
tional investment tools has a very significant 
place that maintains its importance all the 
time (Ayan, 2011; 140)

When it is considered that housing stock in-
ventory in more than 15 million, the 55 per-
cent of current inventory is unlicensed and 60 
percent is aged over 20, it is remarkable that 
the need for qualified housing in Turkey is at 
the highest level (Şakar, 2006:108).

Rapid population growth in Turkey, rural-ur-
ban migration and the deficiencies in dwell-
ing production are very important variables 
that reveal the current housing deficit in our 
country and keep this problem alive. Hous-
ing problem because of the deficiencies in 
dwelling production is always at the agenda 
of our country. While the rate of being a house 
owner in Turkey is 60 percent, this rate is 70 
percent in the USA and 67 percent in United 
Kingdom (Akkaya, 2011: 10).

The effect of individual on the environmen-
tal condition doesn’t remain limited only as 
a natural reaction, it also appears as a regula-
tory action. Cities being a part of this artificial 
environment created by people and shaped 
with their own culture represent the existence 
or absence of social spirit with their physical 
structure depending on the thoughts and ide-
als of their citizens (Hough, 1990:38).

There are many factors affecting the urban 
land value in which the factors related to the 
spatial and environmental economic values 
are taken into account concerning determi-
nation of the factors affecting the change in 
housing values. It is stated that the land val-
ues in residential areas are affected from five 
main topics namely spatial configuration, 
accessibility, environmental characteristics, 
safety and density (Topcu and Kubat, 2009: 1)

THEORETICAL FRAMEWORK

There are many researches conducted on the 
effect of the law of long-term housing finance 
that allows financiers make audit in every 
stage of building project in addition to em-
phasizing the concepts of longevity and qual-
ity in housing supply and building the houses 
that won’t wear down for years on long-term 
housing finance and the effects on Turkish 
housing sector. 

Housing status offering a big added value to 
the social perspectives of social life and for-
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mation of cities in the light of economic in-
come level and socio-economic parameters 
is shaped directed to the purpose of getting 
unearned income due to the current problems 
in social security system in the developing 
countries; however, this case is reflected on 
the behaviors of individuals directed to meet-
ing the basic need of sheltering in developed 
countries. So, a research was conducted ac-
cordingly (Korkmaz et al, 2014: 1-23). 

It is suggested that problems occur when a 
balanced relation can’t be established be-
tween government, financial institutions, 
housing producers and household in develop-
ing the quality of housing and increasing the 
housing supply; housing industry financing is 
interested in two important subjects that can 
be analyzed under the title of people’s obtain-
ing long-term housing finance with corpo-
rate methods and giving mobility to the real 
estates standing idle investments in balance 
sheets of enterprises; and it is required that 
macroeconomic balances must be established 
in a healthy way in order to be successful in 
every title and the connection between the 
development of financial markets, real estate 
financing and capital markets must be strong 
(Yiğit, 2009) 

Mortgage being a special borrowing in which 
the real estate is pledged as guarantee and 
created between lending and borrower par-
ties means hypothec as a lexical meaning and 

indicated as the “mortgage backed housing 
loan” in the literature (Corgel et al., 1998). 

In the word mortgage that can be defined as 
specifying a real estate/asset as the commit-
ment with the purpose of guaranteeing the re-
payment against a liability, house is implied 
as asset and real estate (Fabozzi et al., 2002).

It is emphasized that housing finance is seen 
as one of the most important problems of de-
veloping countries; long-term security issu-
ance used as depending on the housing loan 
portfolio in developed countries constitutes 
the basis of housing finance system; effec-
tive and active performance of the system 
depends on various institutions being the in-
frastructure of the system and long-term eco-
nomic sustainability; Housing Development 
Administration of Turkey - as a public institu-
tion - is considered as one of the most impor-
tant factors that can contribute to the solution 
of short-term housing financing problems in 
Turkey; current operation of the Housing De-
velopment Administration has some problems 
in offering contribution to the solution of the 
problem; it is based on an unhealthy sense of 
financing in which new problems are always 
created and focusing on only increasing the 
number of houses rather than bringing radical 
solutions to the housing problem; significant 
contributions can be made to the solution of 
financing problems and security issuance de-
pending on the loan portfolio that develops as 
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a result of forward sales of houses in the sys-
tem of Housing Development Administration 
(Ayan, 2011: 139-155).

It has been suggested that the houses making 
great contribution to the modeling of cities 
is a very important factor reflecting the eco-
nomic and social knowledge level and devel-
opment level of the social life; although an in-
dividual acts with the thought of meeting the 
basic sheltering need in developed countries, 
getting unearned income becomes effective 
in individuals behaving for investment pur-
poses to obtain rental income because of the 
deficiencies in social security system in such 
developing countries as Turkey; the system 
of long-term housing financing is a product 
offered to individuals as a solution to the 
problem of housing in the world; preferences 
of consumers in use of housing loan are af-
fected from many parameters such as real es-
tate prices, interest rates and income level etc. 
(Korkmaz et al, 2015: 182-197). 

It is stated by indicating that crime rates has 
increased in urban depression areas in 2000s 
when skilled, semi-skilled and poorly educat-
ed group dynamism in which changes occur 
in socio-economic structure was lost, demand 
for skilled labor increased, the problem of ac-
cess to social services and education also in-
creased as related to unemployment and im-
poverishment; dwelling production was over 
the housing demand in this period, and it was 

understood that this rate was over 30-50% of 
the production realized when adding the un-
recorded dwelling production to the official 
numbers of housing oversupply (Balamir, 
2004). 

It has been uttered that an increase was re-
corded in all housing supply methods in 
2000s due to the differences by provinces, 
disaster houses and new ones were produced 
with state credit in areas with earthquake risk 
in addition to the increase seen in the num-
bers of mass housing cooperatives created by 
municipalities, ownership of house or ten-
ancy became common in poor quality apart-
ments, luxurious housing estates increased in 
the uptown by the private sector, historical 
housing stock in the city centers continued to 
be new houses or offices (Ataöv and Osmay, 
2007:70)

In the study where it is emphasized that it is 
important to know the factors affecting the 
urban land values in order to predict the pos-
sible changes and the future of urban develop-
ment and to suggest an original model by bas-
ing on spatial factors affecting the urban land 
values in residential areas and Istanbul which 
is a world metropolitan; it is stated that the 
purpose is to contribute to the future studies 
to be conducted in the field of urban planning, 
design and real estate by developing a model 
using GIS database, statistical methods and 
space syntax method that analyze the factors 
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being effective in determining the housing 
land values after analyzing 43 different vari-
ables such as educational institutions on 504 
streets of Istanbul, recreation areas, commer-
cial activities, transportation facilities, dis-
tance from the sea, environmental attributes 
and color of facades etc. by suggesting that 
both housing and such structural variables 
in housing as level of building, variables of 
district unit and the economic characteristics 
of natural and structured environment and 
socio-structured environment are taken into 
account (Topcu and Kubat, 2009: 1-9)

A research supporting the financial acquisi-
tions provided to users of house with a litera-
ture study has been conducted by expressing 
that not only the increase of costs but also 
rapid depletion of natural resources and de-
crease in income level brings importance to 
the sense of saving gradually; technologi-
cal advancements, rapid developments in 

life standard and life comfort center on the 
life of individuals; use of technology has be-
come obligatory in order to physically pro-
tect people from some factors like seasonal 
warmth, cold and precipitation as a result 
of fast changes in the ecosystem and to take 
precautions; today’s buildings guarantee the 
physical protection by offering moisture, heat 
and voice insulation due to providing life 
comfort and increase in heating costs; physi-
cal protection of buildings is inevitable due 
to the decrease in income level and failure 
to establish a balance between income and 
expenditure; homeowners achieve life com-
fort and economic income thanks to the ex-
terior insulation systems developed under the 
names of sheathing and similar ones; average 
heating consumption in houses caring for in-
sulation protects individuals from a signifi-
cant amount of expenditure on annual basis 
(Korkmaz and Alacahan, 2014: 1-23).
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Chart.1: KFE (House Price Index) and Regional Developments 

Source CBRT, KFE, http://www.tcmb.gov.
tr/ Access 29.12.2016

In the chart prepared by considering the an-
nual percentage changes of house price indi-
ces in nomenclature of territorial units for sta-
tistics belonging to October of the year 2016, 
it is observed that the highest annual change 
in KFE is in TR22 with 23.71 percent (in 
Balıkesir and Çanakkale), this is followed by 

TR21 with 22.46 percent (Edirne, Kırklareli 
and Tekirdağ) and TR31 with 17.59 percent 
(İzmir); the lowest annual change is in TRB2 
with -1.90 percent (Van, Bitlis, Hakkâri 
and Muş), TRC1 with 0.12 percent (Kilis, 
Adıyaman and Gaziantep), TRC2 with 2.75 
percent (Diyarbakır and Şanlıurfa) and TRA1 
with 3.57 percent (Erzurum, Erzincan and 
Bayburt). 
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Chart 2. House Price Index for Three Metropolitans 

Source CBRT, KFE, http://www.tcmb.gov.
tr/ Access 29.10.2016

In the Chart 2 prepared by considering the 
House Price Index and New House Price In-
dex of three metropolitans, it is remarkable 
while 0.36 percent of decrease is observed 
in Istanbul when compared to the previous 
month in October 2016, 1.24 percent and 1.72 
percent of increase are observed respectively 
in Ankara and İzmir. 

INFORMATION of the DATA SET USED 

This research was conducted by using data of 
Turkish Statistical Institute regarding house 
sales statistics of 2013-2016. 

Data Analysis

Data obtained from this research were ana-
lyzed E-Views 8.0 and SPSS program. Fol-
lowing the Correlation, Unit root, Granger 

causality, Kolmogrov Smirnov test and Re-
gression analyses conducted, it has been de-
termined how house sales statistics change by 
years. 

Research Hypotheses 

H1: There is no relation between the vari-
ables. 

H2: Mortgage sales, sales of new house and 
second-hand sales contain unit root. 

H3: There is no causality between the num-
bers of mortgage sales, new house and sec-
ond-hand sales. 

H4: Numbers of mortgage sales, new house 
and second-hand sales contain structural frac-
tion. 

H5: Numbers of mortgage sales, new house 
and second-hand sales distribute normally. 
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H6: There is no relation between the numbers 
of mortgage sales and new house sales.

H7: There is no relation between the numbers 
of mortgage sales and second-hand sales.

APPLICATION and ANALYSES 

Table 1. Group Statistics 

MORTGAGE FIRST SALES
SECOND 
SALES

Mean 35558.26 47082.11 54613.02

Median 36357.00 46843.00 54665.00

Maximum 48110.00 74032.00 68822.00

Minimum 23447.00 35363.00 40981.00

Std. Dev. 6.615.769 7.905.108 7.128.879

Skewness -0.079571 1.108.151 0.202139

Kurtosis 2.164.827 4.658.236 2.392.346

Jarque-Bera 1.385.443 1.468.500 1.020.978

Probability 0.500213 0.000647 0.600202

Sum 1635680. 2165777. 2512199.

Sum Sq. Dev. 1.97E+09 2.81E+09 2.29E+09

Observations 46 46 46

CORRELATION ANALYSIS

H1: There is no relation between the vari-
ables. 

The results related to the correlation analysis 
are as follows. While there is a moderately 
positive correlation between the mortgage 
sales and new house sales, there is a high cor-
relation between the second-hand sales. 
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Table 2. Correlation Analysis 

 
MORTGAGE FIRST 

SALES
SECOND 
SALES

MORTGAGE 1 0,5507 0,7779

FIRST SALES 0,5507 1 0,8835

SECOND 
SALES 0,7779 0,8835 1

UNIT ROOT ANALYSIS

H2: Mortgage sales, sales of new house and 
second-hand sales contain unit root.

According to the unit root analyses; due to the 
fact that the probability values are lower than 

the confidence level of 0.05, H0 hypothesis 
is rejected. Therefore, it has been determined 
that none of the variables include unit root, so 
they can be used for future analyses. 
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Table 3. Unit Root Analysis 
Group Unit Root Test: Summary 

Series: IPOTEK, FIRSTSALES, SECONDSALES

Date: 08/19/16 Time: 20:40

Sample: 2013M01 2016M12

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* -7.36936  0.0000  3  135

Null: Unit root (assumes individual unit root process) 

Im, Pesaran and Shin W-stat -7.19716  0.0000  3  135

ADF - Fisher Chi-square  55.9683  0.0000  3  135

PP - Fisher Chi-square  56.2875  0.0000  3  135

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

 -square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

GRANGER CAUSALITY TEST

H3: There is no causality between the num-
bers of mortgage sales, new house and sec-
ond-hand sales. 

When the causality relations between the vari-
ables are analyzed, it has been determined that 
some prob values are lower than 0.05 and H0 

hypothesis must be accepted. Therefore, there 
is a causality relation between the women sta-
tistics. 

 Number of new house sales isn’t the reason 
of mortgage sales. 

 Mortgage sales are the reason of new house 
sales. 
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 Mortgage sales are the reason of second-
hand sales. 

Table 4. Causality Test 
Pairwise Granger Causality Tests

Date: 08/19/16 Time: 20:46

Sample: 2013M01 2016M12

Lags: 2

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

 FIRSTSALES does not Granger Cause MORTGAGE  44  3.36892 0.0447

 MORTGAGE does not Granger Cause FIRSTSALES  0.19010 0.8276

 SECONDSALES does not Granger Cause 
MORTGAGE  44  1.08436 0.3481

 MORTGAGE does not Granger Cause SECONDSALES  0.05832 0.9434

 SECONDSALES does not Granger Cause 
FIRSTSALES  44  0.22500 0.7995

 FIRSTSALES does not Granger Cause SECONDSALES  2.25684 0.1182

CHOW BREAKPOINT TEST

H4: Numbers of mortgage sales, new house 
and second-hand sales contain structural frac-
tion. 

Chow Breakpoint test can be used in order to 
establish the structural breakdown. It is impor-
tant to use the series without structural break-
down in order to perform regression with time 
series. Chow Break point test results are sum-
marized as follows. 
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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 
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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 

Table 5. Chow Breakpoint Test

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints

Varying regressors: All equation variables

Equation Sample: 2013M01 2016M10

F-statistic 12.95888 Prob. F(2,42) 0.0000

Log likelihood ratio 22.10888 Prob. Chi-Square(2) 0.0000

Wald Statistic 25.91775 Prob. Chi-Square(2) 0.0000

Different periods have been tested according 
to the Chow structural breakdown test and 
structural breakdown hasn’t been specified.

KOLMOGOROV SMIRNOV NORMAL 
DISTRIBUTION TEST 

H5: Numbers of mortgage sales, new house 
and second-hand sales distribute normally. 

Kolmogorov smirnov test can be used in order 
to determine the distribution related to time 

series. It is important to use the series with 
normal distribution in order to perform regres-
sion with time series. Kolmogorov smirnov 
test results are summarized as follows. 

Accordingly, as the probability values of hy-
pothesis tests are higher than 0.05, mortgage 
sales, new house sales and second-hand sales 
distribute normally. 
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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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Table 6. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Mortgage Firstsales Secondsales

N 46 46 46

Normal Parametersa,b Mean 35558,2609 47082,1087 54613,0217

Std. Deviation 6615,76924 7905,10808 7128,87896

Most Extreme 
Differences

Absolute ,074 ,104 ,083

Positive ,057 ,104 ,083

Negative -,074 -,092 -,061

Kolmogorov-Smirnov Z ,500 ,705 ,560

Asymp. Sig. (2-tailed) ,964 ,703 ,912

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

REGRESSION ANALYSIS

H6: There is no relation between the numbers 
of mortgage sales and new house sales.

Regarding the regression analysis in which 
the numbers of mortgage sales and new 

house sales are analyzed together, below re-
sults have been obtained. When the numbers 
of mortgage increase one unit, the number of 
new house sales increases 1.30 units. 
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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.
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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 

Table 7. Regression Analysis 1
Dependent Variable: FIRSTSALES

Method: Least Squares

Date: 08/19/16 Time: 21:12

Sample (adjusted): 2013M01 2016M10

Included observations: 46 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

MORTGAGE 1.302267 0.032193 40.45196 0.0000

R-squared 0.002742  Mean dependent var 47082.11

Adjusted R-squared 0.002742  S.D. dependent var 7905.108

S.E. of regression 7894.265  Akaike info criterion 20.80716

Sum squared resid 2.80E+09  Schwarz criterion 20.84691

Log likelihood -477.5647  Hannan-Quinn criter. 20.82205

Durbin-Watson stat 0.565443

H7: There is no relation between the numbers 
of mortgage sales and second-hand sales.

Regarding the regression analysis in which 
the numbers of mortgage sales and second-

hand sales are analyzed together, below re-
sults have been obtained. When the numbers 
of mortgage increase one unit, the number of 
second-hand sales increases 1.51 units.
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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.
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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. Regression Analysis 2
Dependent Variable: SECONDSALES

Method: Least Squares

Date: 08/19/16 Time: 21:15

Sample (adjusted): 2013M01 2016M10

Included observations: 46 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

MORTGAGE 1.513025 0.026006 58.18075 0.0000

R-squared 0.199810  Mean dependent var 54613.02

Adjusted R-squared 0.199810  S.D. dependent var 7128.879

S.E. of regression 6377.021  Akaike info criterion 20.38029

Sum squared resid 1.83E+09  Schwarz criterion 20.42004

Log likelihood -467.7467  Hannan-Quinn criter. 20.39518

Durbin-Watson stat 0.421272

EVALUATION

•	 While there is a moderately positive corre-
lation between the mortgage sales and new 
house sales, there is a high correlation be-
tween the second-hand sales. 

•	 It has been determined that none of the 
variables include unit root, so they can be 
used for future analyses.

•	 Number of new house sales isn’t the rea-
son of mortgage sales. Mortgage sales are 
the reason of new house sales. Mortgage 
sales are the reason of second-hand sales.

•	 Different periods have been tested ac-
cording to the Chow structural breakdown 
test and structural breakdown hasn’t been 
specified.

•	 Mortgage sales, new house sales and sec-
ond-hand sales distribute normally. 

•	 When the numbers of mortgage increase 
one unit, the number of new house sales 
increases 1.30 units. 

•	 When the numbers of mortgage increase 
one unit, the number of second-hand sales 
increases 1.51 units.
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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 

CONCLUSION

TOKİ comes first among the most important 
factors that can bring solution to the hous-
ing and financing problem in the short-time 
in Turkey. TOKİ operating with the purpose 
of contributing to the housing problem causes 
the creation of new problems beyond con-
tributing to the solution of problems with its 
current operation. However, payments to the 
contractor companies are made with 2-year 
maturity in the operation of TOKİ based on 
an unhealthy structure in which the only aim 
is to increase the number of houses beyond 
wasting the public resources. Sales of hous-
es are provided with 10-year maturity. It is 
thought that modern housing financing mod-
els that will enable the production of high 
quality houses with affordable prices by fa-
cilitating the financial administration within 
this system that experience maturity mis-
match must be used and wasting the public 
resources must be stopped within the shortest 
time. 

The fact that TOKİ not having any legal ob-
stacle regarding security issuance acts with 
an easy approach and continue to use the pub-
lic resources insistently prevents the modern 
housing financing from becoming functional. 
Acting with the worries of lowering the costs 
in highly important areas like construction 
quality, practicability and aesthetics of hous-
es in housing supply leads to nonrecoverable 

results. It is expected to solve the financing 
problems in order to contribute to the solu-
tion of problems that arise with the concern 
of costs. 
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Öz: Bu çalışma Türkiye’deki bankacılık sektöründeki 
gelişmelerin 2001 – 2014 yılları arasında ekonomik 
büyümeye olan etkilerini ortaya koymaktadır. Ekono-
mik büyüme göstergesi olarak gayrisafi yurtiçi hasıla 
kullanılmış olup faiz oranları, yatırımlar, mevduatlar, 
krediler ve bankaların karlılıkları ise bankalardaki 
gelişmeleri ölçmek için kullanılmıştır. Bu veriler panel 
data model kullanılarak test edilmiştir. Çalışma sonu-
cunda bankalar ekonomik büyümeyi etkileyen birçok 
faktörü içlerinde barındırmaktadırlar. Bu çalışma ile 
2001 ile 2014 yılları arasındaki Türkiye’deki bankacılık 
sektöründeki gelişmelerin ekonomik büyümeye olan 
etkileri araştırılmıştır. Sonuç olarak ekonomik büyüme 
bankacılık sektöründeki gelişmelerden etkilenmektedir. 
Düşük faiz, yüksek banka mevduatları ve krediler 
arttıkça gayri safi yurtiçi hasıla artmaktadır. Bunun 
sonucu olarak ekonomik büyüme artmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Bankacılık 
Sektörü, Panel Data

Abstract: Developments in the Turkish banking sector 
between 2001 and 2014 this study reveals their impact 
on economic growth. As an indicator of economic 
growth, Gross Domestic Product (GDP) and interest 
rates have been used in investments, deposits, loans 
and profitability of banks developments in the banks 
used to measure. This data model using panel data 
was tested. As a result of the study, banks are found 
in many factors that affect economic growth. In this 
study, the effects of banking sector development on 
economic growth in Turkey between 2001 and 2014 
were investigated. Low interest, high bank deposits 
and loans increases, the gross domestic product is 
increasing. As a result, economic growth is increasing.

Key Words: Economic Growth, The Banking Sector, 
Panel Data
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GİRİŞ

Ekonomik büyüme, üretim imkânlarındaki 
artışı sonucu üretim düzeyinde meydana ge-
len artış olarak tanımlanmaktadır (Rittenberg 
and Tregarthen, 2012: 71). bir başka ifade ile 
bir ekonomide zaman içinde meydana gelen 
mal ve hizmet üretim miktarındaki artış veya 
milli gelirin artması ekonomik büyüme ola-
rak adlandırılmaktadır. Ekonomik büyüme 
ekonomik sistemlerin temel hedeflerinden bi-
ridir (Petkovski ve Kjosevski, 2014: 55-66), 
(Aurangzeb, 2012:45-54). Bankacılık sistemi 
de ekonomik büyümeyi sağlamak için tasar-
ruf sahipleri ile ek kaynaklara ihtiyaç duyan 
kamu ve özel kuruluşlar arasındaki ilişkiyi 
düzenleyip, bu kaynaklarda akıcılığı sağlayan 
ve kısa süreli olan fonları uzun süreli fonlara 
dönüştürebilen bir sisteme sahiptir. Bu neden-
le bir ülkenin ekonomik faaliyetleri ile banka-
cılık sistemleri arasında yakın bir ilişki var-
dır. Bir ülkenin ekonomisinde meydana gelen 
olumlu ve olumsuz gelişmeler bankacılık sis-
temini de etkiler. (Atatürk Araştırma Merkezi 
Başkanlığı, 2016). 

Bankalar ellerindeki fonları verimli alanlara 
aktarmaya çalışmaktadırlar. Böylece serma-
yenin etkin dönüşümünü sağlayıp yatırımları 
artırırlar. Bu verimli yatırımlar sayesinde ise 
kişi başına düşen milli gelir artmakta ve eko-
nomik büyüme gerçekleşmektedir. Geçmişte 
yapılan araştırmalara baktığımızda da banka-
cılık sistemi ile ekonomik büyüme arasında 

sıkı bir ilişki olduğunu açıkça görebiliyoruz 
(Petkovski ve Kjosevski, 2014: 55-66), (Au-
rangzeb, 2012:45-54), (Adebola ve Dahalan, 
2011:1-32), (Tandoğan ve Özyurt, 2013:49-
80).

Kısacası ekonomik büyümenin altında yatan 
temel faktör sermaye birikimidir. Bankalar 
yurtiçi tasarrufları arttırmak ve yabancı ser-
mayeyi yurtiçine çekmek için uğraşırlar. An-
cak gelişmiş ülkelerde sermaye birikimi sınır-
lı olmaktadır. Bu nedenle bankalar sermaye 
birikimini hızlandıracak faaliyetlere kredi 
vermektedirler. Gelişmekte olan ülkelerde ise 
kurumsal yapıdaki zayıflıklar etkin bir serma-
ye yönetimini engellemektedir (Beck, Levine 
ve Loayza, 1999:261-300).

Bu çalışmada da Türkiye’deki ekonomik bü-
yüme ile bankacılık sektörü arasındaki ilişki 
araştırılmıştır. Bu araştırma sırası ile literatür 
taraması, ekonomik büyüme, bankacılık sis-
temindeki gelişmeler, metodoloji, bulgular ve 
sonuç bölümlerinden oluşmuştur.

LİTERATÜR

Al-Khulaifi, Al-Sulaiti ve Al Khatib (1999:5-
27) tarafından yapılan çalışmada Katar’daki 
banka performansları ve ekonomik büyüme 
arasındaki ilişki araştırılmıştır. Banka kar 
değişkenleri, gayri safi yurtiçi hasıla, yaban-
cı faiz oranları, hükümet gelirleri, hükümet 
harcamaları ve bankaların öz kaynakları reg-
resyon modeli analizi ve küçük kareler testi 
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(OLS) ile analiz edildi. Analiz edilen veriler 
1997 ve 1998 yıllarına aittir. Bu araştırma ile 
Katar’daki bankaların Katar ekonomisinin 
büyümesinde önemli rol oynadığını ispatla-
mıştır. Gayri safi yurtiçi hasıla ve bankaların 
öz kaynakları ile ekonomik büyüme arasında 
pozitif yönde önemli bir ilişki vardır. 

Koivu (2002: 1-28) bankacılık sektöründeki 
verimli değişmelerin geçiş ülkelerindeki eko-
nomik büyümeyi hızlandırıp hızlandırmadı-
ğını araştırmıştır. Bunun için 1993 ve 2000 
yılları arasında 25 tane geçiş ülkesindeki 
gayri safi yurtiçi hasıla, faiz marjı ve kredi-
leri veri olarak kullanmıştır. Bu verileri Panel 
Data Model ile test etmiştir. Koivu’ya (2002: 
1-28) göre faiz marjı ekonomik büyümeyi 
olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı zamanda 
kredi kullanma oranlarındaki artış ekonomik 
büyümeyi hızlandırmamaktadır. Geçmişteki 
birçok bankacılık krizinin altında kredi patla-
ması yatmaktadır.

Yazdani (2011:695-700) özel bankaların per-
formanslarının İran ekonomisinin üzerindeki 
etkilerini araştırmıştır. Ekonomik büyüme, 
nakit, karlılık ve yatırım verileri spearman 
corelation test, pierson corelation test, Da-
vid Watson test, independent t test, variance 
analiz F ve doğrusal regresyon testleri ile test 
edilmiştir. Bu verilerin İran ekonomisinin 
gelişmesinde önemli ölçüde etkili olduğu bu-
lunmuştur.

Aurangzeb (2012: 45-54) bankacılık sektö-
rünün ekonomik büyümeye katkıları üzerine 
yaptığı araştırmada 1981’den 2010 yılına ka-
dar olan mevduat, yatırım, gelişmeler, karlı-
lık ve faiz kazançları verilerini kullanmıştır. 
Bu verileri Augmented Dickey Fuller (ADF) 
ve Philip Perron bölüm kök test, en küçük ka-
reler testi ve nedensellik testini kullanmıştır. 
Mevduat, yatırım, gelişmeler, karlılık ve faiz 
kazançları Pakistan ekonomisinin gelişme-
sinde pozitif yönde etkili olduğunu ispatla-
mıştır.

Hui ve Jha (2013:1503-1511) tarafından ya-
pılan Nepal’daki ekonomik büyüme ve ticari 
bankaların etkisi üzerine yapılan araştırma-
da 1975 yılından 2010 yılına kadar olan ve-
riler kullanılmıştır. Gayri safi yurtiçi hasıla, 
mevduat, kredi ve avanslar ve varlıklar veri 
olarak kullanılmıştır. Bu veriler Augmented 
Dickey Fuller ve küçük kareler testi ile analiz 
edilmiştir. Bu çalışmada mevduat ve varlık-
lar pozitif yönde ve önemli ölçüde Nepal’da-
ki ekonomik gelişmeleri etkilerken kredi ve 
avanslar negatif yönde etkilemektedir. 

Tandoğan ve Özyurt (2013: 49-80) Türki-
ye’deki ekonomik büyüme ve sürdürülebilir 
ekonomi ile bankacılık sektöründeki geliş-
meler arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Sür-
dürülebilir ekonomiyi ölçmek için beşer ge-
lişme endeksi, sürdürülebilir beşeri gelişme 
endeksi ve dış borcun sürdürülebilirliği veri-
leri kullanılmıştır. Gayri safi yurtiçi hasıla ise 
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ekonomik büyümeyi ölçmek için kullanılmış-
tır. Yurtiçi krediler, banka mevduatları, özel 
sektör kredileri ise bankacılıktaki gelişme-
leri ölçmede kullanılmıştır. Todo-Yamamoto 
nedensellik testi ile veriler analiz edilmiştir. 
Bu çalışma ile ekonomik büyüme ve sosyal 
ile çevresel alanlarda ilerlemeler olması için 
bankacılık sektöründen yararlanılması gerek-
tiğini kanıtlamışlardır.

Nijerya bankalarındaki gelişmelerin eko-
nomik büyümeye etkisini araştıran Eriemo 
(2014: 192-198), 1980’den 2012’ye kadar 
olan zaman diliminde reel gayri safi yurtiçi 
hasıla, para arzı, faiz oranı, asgari sermaye 
tabanı ve finansal derinleşmeyi veri olarak 
kullanmış ve küçük kareler testi (OLS) ile 
verilerini analiz etmiştir. Bankacılık sektörü-
nün en önemli noktası olarak asgari sermaye 
tabanı olduğunu bulmuştur. Asgari sermaye 
tabanı ekonomik büyümeyi pozitif yönde ve 
önemli ölçüde etkilemektedir. Bunun yanı 
sıra yüksek faiz oranları ise ekonomik büyü-
meyi olumsuz etkilemektedir.

EKONOMİK BÜYÜME

Ekonomide üretim kapasitesinin arttırılıp 
daha fazla mal ve hizmet üretilmesine eko-
nomik büyüme denir (Ertek, 2008:7). Ekono-
mik büyüme iki yol ile mümkündür. Birinci 
yol, tam istihdam düzeyinde bütün kaynakla-
rın etkin kullanıldığı bir durumda teknolojik 
gelişme veya üretim faktörlerindeki artış so-

nucu üretim olanaklarının artmasıyla müm-
kündür. İkinci yol ise, tam istihdam üretim 
düzeyinin altında bir noktada üretimin ger-
çekleştiği bir durumda, tam istihdam üretim 
düzeyine doğru üretim düzeyinin arttırılma-
sıyla mümkündür (Muhteşem, 2009: s.6). 
Ekonomik büyümeyi dışsal ekonomik büyü-
me ve içsel ekonomik büyüme diye iki başlık 
altında inceleyeceğiz.

Dışsal Ekonomik Büyüme 

Klasik görüşe göre ekonomik büyüme, ser-
maye birikimi, makineleşme ve işbölümüne 
bağlı olarak değerlendirilmiştir. Ekonomik 
büyüme üretim artışı sağlayan teknolojik ge-
lişme ile mümkündür. Büyümenin temeli ta-
sarruflardır. Tasarruf arttıkça yatırımlar artar. 
Kar amacıyla tasarruflar yatırımlara dönü-
şecektir. Karlılığın artmasının doğal sonucu 
olarak sermaye birikimi ve yatırımlardaki 
artış ekonomik büyümeyi sağlayacaktır (İn-
cekara ve Tatoğlu, 2008: 27). Harrod-Domar 
modeli ise büyümenin temel unsuru yatırım 
olarak olduğunu vurgulamaktadır. Bu mode-
le göre, üretim artışı hızlandıran aracılığıyla 
sermaye stoku artışına bağımlıdır. (Muhte-
şem, 2009: 97). Bu modelin varsayımları ise 
şöyledir; Ekonomide hem yatırımda hem tü-
ketimde kullanılabilecek tek mal üretilmekte, 
Devlet ekonomide yer almamakta, dışa kapalı 
bir ekonomi vardır. Açıkçası ekonomide tica-
ri ve finansal açıklık yoktur. Ekonomide net 
yatırımlar hem çıktı için talep meydana getir-
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mekte hem de çıktı üretmek için ekonominin 
kapasitesini arttırmaktadır (Turan, 2008: 27). 
Neoklasik yaklaşım ekonomide tam istihdam 
koşullarında üretim yapıldığı varsayımıyla 
hareket ettiği için ekonomik büyüme açık-
lanamayan dışsal bir etkiye bağlanmaktadır 
(Muhteşem, 2009:121). Slow modeli olarak 
bilinen neo klasik modelde, üretim faktörle-
rinin marjinal verimliliği üretim faktörlerinin 
paylarını belirlemektedir. Emek ve sermaye 
arasında ikame söz konusudur. Bu modelde 
teknoloji dışsal olup, üretim faktörleri için 
de azalan marjinal verim yasası geçerlidir. 
Bu model, kapalı bir ekonomi, rekabetçi pi-
yasalar, rasyonel davranan bireyler, üretim 
faktörleri sermaye ve işgücünün her biri için 
ölçeğe göre azalan getiri, üretim fonksiyonu 
için sabit getiriyi öngören bir üretim tekno-
lojisi varsayımları altında oluşturulmuş bir 
modeldir (İncekara ve Tataloğlu, 2008: 25). 
Bu modele göre ekonomik büyüme üç şekil-
de meydana gelir. 

•	 Teknoloji sabit olup, üretim faktörlerinin 
kullanım miktarının artması,

•	 Üretimde kullanılan faktörler sabit olup 
teknolojinin gelişmesi,

•	 Hem üretim faktörlerinin kullanım mikta-
rının artması hem de teknolojinin gelişme-
sidir (Ünsal, 2007: 593-596).

İçsel Ekonomik Büyüme

1980’li yıllardan sonra alternatif büyüme mo-
delleri olarak karşımıza çıkan içsel büyüme 
modelleri neoklasik büyüme modellerinden 
farklı olarak büyümeyi oluşturan temel un-
surun yatırımlar olduğu belirtilmektedir. AK 
modeli, Yaparak Öğrenme ve Lucas Mode-
li ve schumpetergil Büyüme modelleri içsel 
büyüme modellerinin başında gelmektedirler 
(Muhteşem, 2009: 121). içsel ekonomik bü-
yüme teorilerine göre, piyasa içinde faaliyet 
gösteren ekonomik birimler içsel olarak eko-
nomik büyüme sağlarlar. Bu bağlamda üç te-
mel faktör söz konusudur (Ehrlich, 1990:3-
4). Bunlar;

•	 Nüfus artışı ve sermaye birikiminin oluş-
ması

•	 Teknolojik gelişmenin piyasa güçlerini 
yönlendirmesi

•	 Kamunun rolünün göz önüne alınması 

İlk faktörü incelediğimizde, içsel olan doğur-
ganlık ve beşeri sermaye arttıkça getirisi de 
artacaktır. Zengin ülkelerde insana yapılan 
yatırımın getirisi, çocuk sahibi olmanın geti-
risinden daha yüksektir. Fakir ülkeler de ise 
bu kuralın tersi geçerlidir (Ercan, 2002: 131). 

İkinci faktör de ise, ekonomik büyüme karla-
rını en üst düzeye çıkarmak isteyen yatırımcı-
ların meydana getirdikleri teknolojik gelişme 
sağlamaktadır. Büyümenin temelinde tekno-
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lojik yenilik yatmaktadır. Marjinal verimlilik 
teknolojik büyüme ile artmaktadır (Romer, 
1990: 71).

Son faktöre göre, özel sektör ekonomide bü-
yümeyi sağlayacak kamu malı üretiminde 
yetersizdir. Hükümet politikaları, AR-GE 
çalışmaları, eğitim, sağlık ve diğer altyapı 
yatırımları gibi sağlanan kamu hizmetleri ile 
sosyal anlamada desteklendiğinde ekonomik 
büyüme sağlanmaktadır. Hükümet kar amacı 
gütmeden fayda fonksiyonunu en üst düze-
ye çıkarmalıdır. Bu tür politikalar ekonomik 
refah ve ekonomik büyümeyi olumlu etkiler 
(Ercan, 2002:134-135). 

DÜNYA’DA ve TÜRKİYE’DE BANKA-
CILIK SİSTEMİ

Bu bölüm bankacılığın Dünya’da ve 
Türkiye’de tarihsel gelişimi olmak üzere iki 
kısma ayrılmıştır.

Dünya’da Bankacılık Sisteminin Gelişimi

İlk bankerler olarak kabul edilen Lombar-
diya’lı Yahudiler’dir. Bunlar pazara koyduk-
ları birer masa üzerinde bankacılık işlemlerini 
yapmışlardır. Maket olarak bilinen ilk banka 
M.Ö. 3500 yılında Sümerler tarafından kurul-
muştur. Harman zamanı çiftçilere, hammadde 
ve teçhizat için ilk dönemlerde ayni sonraki 
dönemlerde ise kredi açmışlardır. Bankacılık 
önceleri sadece maketlere özgü bir uygula-
maydı. Zamanla ticaretle uğraşanlar banka-
cılık hizmetlerini kullanmaya başlamışlardır. 

Eski Mısır’da tefecilik ve bileşik faizi ya-
saklayan kanunlar vardı. Eski Yunan’da ise 
faize bir sınırlandırma getirilmemişti (Kaya, 
2012: 43-44). İstanbul’un fethi ile İtalya’ya 
doğru bir göç akımı olmuştur. Yunan belge-
leri batı dünyasına girmiştir. Rönesans ile 
birlikte faizin meşru olduğu kabul edilmiştir. 
Böylece bankacılık sistemi gelişmeye başla-
mıştır. Para ticaretinin yoğun olduğu kentler-
de paralarının birbirlerine göre değerlerinin 
saptanmasında büyük güçlükler yaşanıyor-
du. Bundan dolayı 1609 yılında Amsterdam 
Bankası kurulmuştur (Parasız, 1997: 91-92). 
Aynı dönemde İngiltere ve Fransa savaşından 
dolayı para sıkıntısına düşen İngiltere, devlet 
bankası kurulmasını ve bu banka aracılığıyla 
paranın dolaşması fikrini ortaya çıkarmıştır 
(Kaya, 2012: 44-45).

Türkiye’de Bankacılık Sisteminin Gelişimi

Osmanlı döneminde ilk banka 1847 yılında 
kurulan İstanbul Bankası’dır. Bu dönemde 
kurulan bankalar daha çok yabancı sermaye 
tarafından kurulmuşlardır. Kurulma amaç-
ları ise daha çok yabancı şirketleri finanse 
etmektir. Bu bankalardan 13 tanesi cumhu-
riyet döneminde de faaliyetlerine devam et-
miştir. Bu bankalardan en önemlisi Osman-
lı Bankası’dır. Bu bankanın temel görevi 
Osmanlı Devleti için banknot çıkarmak ve 
devletin hazine işlerini yürütmektir. 1924 ve 
1925 yıllarında bu yetkisi elinden alınmıştır 
(Takan ve Boyacıoğlu, 2011:4).
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Cumhuriyet dönemine bakıldığında, 1923 yı-
lında 22 tanesi ulusal olmak üzere toplam 35 
banka faaliyet göstermekteydi. Atatürk’ün di-
rektifleriyle Cumhuriyet döneminin ilk özel 
sektör bankası olan Türkiye İş Bankası ku-
rulmuştur. Ardından 1930 yılında 15 milyon 
sermayeli T.C. Merkez Bankası kurulmuştur. 
Ayrıca 1930’lu yıllarda tarım üretiminin ege-
men olduğu bir ülke olan Türkiye’de sanayi-
leşme stratejisi bir sonuç vermemiştir (Üner, 
2015: 31). 1933-1944 yılları arasında ise Bi-
rinci Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlanmış ve 
devletçilik politikası önem kazanmıştır. Bu 
politika ile büyük sermayeli devlet bankala-
rı kurulmuştur (Kaya, 2012: 49). 1945-1959 
yıllarında devletçiliğin yerine özel sektörün 
desteklendiği politikalar uygulanmıştır. Bu-
nun sebebi ise iktidara demokrat partinin 
gelmesidir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
nüfusun hızlı büyümesi, şehirlerin büyümesi, 
sanayi sektörünün milli gelirden aldığı payın 
artması ve piyasa için yapılan üretimin art-
ması para ve kredi ihtiyacını doğurmuştur. 
Yapı ve Kredi Bankası (1944), Garanti Ban-
kası (1946), Ak Bank (1948), Pamuk Bank 
(1955) gibi bankalar bu dönem de kurulmuş-
tur (Kaya, 2012: 49-50). 1960 ve 1980 yılları 
arasında, özel ticaret bankalarının büyük bö-
lümü holding bankası haline gelmiştir. Hol-
ding bankacılığı devlet tarafından yatırımları 
hızlandıracağı düşüncesi ile teşvik edilmiştir. 
Ayrıca mevcut bankaların yeni şube açmaları 
teşvik edilmiş. Küçük bankaların birleştiri-

lerek maliyetlerin azaltılmasına çalışılmıştır. 
Bunun yanı sıra bankalar öncelikli sektörler-
de yatırım yapan iştiraklerine kredi vermeleri 
hususunda özendirilmiştir (Ürtem, 2015:34-
35). 1980 ve 1990 yılları arasında, faiz oran-
ları serbest bırakılmış, mevduat ve kredi faiz-
leri hızla yükselmiştir. Tasarruf Fonu Sigorta 
Fonu bankaya yatırılan fonların korunması 
amacıyla kurulmuştur. Rekabetin artması ile 
de sektörde verimlilik artmıştır. 1990 yılın-
da ise TL’nin konvertibilitesi ilan edilmiştir. 
1992 yılında elektronik fon transferi (EFT) 
işlemleri başlamıştır (Kaya, 2012: 55). 2002 
yılından itibaren güçlü ekonomiye geçiş 
programı başlatılmıştır. Özel bankalar 2001 
krizinde kaybettikleri sermayelerini önem-
li ölçüde güçlendirmişlerdir. 2001 krizinden 
sonra özel bankaların sayısında bir azalma 
olmuştur. 2002 yılından 2008 yılına kadar 
hızlı ve istikrarlı bir büyüme yakalanmıştır. 
Ancak 2008 yılında ekonomik faaliyetler de 
yavaşlama başlamıştır. Banka sayılarına bak-
tığımızda da 1999 yılında 81 banka ile en 
yüksek olan seviye, 2009 yılında 45 bankaya 
düşmüştür (Kaya, 2012: 55-56).

METODOLOJİ

Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki banka-
larda meydana gelen gelişmelerin ekonomik 
büyümeyi nasıl etkilediğini araştırmaktır. Bu-
nun için 2001 yılından 2014 yılına kadar olan 
veriler kullanılmıştır. Bu dönem içerisinde iki 
tane kriz dönemi bulunmaktadır. Bunlar 2001 
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krizi ve 2008 krizidir. Bu dönemin seçilme-
sinin nedeni kriz dönemlerindeki etkileri ve 
krizden sonraki etkileri birbiriyle kıyaslaya-
bilmektir. 

Bağımlı değişken olan gayri safi yurtiçi hası-
la ekonomik büyümeyi ölçmek için kullanıla-
caktır. Bağımsız değişkenler olan faiz oranla-
rı, yatırımlar, mevduatlar, krediler ve banka-
ların karlılıkları ise bankacılık sektöründeki 
gelişmeleri ölçmekte kullanılacaktır.

Ekonomik Model

GDP = Gayri safi yurtiçi hasıla

R = Faiz oranları

I = Yatırımlar

D = Mevduatlar

C = Krediler

P = Karlılık 

Uit = Hata terimi 

İ = 1,2,3,4,………n (n tane gözlem) 

T = 1,2,3,4,……….n ( zaman) olmak üzere,

Ekonomik model aşağıdaki gibi kurulmuştur.

(GDP)it = X0 + X1.Rit + X2.Iit +X3.Dit + X4.Cit 
+ X5.Pit + Uit

BULGULAR

Tanımlayıcı İstatistik

Türkiye’deki bankaların 2001 ile 2014 yılları 
arasındaki faiz, mevduat, krediler ve banka 
karlılıkları bağımsız değişkenler olarak ince-
lenmiştir. GDP ise bağımlı değişken olarak 
kullanılmıştır.

GDP’nin en yüksek olduğu yıl 2014 iken en 
düşük olduğu yıl ise 2001 yılıdır. Ayrıca GDP 
2001 yılından itibaren düzenli bir şekilde art-
maktadır.

Faiz oranlarının en yüksek olduğu yıl %59 ile 
2001 yılıdır. En düşük faiz oranı ise %4.5 ile 
2013 yılında gerçekleşmiştir. 2001 yılından 
2006 yılına kadar hızlı bir düşüş gösteren faiz 
oranları 2006ile 2007 yıllarında artışa geç-
miştir. Ardından 2013’e kadar tekrar azalış 
gösteren faiz oranları 2014 yılında bir önceki 
yılın iki katına çıkmıştır. Banka mevduatları 
ise en yüksek 2013 yılında en düşük ise 2001 
yılındadır. 2014 yılındaki bankaların mevdu-
atları 2001 yılının yaklaşık on katına çıkmış-
tır. Kredilere baktığımızda 2001’den 2014 
yılına kadar artış gözükmektedir. 

Bankaların karlılığını incelediğimizde ise 
2001 yılında zara eden bankalar 2014 yılında 
en karlı dönemlerine ulaşmışlardır. 2007 yı-
lında meydana gelen krizde bankaların karlı-
lığı az miktarda azalmış olsa da ardından hızlı 
bir toparlanmayla artmaya başlamıştır.
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Tablo 1. Özet İstatistik

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

gdp 14 240224083 1749782267 920607794,36 461573306,537

faiz 14 4,50 59,00 17,5536 15,93472

mevduat 14 117121185 1057637524 470458648,07 306396477,500

krediler 14 28329 519870 236453,50 167539,850

karlılık 14 -5163874 24466169 12755601,71 9542312,050

Valid N (listwise) 14     

GDP ile faiz arasında kuvvetli ve negatif yön-
de bir ilişki vardır. Aynı zamanda GDP ile faiz, 
mevduat, krediler ve karlılık arasında ise çok 
kuvvetli pozitif bir ilişki vardır. Ayrıca GDP 

ile bağımsız değişkenler arasındaki etkileşim 
%99.5’dir. GDP %0.5 oranında başka bağım-
sız değişkenlerden etkilenmektedir.
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Tablo 2. Korelasyon Matrisi

 gdp faiz mevduat krediler karlılık

gdp Pearson 
Correlation

1 -,786** ,989** ,991** ,941**

Sig. (2-tailed)  ,001 ,000 ,000 ,000

N 14 14 14 14 14

faiz Pearson 
Correlation

-,786** 1 -,707** -,746** -,866**

Sig. (2-tailed) ,001  ,005 ,002 ,000

N 14 14 14 14 14

mevduat Pearson 
Correlation

,989** -,707** 1 ,988** ,914**

Sig. (2-tailed) ,000 ,005  ,000 ,000

N 14 14 14 14 14

krediler Pearson 
Correlation

,991** -,746** ,988** 1 ,945**

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000  ,000

N 14 14 14 14 14

karlılık Pearson 
Correlation

,941** -,866** ,914** ,945** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 14 14 14 14 14

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of the 

Estimate

1 ,998a ,995 ,993 38535747,948

a. Predictors: (Constant), karlılık, faiz, mevduat, krediler
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Tablo 3. ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 2756283890173980000,000 4 689070972543494000,000 464,020 ,000b

Residual 13365034828921200,000 9 1485003869880130,000   

Total 2769648925002900000,000 13    

a. Dependent Variable: gdp

b. Predictors: (Constant), karlılık, faiz, mevduat, krediler

Anova testinin sonucuna göre faizler, mevdu-
atlar ve krediler GDP’yi açıklamada anlamlı 
iken banka karlılığı anlamsızdır. Faizlerin 

azalması, mevduatlar ve kredilerin artması ile 
GDP arttırmaktadır. 

Tablo 4. Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 436054803,011 55371710,032  7,875 ,000

faiz -5695245,456 1493069,453 -,197 -3,814 ,004

mevduat ,805 ,240 ,535 3,355 ,008

krediler 1271,770 552,892 ,462 2,300 ,047

karlılık -7,457 5,273 -,154 -1,414 ,191

a. Dependent Variable: gdp

SONUÇ

Bankalar ekonomik büyümeyi etkileyen bir-
çok faktörü içlerinde barındırmaktadırlar. 
Daha önce yapılmış çalışmalarda incelendi-
ğinde ekonomik büyümenin önemli bir kısmı 
bankacılık sektörü tarafından gerçekleştirildi-
ği ortaya çıkmıştır. 

Bu çalışma ile 2001 ile 2014 yılları arasında-
ki Türkiye’deki bankacılık sektöründeki ge-
lişmelerin ekonomik büyümeye olan etkileri 
araştırılmıştır. Sonuç olarak ekonomik büyü-
me bankacılık sektöründeki gelişmelerden 
etkilenmektedir. Düşük faiz, yüksek banka 
mevduatları ve krediler arttıkça gayri safi yur-
tiçi hasıla artmaktadır. Bunun sonucu olarak 
ekonomik büyüme artmaktadır. 
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Ekonomik büyüme şu şartlarda sağlanır; 

Yatırımcılar düşük faiz olduğunda paralarını 
bankalarda değerlendirmek yerine yatırımlar-
da değerlendirirlerse, 

Faizler düştüğünde kullanılan kredi miktarı 
artar ve kullanılan krediler yatırımlarda de-
ğerlendirildiğinde ekonomik büyüme sağla-
nır.

Kısacası, artan mevduatlar, düşük faizler sa-
yesinde artan kredi olanakları yatırımlarda 
değerlendirilirse gayrı safi yurtiçi hasıla artar. 
Böylece ekonomik büyüme gerçekleşir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Banking sector’s importance on the developing economy can not be underestimated. Also ban-
king sector has a critical role on the capital stock, firms’ development and providing economic 
wealth. A strong and profitable banking system helps to ensure financial stability and makes the 
economy more resistant to macroeconomic shocks. On the other hand, changes in macroecono-
mic conditions also affect the performance of the banking system and financial stability. The-
refore, authorities responsible for ensuring financial and monetary stability need to be aware of 
the impact of macroeconomic developments on the banking sector. Economic growth is one of 
the macroeconomic development elements. An economy can be measured by an increase in the 
amount of production of goods and services over time and an increase in national income. Eco-
nomic development can be defined as the process of structural change in economic, social, cul-
tural and political areas, as well as increases in production and income in a country (Ozel,2012: 
63-72). Nevertheless, it is also obvious that the attitudes of increasing the production of goods 
and services are only to improve the quality of life. But, nowadays these attitudes have lost their 
validity. Because, even if development is only an economic categorical reduction and it is me-
asured by the Gross National Product (GNP), dictatorships can present themselves as carriers 
of the development mission. An economic development under these conditions can take place 
at the expense of massive poverty, social tensions, extreme regional imbalances, destruction of 
the natural environment, and erosion of long-term growth conditions (Ozel,2012: 63-72. For 
these reasons, the necessity of exploring the economic growth in terms of environmental, social 
and economic aspects is required in order to ensure the sustainability of the development. The 
Brundtland Report (Our Common Future) published in 1987 defines sustainable development 
as “sustainable development is to meet today’s needs without compromising the ability of fu-
ture generations to meet their own needs.” In this context, the modern phenomenon underlying 
economic sustainability is at least the maximization of the income increase, while preserving 
the existing stock of capital or assets (The Brundtland Report, 1987). It is accepted that the 
social dimension is an important element in sustainable development and that this dimension 
is present in human history. Therefore, the primary aim of the social dimension consists of ef-
forts to improve people’s quality of life. On the environmental targets, it is thought that “future 
generations should have at least as equal resources as present generations” (The Brundtland 
Report, 1987). To this end, efforts such as ensuring effective use of the natural environment and 



UHEYAD
www.uheyadergisi.com

Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Sonbahar - Kış Dönemi Sayı: 10 Yıl:2016

International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December - Autumn - Winter Season Issue: 10 Year: 2016

JEL KODU: C1-C4-E44-F10-G01-G21-O11-O49- ID:107 K:104
(Ekonomi –Economics)

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)

33

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, 
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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 

conservation of natural resources, reducing global carbon dioxide (CO2) emissions, ensuring 
the continuation of biodiversity and ensuring the conservation of natural resources form the en-
vironmental dimension are required for sustainability. Over the past two decades, it is seen that 
the banking sector is experiencing significant transformations around the world. Both external 
and local factors have affected the structure and performance of banking. Although there are 
many new instruments on the financial market, financial intermediaries that provide financing 
with these instruments have emerged, but the banking sector has also played a major role in the 
financing of economic activities. Over the past 10 years, the economic crises both in Turkey 
and abroad have shown that the problems in the banking sector lead to the whole economy 
and even to the large-scale crisis that will affect the whole world. In 2001, problems of the 
Turkish banking system such as inadequacy of equity, poor asset quality and low profitability 
caused weak banks to exit from the sector and the crisis in the financial system affected the 
economic growth negatively. When the situation is investigated closely, the crisis that started 
in the mortgage markets in the United States in 2008 affected the banking industry and spread 
all over the world and stopped economic growth. Today, it can be seen that the countries with 
weak banking sector in European Union face crisis. The Turkish banking system had a struc-
ture in which macroeconomic instability was prevalent in 2000, while there were numerous 
small-scale banks, but they were deeply affected by the crisis of 2000-2001 which had caused 
structural problems due to lack of compliance with corporate governance and risk management 
principles. With the Banking Sector Restructuring Program announced to the public on May 15, 
2001, necessary precautions have been taken to eliminate these structural problems. With this 
program, it is aimed to strengthen the financial and operational structure of the banking system 
and to permanently place competition with efficiency in the system (Kaya, 2002). As a result 
of the implementation of the program, there has been a significant restructuring in the banking 
sector and ensuring a new balance in the Turkish financial markets. With the application of the 
it, it can be experienced that total assets and total equity grow quickly. Moreover, the period of 
high performance growth seen in 2002-2007 is remarkable. At this stage, with the strengthening 
of financial stability, the system has gained a logical structure. It was realized that the sector 
continued to develop within its own dynamics and moderate changes in market structure (kaya, 
2002). Along with increased competition, stability and low inflation have led to a decline in 
interest rates and have forced banks to find more new products and attract new customers. It is 
quite acceptable to assume that these changes are the effects of Turkish banks on profitability. 
Therefore, the knowledge of the determinants that affect the profitability of the banks is very 
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important. The vast majority of studies on the determinants of bank profitability focus on the 
return of total assets, the return on total equity and the net interest margin. The more recent 
studies focus on the different factors that influence bank performance. Developments in the 
Turkish banking sector between 2001 and 2014 and their results are examined in this study. 
Also, their impact on economic growth is demonstrated. As an indicator of economic growth, 
Gross Domestic Product (GDP) and interest rates have been used to mesure in investments, 
deposits, loans and profitability of banks developments. Panel data was used to test the data set. 
As a result of the study, many factors found effective on the economic growth. After the inves-
tigation of the effects of banking sector developments on economic growth in Turkey between 
2001 and 2014, low interest, high bank deposits, loan increases, and the gross domestic product 
are found. 
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ÇEVRE MUHASEBESİ VE ÇEVRESEL MALİYETLER 1

ENVIRONMENT ACCOUNTING AND ENVIRONMENTAL COSTS
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Öz: Teknolojik gelişmeler, dünya nüfusunun hızla 
artması, serbest piyasa modelinin oluşturduğu aşırı 
rekabet koşulları, sürekli olarak ürün geliştirme ve 
yenileme zorunluluğu, istihdamı arttırma çabaları, 
savaşlar, kazalar ve benzeri olaylar çevre sorunlarını 
da beraberinde getirmiştir. Yeşil muhasebe olarak 
da adlandırılan çevre muhasebesi, çevre ile ilgili 
bilgilerin muhasebe sistemi içinde yer almasını 
amaçlamaktadır. Geleneksel muhasebe sisteminde, 
çevresel maliyetler genel giderler grubu içerisinde 
sayılarak ayrıntılı bilgi sağlama konusunda yetersiz 
kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı, çevre muhasebesi 
ve çevresel maliyetlerin açıklanmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Çevresel Maliyetler, Çevre 
Muhasebesi, İşletme ve Çevre

Abstract: The fierce competition conditions caused 
from technological developments, rapid increase of 
the world population and free market model, constant 
product development and renewal obligation, efforts 
shown for increasing the employment, wars, acci-
dents and similar incidents, bring the environmental 
problems together. Environment accounting which is 
also called as green accounting is intended to include 
the information pertaining to environment into the 
accounting system. In the conventional accounting 
system, the environmental costs are considered in 
the general expenses group and were insufficient 
for ensuring detailed information. The aim of this 
study is explaining the environment accounting and 
environmental costs. 

Key Words: Environmental Costs, Environment Ac-
counting, Operating and Environment 
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INTRODUCTION

Today, having industrialization speed up and 
having the scales of the industry enterprises 
grown, rapid increase of the world popula-
tion, development and renewal of the sustain-
able products caused rapid increase of the en-
vironmental problems. Thus, the expectations 
from the enterprises to carry on activities with 
a sense of environmental responsibility have 
increased.

A major part of the impacts of the enterprises 
on the environment is a function of the pro-
duction activities. Environmental impacts of 
the enterprises; vary depending on the prod-
uct compositions, production processes, ca-
pacity levels, supply systems and recycle pos-
sibilities. 

Enterprise administrations are responsible 
for production of the products required on 
the basis of quality and quantity as well as 
controlling the resources used for the produc-
tion of these products, the emissions created, 
management of the wastes and environmen-
tally hazardous substances. The activities 
which are realized by the enterprises in order 
to reduce the environmental impacts can be 
defined as environmental regulations.

The enterprises are obliged to consider not 
only the results of their activities that they 
carry out but also their social impacts. To 
get accounting profession having importance 

by the changes emerging in economical and 
technological fields, brought this profession 
to an efficient position within the society and 
commercial life. Studies have been started in 
order to elicit the hazards given by the enter-
prises on the environment in accordance with 
the social responsibility term of the account-
ing, and to determine their impacts, and cal-
culation, classification, tracking and reporting 
of the costs which may arise; and as result of 
these studies, the term of “Environment Ac-
counting” has came to the fore (Gönen and 
Güven, 2014: 39). 

Implementation of the environment account-
ing by the enterprises and elimination of the 
problems which are encountered during im-
plementation, shall ensure the increase of the 
benefit expected from the accounting during 
the decision making, planning and control 
phases with regard to both intercorporate and 
non-operating accounting information users 
(Korukoğlu, 2011: 81).

ENVIRONMENT PROBLEMS

Environment problems have reached at a point 
which cannot be restricted only by environ-
mental pollution.  However, the biggest factor 
which causes environmental problems at this 
point is the increase in the environmental pol-
lution. Environmental problems emerge due 
to causes such as population increase experi-
enced throughout the world, irregular urban-
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ization, global warming and climate change; 
and influence the entire Earth. The environ-
mental problems have been examined under 
four headings, namely air pollution, water 
pollution, soil pollution and other environ-
mental problems.

Air Pollution

The air pollution is the increase of the con-
taminants which may be existent in the atmo-
sphere in the form of dust, smoke, odor, water 
steam; to the extent of a hazardous level to 
the human and other living creatures as well 
as the belongings. The air pollution poses a 
major threat also for the living creatures. The 
air pollution which poses a threat on creatures 
and specially on the humans, the inhalation 
of the hazardous gases which are emitted to 
the atmosphere, causes health problems and 
influence the creatures in the psychological 
aspect. Furthermore, these gases which are 
emitted accumulate in the atmosphere and 
trigger the global warming. These impacts do 
not pose threats not only on a country or a 
community, but also influence all living spe-
cies living on the earth.

Water Pollution

The water pollution can be defined as having 
water resources including organic, inorganic, 
biological and radioactive contaminants in a 
level to corrupt their use by decreasing the 
quality. Water is a being which is as impor-

tant as the air for the living creatures. Water 
pollution in addition to the air pollution has 
reached at a point threatening the life of liv-
ing creatures today. The water pollution is 
comprised by getting shares from all of the 
industrial and vital activities. The water has 
received its part from the environmental pol-
lution as result of the pollution created by the 
chemical fertilizers and pesticides used in 
agriculture, existence of the industrial wastes 
and the living quarters. One of the biggest im-
pacts caused by the water pollution is the loss 
of water products. Given the importance of 
how important water and water products are 
for maintaining the existence of living being, 
we can adduce that there is no creature which 
will not be effected from this.

Soil Pollution

The soil pollution is essentially the corruption 
of physical, chemical, biological and geologi-
cal structure of the soil as result of the hu-
man intervention (Kırlıoğlu and Can; 1998: 
9). The human effect which is in interaction 
with the environment is included also in the 
soil pollution. Human pollutes the soil by the 
means of agricultural pesticides, solid wastes, 
wastes, radioactive wastes that it uses as re-
sult of its miscellaneous activities; and also 
water pollution causes pollution of the soil. 
Given the living creatures cannot live with-
out being dependent on the soil, it is obvious 
that the pollution in the soil threats the life of 
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the living creatures to a large extent, together 
with other pollutions.

Other Environmental Pollutions

The noise pollution is also one of the envi-
ronmental pollutions current today. It is pos-
sible to define the noise pollution as a sound 
pollution. This pollution is caused by the liv-
ing quarters, transportation activities, con-
struction activities and comes to the forth as 
a situation influencing the hearing health in a 
negative way.

Apart from the noise pollution, there are also 
environmental pollutions and environmental 
problems causing from miscellaneous causes 
effecting the lives of living creatures that 
emerge as result of the human activities and 
that are in interaction with the environment. 
We can list these pollutions and problems as 
chemical pollution, magnetic pollution, light 
pollution, depleted ozone-layer, decrease of 
the green zones, decreases in the animal and 
plant generations, problems experienced de-
pending on the traffic etc.

ENVIRONMENT ACCOUNTING

Accounting is in a sustainable interaction 
with its environment as an open system. In 
the accounting, the interests of not a certain 
person and groups, but the entire communi-
ty has to be looked after in accordance with 

the social responsibility term (Alagöz and 
Yılmaz, 2001: 150).

To set forth the theoretical structure of envi-
ronment accounting, first the relation between 
the environment and accounting must be ex-
amined and then it must be analyzed whether 
or not they are in compliance with the envi-
ronmental qualifications (Mutlu, 2007: 184).

The environment accounting is an approach 
which considers the environment through 
an accounting perspective. In other words, 
the environment accounting is an approach, 
through the interaction between the environ-
mental operating activities, which set forth the 
following and reporting of the determination 
and monetary sizes of the problems occurring 
in the environment of the enterprise due to 
these activities (Şentürk and Fındık, 2015: 
198). Some of the definitions concerning the 
environment accounting that are expressed 
with various terms such as green accounting, 
ecologic accounting, environmental account-
ing in miscellaneous sources are:

Environment accounting; the accounting of 
the environmental impacts which might be 
arisen as result of the use of the environ-
mental sources and the use of the mentioned 
sources is the implementation of the factors 
concerning the environment by planning spe-
cially in the cost and profit analyses in the 
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applicable accounting systems (Kırlıoğlu and 
Fidan, 2010: 3).

Clark and O’Nell define the environment ac-
counting as an essential name given for the 
efforts of examining the reciprocal relations 
between the accounting, accountants and 
ecology. The activities in this field include 
the determination, analysis and reporting of 
the information required for realizing the en-
vironmental policies and strategies of the or-
ganizations (Çakar, 2007: 88).

Guatam defines the environment accounting 
as the accounting of the use of environmental 
sources and the as the accounting of the ef-
fects that will emerge as result of the use of 
these sources (Kırlıoğlu and Can, 2006: 5). 

The environment accounting can be defined 
as “Defining the environment by measuring 
the negative effects of the environment  and 
predicting them in the accounting system ap-
plications” (Güvemli and Gökdeniz, 1996: 
23).

It is a field of science which contributes to 
determination of the benefits to be obtained 
and the costs to be incurred by the enterprises 
by the means of using the sources available in 
the nature (Bengü and Can, 2009: 156-157). 

The environment accounting is an informa-
tion system that generates the information 
which explain the increases and the decreases 

happening in the sources as result of the ac-
tivities of the enterprises and which explain 
the status of the enterprises on an environ-
mental aspect, and which convey these infor-
mation to the relevant bodies and organiza-
tions (Kurşunel, Büyükşalvarcı, and Alkan, 
2006: 83).

Having the information which are generated 
by the environment accounting considered 
important by various interest groups and tak-
en into consideration by the decision organs, 
render the accuracy and reliability of the 
generated information important. There are 
any data which are required to be recorded 
and pursued pertaining to the environment 
accounting. Environmental assets and envi-
ronmental costs constitute the most essential 
factors of these data. (Güney and Can, 2015: 
325-326)

 Within this branch of accounting, the envi-
ronmental information, determination of the 
environmental problems, the efforts for pre-
venting them (as needed by the social respon-
sibility term) and the pursuance of the activi-
ties pertaining to reducing these problems are 
intended. One of the functions of the environ-
ment accounting include regulating the prof-
it/loss calculations and financial information 
on the ground of the generally accepted ac-
counting principles by taking the environ-
mental factors into consideration (Akcanlı, 
2010: 161-162). The financial reports which 
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are prepared in this context shall contribute to 
determining how much effort has been shown 
in order to protect environment today and in 
the future and how much cost has been in-
curred (Aktürk, Akcanlı, Şenol, and Akyüz, 
2012: 91-92).

In order to provide the benefit which is ex-
pected from environment accounting and also 
to get enterprises developed, to get them gain 
competition advantage and to meet the envi-
ronmental expectations; The activities of

-Determining and managing the environmen-
tal costs in an accurate way, 

-Determining the areas in which the environ-
mental performance can be measured and im-
proved,  

-Determining the environmental relations and 
environmental effects of the enterprise,

-Obtaining the environmental information 
which are required in miscellaneous enter-
prise decisions, 

-Conveying periodically the information con-
cerning the environmental performance and 
environmental effects of the enterprise to the 
relevant groups by the environment report 
(Korukoğlu, 2015: 85). 

ENVIRONMENTAL COSTS 

The costs incurred by the enterprises to pro-
tect the environment, to maintain the natural 

life, constitute the environmental costs of the 
enterprise (Özkol, 1998: 23).

Environment accounting information system 
is required in order to obtain the information 
that are required in various enterprise deci-
sion and to determine the environmental im-
pacts as result of the reciprocal interaction 
between the environmental responsibility and 
administration strategies of the enterprises 
recently. Enterprise administrators require 
environmental cost data while taking deci-
sions about the product variety and pricing, 
selection of the production inputs, assess-
ment of the options of the pollution-preven-
tive projects and waste management, in their 
administration strategies to be determined by 
considering the environmental compliance. 
Environmental costs emerge within a very 
large time space as in connection with many 
various activities (Akün, 1999: 152-153).

Recognition of the environmental costs,  
which may come out as result of all kinds 
of operating activities, among the other ac-
tivities of the enterprise, runs counter to the 
importance term, one of the essential terms 
of accounting. On the other hand, this situ-
ation causes the enterprises to be unable to 
determine their environmental activities ac-
curately and to ensure environmental control. 
There is not any unit of account recommend-
ed for being able to pursue the environmental 
costs in the uniform chart of accounts. Hav-
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ing environmental costs proceeded as a pe-
riod costs by using necessary criterion or pro-
ceeded in the relevant active account, may be 
appropriate (Çalış, 2013: 184). To consider 
the environmental costs occurred in the en-
terprise within other cost categories without 
being subjected to a separate classification, 
runs contrary to the exact explanation term, 
an essential accounting term. Because the 
costs constitute the information which will 
support the decision making of the enterprise 
administrators. All enterprise administrators 
shall require these costs to be categorized 
separately during the decision making phase 
concerning the environment and shall make 
use of them at decision making point (Ergin 
and Okutmuş, 2007: 148-149).

Environmental costs have two dimensions 
as “private” and “social”. The private costs 
are the costs which are incurred due to the 
environmental responsibilities of an enter-
prise and which directly effect the profit/loss 
status of the enterprise and this cost term is 
used sometimes as inteior costs (Alpaslan, 
Özgür and Begüm, 2012: 151). The social 
cost within the understanding framework of 
environment accounting; is defined as the 
cost of effects of an enterprise on the envi-
ronment and community for which it is not 
held responsible on monetary basis. As social 
costs include exteriority, they can be defined 
also as exterior costs (Özbirecikli, 2002: 51).

Interior Costs

a- Direct or Indirect Environmental Costs 

•	 Waste management improvement costs

•	 Environment training costs

•	 Maintenance-repair cost concerning the 
environment

•	 Penal and legal costs

b- Likely or Concrete Environmental Costs 

•	 Further uncertain improvements or costs 

•	 Cost of raw material input sustainability 

•	 Cost of corruption risk of the natural assets

Exterior Costs

a- Exhaustion of the Natural Sources 

b- Having Wastes Left Outside to Cause Air, 
Water and Soil Pollution 

c- Waste Removal In Long Term 

d- Negative effects on the Health Balance 

e- Change of the Local and Natural Life 
Quality 

As shown above, the interior costs are about 
the costs of the environment-sensitive enter-
prise which they will be obliged to incur in 
order to get this sensitiveness of them to be 
reflected on their financial reports and the 
costs which must be incurred in the event of 



UHEYAD
www.uheyadergisi.com

Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Sonbahar - Kış Dönemi Sayı: 10 Yıl:2016

International Refereed Journal of Research on Economics Management
October / November / December - Autumn - Winter Season Issue: 10 Year: 2016

JEL KODU: M40, M41, M49 ID:119 K:57
(Muhasebe ve Finans Yönetimi – Accounting and Finance Management)

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)

42

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 

they encounter an unexpected situation in the 
future (Aktürk, Akcanlı, Şenol and Akyüz,  
2012: 97-98).

Exterior costs concern the costs which cannot 
be accurately calculated, which are imposed 
on the environment, individual and com-
munity by the enterprise (Yıldıztekin, 2009: 
378).

IASC (International Accounting Standards 
Committee) stipulates to get the proceedings 
concerning recording the environmental fac-
tors to be carried out by the enterprises. In 
1993, IASC has defined the environmental 
costs in a memorandum concerning the en-
vironmental costs and responsibilities as “In-
cludes the costs of the necessary exert of an 
enterprise for its activities and environmental 
effects”. As it is understood; IASC conducts 
studies about having environmental costs to 
be recorded and considered in the accounting 
accounts.

CONCLUSION

Today, the more the sources concerning en-
vironment deplete, the more their importance 
becomes evident and all layers of the com-
munity becomes more sensitive. The envi-
ronment perspective of enterprises changes 
accordingly as a part of the community. The 
importance of environment accounting in-
creases day by day in order to satisfy this 
sensitivity of the community.

In accordance with the social responsibility, 
one of the essential terms of accounting, the 
accounting and the accountant is responsible 
for contributing to provide solutions for the 
environmental problems.

Once enterprises pursue the environmental 
costs in detail and present to the bodies sepa-
rately who need information in their general 
purpose financial statements, they will fulfill 
their social responsibility. In parallel to this, it 
will be in question to get conscious consum-
ers to prefer the products of these enterpris-
es. Accordingly, the sales of the enterprises 
which fulfilled these steps shall tend to rise 
in middle term. The outputs or information 
which may be obtained by the enterprise from 
such a system, shall facilitate the enterprise 
administration to take more positive deci-
sions concerning the environment. Thus the 
environment management system of the en-
terprise shall be used more efficiently and the 
increase in the productivity might be in ques-
tion. As it is seen, the proceedings concerning 
the environment accounting and environmen-
tal reporting in order to decrease or prevent 
environmental problems should be encour-
aged and this accounting sub-branch and re-
porting type should find a field of application 
in the level of enterprises. In other words, the 
tasks on the part of enterprises and the com-
munity for protecting the environment should 
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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 Türkçe ve İngilizcedir.

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 sa-
yısı 3 ile 7 tanedir. Her bir çalışma en fazla 25 sayfa olmalıdır. Özet Türkçe ve İngilizce olmak 
üzere 20 ile 200 Türkçe 750 + 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 (Sitedeki Örnek 
Makaleye Göre) 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 verilmelidir. 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 (Örnek Ma-
kaleye Göre) 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 and English. 

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 20 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 750 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: 

•  Manuscripts should be prepared according to the sample article format in the system. 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). Indi-
cated 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. 

•  Manuscripts should be prepared according to the sample article format in the system. 

•  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 
University 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 
ABSOLUTELY 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.  Makaleler dergimizin web sitesinde yüklü olan örnek makaleye göre 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 20 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 750 kelime ve üzerinde İngilizce özet, özetin altında 3-7 anahtar sözcük(ler) 
yer almalıdır. Özetin, yazıldığı yabancı dilde başlığı ve anahtar kelimeleri (keywords) de bulun-
malıdır.

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.  Manuscripts should be prepared according to the examples that are installed on the website of 
the journal article.

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 
changes in every volume and it is constituted according to the subject of studies. 

7.  Two referees are assigned according to the field of study in the first place. If one of the referee 
evaluations is “Unpublishable” and the other one is “Publishable with editing” or “Publishable”, 
a third referee from the related field can be assigned and her/his evaluation is demanded. Only 
three editing can be requested from the author. If the requested editing fails to be done in three 
times, the submission is rejected by the system. 

8.  Authors are expected to do the requested editing delicately and to send the edited version of the 
paper to the journal within 15 days. If it is noticed that editing hasn’t been conducted properly, 



the author is informed. The edited version of submissions not sent back within the prescribed 
time are not taken into the publication list. 

9.  The publication language of our journal is Turkish and English. However, papers prepared in 
other world languages can also be accepted. This case is only valid with the approval of editor-
in-chief. 

10. The studies demanded to be published in our journal should bear the feature that they weren’t 
published in another place or not in evaluation process for publication at that time. 

11.  Papers presented in national and international academic scientific meetings, congresses, confe-
rences and symposiums can be accepted and taken into referee evaluation process on condition 
that they weren’t published in another journal before and they comply with the article formats 
and contents and they are indicated in the article. 

12.  Translated texts are accepted with the approval of editorial and publication board and referee 
evaluation process is initiated if the related text is rarely found in Turkish and if its translation 
is thought to contribute to the field. But there are a limited number of translations allowed for 
each volume. Original texts are preferred. 

13.  Submissions to the journal must be written in MS Word Program, with 12 pt Times New Roman 
and single line spacing. There must be 3 cm margins in all sides of the page. 

14.  Papers shouldn’t be over 20 pages; page number must exist at the bottom of the page as centered. 
Paragraphs shouldn’t be indented. Number of pages isn’t affected from tables and charts. The 
number of tables and charts must be considered as +15.. 

15.  For papers in Turkish, there must be extended English abstract of 750 words and above and 3-7 
key words below the abstract. The abstract must include the title of the article and keywords in 
that foreign language. 

16.  For papers in English, there must be a Turkish abstract no more than 150-200 words, title and 
key words. 

17.  The scope of research, its purpose, method, results obtained and subject should be shortly indi-
cated in the abstract.

18.  Name(s) of the author must be indicated on the cover page. Academic title of the author, name 
of the institution where s/he works, address, work and mobile phone, fax number and e-mail 
must exist on the cover page. 

19.  The decision to publish the papers belongs to editor-in-chief. The evaluation of editor-in-chief 
about the paper is sent together with the referee report within the shortest time. 



20.  Submissions sent to the journal are not sent back whether or not it is published. 

21.  All responsibility of the submissions belongs to the concerned author(s). 

22.  Publication and copyrights of the published papers belong to our journal. The copyright of the 
each study uploaded to the system is automatically transferred to the journal. No sign for the 
copyright agreement is requested from the authors for this operation. The author accepts these 
conditions in advance for the paper uploaded to the system. The person reserves no right of 
opposition.

23.  Author(s) approve(s) the placement of the full texts of their papers on electronic databases bearing 
a non-commercial character with the purpose of supporting national and international academic 
knowledge sharing. 

24.  UHEYAD is operated through an “e” electronic system, and also published in a printed version. 
Those who wish to have the journal as hardcopy have the right to do so by paying the cost of 
the journal to the printing company. Our journal is not obliged to give the printed version to 
any institution or individual. Annual fees for the studies sent to our journal should also be paid 
to the printing company. The fee is received as based on only the expenses paid by the journal 
to the printing company for the annual printing and other expenditures. 

25.  The evaluation period of the studies uploaded to the system is two months. Studies not evaluated 
within this period and not provided with an evaluation report are sent to a different referee.

26.  Author(s) are required to write the necessary information in “ETHICAL BOARD INFORMATION 
OF REPORT” part while uploading the article to the system with “DATE” and “INFORMATION 
of REPORT -REPORT NUMBER” as given by the ETHICAL BOARD if the studies require 
ETHICAL BOARD report and have “EMPIRICAL”, “CASE” and “CORPORATE” content. 
Our journal doesn’t bear any responsibility in case of a possible negative situation and deficiency 
within the framework of national or international rules of law. The whole responsibility belongs 
to the author(s) in this sense. If formal information regarding the report of ethical board and 
research exist, they must be inserted while uploading the study to the system. In this regard, 
editors of the journal, system editors, editorial board, publisher, executive editor, referee board 
and the other referees conducting evaluation bear no responsibility. Author(s) are responsible 
for any material, moral and legal negative situation that may occur. IN CASE OF ALL KINDS 
OF MATERIAL, MORAL AND LEGAL SITUATION “PROBLEM”, OUR JOURNAL UNI-
LATERALLY RESERVES ITS LEGAL RIGHTS IN NATIONAL AND INTERNATIONAL 
TERMS. 



ITEM PUBLICATION PRINCIPLES AND INFORMATION STATED ABOVE ARE CONSIDERED 
AS ADOPTED BY THE AUTHOR OR AUTHORS INCLUDED IN THE SYSTEM. NONE OF 
THE AUTHORS HAVE THE RIGHT TO OBJECT THESE PUBLICATION PRINCIPLES. OUR 
JOURNAL HOLDS THE UNILATERAL RIGHT IN PUBLICATION, EVALUATION or DENIAL 
OF THE PUBLICATION PRINCIPLES and PAPERS. THIS RIGHT CAN NOT BE CHANGED 
NOTWITHSTANDING ANY CONDITION. OUR JOURNAL HAS THE RIGHT TO USE ITS 
LEGAL RIGHTS UNILATERALLY WITHIN THE FRAMEWORK OF RELEVANT RULES AND 
LIABILITIES AGAINST THE AUTHOR/AUTHORS ACTING OUT OF THE FRAMEWORK 
OF THE RELEVANT PRINCIPLES or RULES. EVERYBODY INCLUDED IN THE SYSTEM 
ACCEPTS THESE RULES IN ADVANCE.




