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

Abstract: This research has been prepared in regard
of the member number of AKP and CHP Youths’
Organization in Sivas city in 2014. Our research
is a practical one, and statistical analysis has been
applied on the obtained data. Via statistical analysis
like “Chi-square and T-tests” the obtained data has
been evaluated and reviewed. In political decisionmaking mechanisms, the low representation of the
youth subsists as an important problem both in the
world and in our country Turkey. This problem can
be solved by imbabing more young people into the
political world and raise their activitation in the
political area. In order to materialize these matters,
political party youths’ organizations posses a fateful
place. During the research, it was emphasized on
youths’ organizations and and activitations of the
political party; and how these organizations effect the
political preference and the perception of the youth
has been investigated. The main hypothesis has been
built on that the political party youths’ organization is
influential on the political preference and perception
of the young people.
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
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ülkelerinde, geçmişte partisinin gençlik kolları
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birElde
kişinin o partiden
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
en önemli beklentisi
haline gelmiştir. Gençlerin milletvekili olabilmesi imkansızdır. Bu da gelişmiş
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı
Kw cinsinden
yükseldikçe,
fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
bu beklentilerine
cevap
veremeyen
partilerin
demokrasilerde siyasi partilerin gençlik kollarına
Anahtar
Kelimeler : sürdürebilmeleri
Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
siyasi yaşam içinde
varlıklarını
ne denli önem verdiklerinin bir göstergesidir.
oldukça zor olacaktır. Siyasi kurumlar kavramı
Türkiye’nin 1946’da başlayan çok partili demokECONOMETRIC
OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
içinde siyasi partiler
tek başına ANALYSIS
ele alınmamalıACCORDING TO CONSUMPTION RANGES
TERMS OF
INDUSTRY
AND darbeler ve siyaset
rasiINgeleneği
defalarca
askeri
dırlar. Siyasi kurumlar içerisinde siyasi partiler,
HOUSES
dışı kurumların siyasete müdahaleleri ile kesintiye
sivil toplum kuruluşları ve sendikalar, bir bütün
Abstract: In this study prepared by using data ofuğramıştır.
TSI belongingÖzellikle
to the years12
ofEylül
2012-2014,
1980’de gerçekleşen
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
olarak değerlendirilmelidirler.
analyzed. ANOVA model was applied to the askeri
study prepared
use ofanlamda
different hem de gençler
darbe with
hemthegenel
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
anlamında
apolitik
bir neslin
ortaya çıkmasına
Gelişmekte olan
gençlerTheaçısından
madeülkelerin
more comprehensive.
purpose was to determine
electricity
and natural
gas prices
en önemli sorunları işsizlik ve eğitim olmakla yol açmış, ülke sorunlarından çok kendi kişisel
birlikte, bu tür sorunların çözümüne yeni bakış sorunlarını öne alan bir genç nüfusu doğurmuştur.
açıları getirilmesi bakımından gençlerin fikirlerine

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

önem verilmesi ancak onların siyasi yaşam içerisinde daha aktif olmaları ile mümkün olabilecektir.
Türkiye’de gençlerin siyasete aktif olarak katılımlarının yeterli seviyede olmadığı bir gerçektir.
Son yıllarda özellikle seçme ve seçilme yaşında

Diğer taraftan gençlerin siyasete katılımından ne
anlaşıldığı sorusu da önemlidir. Bunu şu ş ekilde
açıklayacak olursak, sokakta siyaset mi siyasal
kurumlar içerisinde siyaset mi? Sorusu karşımıza
çıkmaktadır. Genelde tüm toplumun özelde ise
gençlerin hak arama ve sorun çözme zihniyetine

yapılan yeni düzenlemeler sonucunda, seçme yaşı
18’e seçilme yaşı ise 25’e düşürülmüştür. Bu tür
yeniliklerin gençlerin aktif siyasi yaşama katılmaları bakımından önemli uygulamalar olmasına
karşın tek başına yeterli olmadığı düşünülmektedir.
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sahip olduğu bir

SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
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Sosyal
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fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna
Sonuç
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aralığı Kw cinsinden
fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
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hedef yükseldikçe,
almıştır. Böylece
Hasan Sarı tarafından yapıldığı görülmüş, onun
Kelimeler
: Elektrik, Doğalgaz,
Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
gençlerin siyasi Anahtar
görüşlerini
şekillendirme
amacı
dışında partilerin gençlik kollarının etkileri üzerine
gütmüşlerdir. Bu faaliyetler yapılırken gençler
yapılan başka bir çalışmaya rastlanılmamıştır.
ANALYSIS
OFüstELECTRICITY
NATURAL
GAS PRICES
kimi zaman aktif,ECONOMETRIC
kimi zaman da
pasif rol
SivasAND
ilindeki
Ak Parti
ve CHP gençlik kolları
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
lenmişlerdir. Öyle ki siyasi parti gençlik kolları
HOUSES
üzerine yapılan bu çalışma ile gençlik kollarının
bazen gençleri konserler, fuarlar, eğlenceler gibi
etki ve faaliyetleri sorgulanmış, gençlerin siyasete
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 gençlik
houses is kollarının
statistically önemli bir yer
katılmalarında
etkinliklerde pasif
olarak etkileme
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analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
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Moreover,
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research was
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de onların
parti
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aktif rol üstlenmelerini sağlamışlardır.

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

Bu çalışmanın konusu, “Gençlerin Siyasi Tutum
Kazanımlarında Siyasi Parti Gençlik Kollarının
Etkisi – AK Parti ve CHP Ölçeğinde Sivas Örneği” olarak belirlenmiştir.
Çalışmanın amacı gençlerin siyasi tutum kazanımlarında siyasi parti gençlik kollarının ne
derecede etkilerinin olduğunun araştırılmasıdır.
Bu kapsamda Sivas ili özelinde AK Parti ve CHP
Gençlik Kollarının kendi genç üyelerini siyasi
katılıma hangi ölçülerde yönlendirdiği araştırılmış
ve gençlerin siyasi tutum kazanımlarında gençlik
kollarının etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
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uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarakyurttaşlar
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özelliği olduğunu ileri sürmektedir. Lerner’ e göre
geleneksel toplum katılmacı olmayan toplumken
Siyasal katılım, seçmenlerin siyasi hayata yönelik
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
modern toplum da katılmacı
bir toplumdur (Lerner,
tutum ve davranışlarının bütünüdür. Demokratik
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
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partiler
maksimize
techniques for
analysis. Moreover,
applied
and thepolitik
research desteği
was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
ederken, oy kabını minimum düzeye indirgemeyi
Siyaset bilimcilerin, “siyasal katılıma” ilişkin
hedeflerler (Sakal, 1998:211).
tanımları oldukça çok ve çeşitlidir. Bu tanımların
bazıları birbirine benzemektedir. Diğerleri ise
Temsili demokraside siyasal katılım, büyük
ayrışmakta ve bir dağınıklık sergilemektedir.
oranda devletin yasama süreçlerine katılımını
Kimi yazarlar, siyasal katılımı, siyasi iktidarın
ifade eder (Urbinati, 2006). Baykal‟a göre (1970:
değişik katlarında görev yapanların seçimi ve
30-31) “siyasal katılma biçimi oy vermek, siyasal
alacakları siyasal kararları etkileyebilmek için
olayları izlemek veya bu olaylar karşısında
vatandaşların yaptığı faaliyetlerin bütünü olarak
belli bir tutum takınmaktan daha ileriye gittanımlamaktadırlar (Verba, Nie Kim, 1971: 9).
mekte, siyasal olayların içine karışmak suretiyle
Bu tanımın, “bireyin siyasetle ilgi derecesini”,
yapılan faaliyetlerdir”. Kışlalı ise (2003: 219)
“siyasal yönelimin amacını” ve sembolik katılısiyasal katılmayı “yurttaşların, devletin çeşitli
mın önemini dikkate almaması nedeniyle yetersiz
düzeylerdeki karar ve uygulamalarını etkileme
kaldığı ileri sürülmektedir. Siyasal katılım tanımının
eylemleri” olarak tanımlamıştır. Kapani‟ye göre
daha anlaşılır, net, sınırları belirgin ve kapsayıcı
(2004: 130-131) “siyasal katılma, toplum üyesi
21
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sistem karŞısında içinde bulunAyrıca tarih boyunca siyasal eğilimlerin belirlenİNCELENMESİ

kişilerin siyasal
dukları durumlarını, tutumlarını ve davranışlarını
mesinde
dinler önemli rol oynamakla beraber son
Murat KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
belirleyen bir kavramdır”. Tokgöz Güven
(1979:
14)
yüzyılda ideolojiler ön plana çıkmaya başlamıştır
Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
“siyasal katılma oy vermeyi de 1içerecek
Şekilde
(Kızıldere, 2014). Bununla beraber siyasi eğilimin
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
yürütülen kampanyalarda çalışma, siyasal tartışma
belirlenmesinde cinsiyet, yaş, kırsallık- kentsellik
: 2012-2014
Yılları arasındaki
TUİK verilerigibi
kullanılarak
hazırlanan
çalışma, sanayi
içerisine girme, Özet
siyaset
adamlarıyla
ilişki kurma
faktörler
siyasibukatılıma
yön veren etmenler
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
vb. pek çok sayıdaki
davranışsal
faaliyetlerdir”
şeklindedir.
Farklı analiz
teknikleri kullanılarakolmuştur.
hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır.
Ayrıca
hipotez
testleri
uygulanarak
araştırma
daha kapsamlı hale getirilmiştir.
demektedir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik
ve doğalgazKATILIMI
fiyatlarının tespit ETKİLEYEN
edilmesi
SİYASAL
FAKyönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
Toplumsal ve siyasal
modeller arasındaki farkTÖRLER
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel
seviyesinde
düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
lılık, katılma olgusunu
içerip
içermemelerinde
Siyasal
katılmayı
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma
meydana
gelmektedir.belirleyen önemli ölçütler,
değil, toplumdaki siyasal kaynak ve değerlerin
katılımı
gerçekleştiren
bireylerin özellikAnahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,siyasal
Sanayi, Konut,
Anova,
TUİK, Fiyat
dağılımındaki eşitlik ya da eşitsizliğin ölçüsünce
leridir. Bireyin özellikleri de kişisel özelliklerden
belirlenmektedir (Dahl, 1963: 24) Aslında siyasal
fiziki özelliklerine hatta değer yargılarına kadar
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
katılım, devletin dışında
ve
devlet
müdahalesi
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES
IN TERMS OF(Çukurçayır,
INDUSTRY AND
uzanmaktadır
2000: 74). Bireylerin
HOUSES
olmaksızın da devam edebilmektedir. Ayrıca
siyasete katılmaları farklı yoğunluklardadır. Bazı
vatandaşlar taleplerini, siyasal sistemin katlarıAbstract: In this study prepared by using data ofbireyler
TSI belonging
to the years
2012-2014,
siyasetle
hiç ofilgilenmezken,
bazıları da
consumption of electricity
natural gas used in industry and houses is statistically
na, kurumlarınatheiletememeleri,
siyasal and
kararları
analyzed. ANOVA model was applied to the siyasal
study prepared
with the büyük
use of different
faaliyetlere
zaman, emek ve para
etkileyememeleritechniques
ve dönüşfortürememeleri
sebebiyle
analysis. Moreover,
tests of hypothesis were applied and the research was
ayırmaktadır
(Turan,
1977:
74). Bireylerin (vamade more comprehensive. The purpose was to determine
electricity
and natural
gas prices
siyasete karşı ilgisizleşebilmektedirler (Ergil,
tandaşların) yaşamlarıyla ilgili kararlarda etkili
1980: 116-125).
olabilmeleri için siyasal anlamda toplumsallaşBöylesi durumlarda toplumların yapısı önem
maları gereklidir. Siyasal kaynak, bir bireyin
arz etmektedir. Lerner’e göre geleneksel toplum
diğer bireylerin siyasal tutum ve davranışlarını
katılmacı olmayan toplumken modern toplum da
kendi siyasal isteği doğrultusunda etkileyebilmek
katılmacı bir toplumdur (Lerner, 1958: 50-51).
amacıyla kullanabileceği her türlü araçtır. Siyasal
Benzer şekilde Huntington da modern devlet ile
kaynakların siyasal katılmaya etkilerini, siyasal
geleneksel devlet arasındaki en önemli farkın,
kaynakları sınıflandırarak yapmak mümkündür.
halkın siyasete katılması ve onu etkilemesi olBu çerçevede siyasal kaynaklar sekiz farklı kateduğunu belirtmektedir (Huntington, 1968: 36).
goride değerlendirilebilir (Duran, 2005: 131-152).
Geleneksel eylemler gibi geleneksel olmayan
Toplumsal Faktörler
eylemlerde legal yada illegal olmalarına bakılmaksızın siyasal katılım içinde değerlendirilmelidir
Siyasal katılım, toplumun yapısıyla doğrudan
(Conway, 1991:37).
ilişkilidir. Toplumun gelişmişliği siyasal katılımı
22
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da doğrudan etkilemektedir. Gelişmiş ülkelerde,
katılma daha çok çevresel
İNCELENMESİ

faktörlere bağlıdır

(Çukurçayır,
eğitim düzeyi, bireylerin toplumsalMurat
sorumluluk
KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ 2000: 81).

bilincini daha fazla taşıması, siyasi
katılımın
Güven
Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
Kentleşme eğitim olanaklarını arttırmanın yanı
1
önünde engellerin olmaması gibi
etken Elektrik-Enerji Bölümü
Kilis birçok
7 Aralık Üniversitesi,
sıra, kitle iletişim araçlarını izleme olanaklarını
bulunmaktadır. Böylece siyasi katılım oranı gelişda kolaylaştırmaktadır. Bireyler izledikleri bu
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
miş ülkelerde yüksek
olmaktadır
(Altan,
2011:317).
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin
istatistiksel
olarak
analiz veya
edilmesi
yayınlar
sayesinde,
ulusal
uluslararası ölçekşeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
bütün
siyasal
gelişmelerden
uygulanmıştır.
Ayrıca hipotez
testleri uygulanarakteki
araştırma
daha
kapsamlı
hale getirilmiştir. haberdar olurlar.
Modernleşme sosyal
farklılaşma
ve gruplaşmalar
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
Özellikle seçim kampanyaları döneminde siyasal
çerçevesinden, katılımın
etkilemektedir.
Medya,
yönünde hareket
edilmiş olup, yapılan
istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim
arttıkça, elektrik
ve doğalgaz
partiaralığı
liderlerinin,
siyasal
yorumcuların siyasal
kültürel faaliyetler,
sosyal gelişmişlik gibi nefiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
yaşama
katılma
konusundaki propagandalarını
aralığı Kw
cinsinden yükseldikçe,
meydana
gelmektedir.
denler çerçevesinden
bireylerin
siyasete fiyatlarda
katılım da azalma
alan
kitle
iletişim
Anahtar
Kelimeler : Elektrik,
Doğalgaz,
Tüketim,yaptıkları
Sanayi, Konut,
Anova,
TUİK,
Fiyat araçları olmaktadır.
isteği artmaktadır.
Gelişmişliğin
sağladığı
maddi
Kitle iletişim araçlarının yayınlarını en fazla
imkanlar da siyasi katılımda sayının fazlalaşmasını
izleyenlerin
siyasalGAS
yaşama
katılmayı en sık, en
ECONOMETRIC
ANALYSIS OF ELECTRICITY
AND NATURAL
PRICES
etkileyen önemli faktörlerden
biridir.
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
az izleyenlerin de en düşük şekilde katılacakları
HOUSES
Modernleşme ile beraber sosyokültürel ve siyasi
söylenebilir (Kalaycıoğlu, 1983: 34).
Abstract:
In
this
study
prepared
by
using
data
of
TSI belonging to the years of 2012-2014,
açıdan güdüleyici formlar gelişmektedir. Gelethe consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
Kentleşmeyle
birlikte eğitim olanaklarının artması
ANOVA birey,
model was
prepared with the use of different
neksel yapıdakianalyzed.
toplumlarda
aile,applied
kom-to the study
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis
were
applied
and theortaya
researchçıkması,
was
ve yeni mesleklerin
siyasal kaşuluk gruplarına
bağlılık
gösterilirken;
modern
made
more comprehensive.
The purpose
was to determine electricity and natural gas prices
tılma açısından önemli bir toplumsal düzenleme
toplumlarda daha çok sınıf temelli bir bağlılık
olan örgütlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
gelişmektedir (Özbudun, 1976:4-13).
Örgütlenme, siyasal kaynaklardan yeterince pay
Kentleşme de Siyasal katılımı etkileyen faktöralamayan bireylerin bir araya gelerek büyük bir
lerden biridir. Kentleşmeyi modernleşmenin bir
sayıya ulaşmalarını ve siyasal kaynak yetersizliboyutu olarak gören görüşten hareket edenlere
ğini gideren düzenlemelerin yapılmasını sağlayan
göre, kentler siyasal katılmayı hızlandıran bir
önemli bir toplumsal yapılanmadır (Kalaycıoğlu,
kültürel çerçeve oluşturmaktadır. Kentsel yaşam,
1983: 34). Örgüt üyeliği siyasal görevler üstlensağladığı eğitim imkanı ve ikincil grup faaliyetlemede oldukça önemli bir rol oynar. Örgütlerde
rinden dolayı, siyasal gelişmeleri izleme ve siyasal
kazanılan tecrübeler, bireylerin siyasallaşmasını
kararlara katılma yönünden kırsala oranla daha
hızlandırırken, bireyde siyasal karar alma mekanizgeniş bir çevre oluşturmaktadır (Kalaycıoğlu,
ması içerisinde aktif görev isteğine ve beklentisine
1983: 23). Kentlerde görülen siyasal katılım daha
sahip olmaktadır. Kuramsal olarak, demografik
bağımsız ve daha bilinçliyken, kırsal kesimdeki
gruplarla partiler arasında güçlü bağlantıların
23
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şeklindeki siyasal katılmayı
ekonomik koşullara yön verirken,
İNCELENMESİ

olması, oy verme
diğer yandan
teşvik ettiği söylenebilir (Powell, 1990:
çoğuAÇIKGÖZ
toplumda siyasal değerler de din tarafından
Murat 158).
KORKMAZ, Hakan
şekillenmektedir
(Yücekök, 1997:14).
Güven Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni
Toplumun gelişmiş olması, beraberinde
iş im1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
kanlarının da artmasını getirmektedir
ki, bu
Kişisel Faktörler
da katılımı önemli oranda etkileyen bir diğer
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
Siyasete katılma, toplumdaki kişilerin, karakteristik
faktördür. İş sektörlerinin
artmasıdoğalgaz
belirliilegrupve konutlarda kullanılan
elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılaraközelliklerine,
hazırlanan çalışmada
ANOVAyaşına
modeli göre farklılıklar
cinsiyetine,
laşmaların oluşmasını
sağlamaktadır. Kadınlar,
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
gösterebilir.
karakteristik
farklılıkları
Sanayi
ve konutlarda
aralıklarına göre elektrik
ve doğalgaz Bireylerin
fiyatlarının tespit
edilmesi
işçiler, memurlar,
çiftçiler
gibitüketim
gruplaşmaların
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
onların
siyaset hakkındaki görüşlerini de etkileoluşması sonucunda
bireyler
kendilerini
dahaiçin tüketim
edilen bulgular
sonucunda;
sanayi sektörü
aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel
seviyesinde
düşüşolurlar
gözlendiği sonucuna
varılmaktadır.
Sonuçde
olarak
tüketim
mektedir.
Özellikle
gelişmemiş
toplumlarda,
rahat ifade edebilecekleri
ortam
elde etmiş
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
kadınların kendi iradeleriyle siyasal tercihlerini
(Özbudun, 1976:10).
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat

yapamaması, kadınların erkeklere göre siyasete
Siyasete katılmayı etkileyen bir diğer toplumsal
katılamamalarına neden olmaktadır.
faktör aile yapısı ve
geleneksel ANALYSIS
bağlardır.OFAile,
ECONOMETRIC
ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
“nüfusu yenileme,ACCORDING
milli kültürü
taşıma, çoHer toplumda kadına ve erkeğe ait olarak tanımHOUSES
cukları sosyalleştirme, ekonomik, biyolojik ve
lanan davranış ve yargı kalıpları vardır. Erkeğe
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
psikolojik tatminthe
fonksiyonlarının
yerine getirildiği
yakıştırılan
görev
aile
ve ev çevresi dışındaki
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
bir müessesedir”techniques
(Erkal,for
1997:94)
faaliyetler
iken, kadına
analysis. Moreover, tests of hypothesis
were applied
and the yakıştırılan
research was ise ev ve akraba
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices

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

grubuna yönelik bütünleştirici ve dış dünyadan

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

olduğu düşüncesi egemen olmuştur. Ülkemizde de

kopuk faaliyetlerdir (Kalaycıoğlu, 1983: 18).
Siyasal katılmaya yönelik bireyin sahip olduğu
cinsiyetin önemi, bireyin ‘aile ve ev’ dışında
kalan alanda sergileyeceği faaliyetin belirleyicisi
olmasından kaynaklanmaktadır (Tekeli, 1991:
81). Kadınların siyasal katılmanın her türünde
erkeklere göre daha az faaliyet göstermeleri genel
bir eğilimi yansıtmaktadır. Gelişmiş ülkelerde
bile kadınların oy kullanması yakın zamanlarda
gerçekleşen bir olgudur (TURAN, 1977: 81).
Uzun süre, çoğu toplumda siyasetin bir erkek işi
kadınların, kendileri ve hemcinsleri adına siyasete
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
yönelik ilgisini arttırırken, bürokrasi ile de ilişki
konutlarda
kullanılangöre
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ile elektrik
taşıdıkları için, vebekar
kadınlara
daha
çok tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarakkurmasını
hazırlanan çalışmada
ANOVA modeliAyrıca, bu grupta
kolaylaştırmaktadır.
siyasetle ilgilenirler.
Ancak
evlihipotez
kadınların
bir
uygulanmıştır.
Ayrıca
testleri uygulanarak
araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
yer ve
alan
bireyler
siyasal
Sanayidolayısıyla
ve konutlarda tüketim
aralıklarına
göre elektrik
doğalgaz
fiyatlarının
tespitkatılma
edilmesi faaliyetlerinden
kısmı, ataerkil yapı
eşlerinin
seçtiği
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
bazılarını –oy verme, çevresiyle siyasal konusiyasi gruba yönelmektedirler.
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna
Sonuç olarak
tüketim
larda varılmaktadır.
konuşma veya
tartışma
vb.- düşük statülü
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Siyasi katılımı etkileyen diğer kişisel faktör yaş
meslek gruplarına göre daha sık ve rahat yaparlar
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
olgusudur. Siyasal
katılımda yaş faktörü ele alın(Kalaycıoğlu, 1983: 33).
dığında iki noktaya özellikle dikkat çekilmesi
Siyasete
Katılmanın
Psikolojik Etkileri
ECONOMETRIC
OF ELECTRICITY
AND NATURAL
GAS PRICES
gerekmektedir. Bunlardan
biri ANALYSIS
genç insanların
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
yaşlılara oranla değişime ve yeniliğe daha açık
Bireylerin psikolojik durumu, siyasete katılımıolmaları, yaşlıların ise gençlere nazaran daha tutucu
Abstract: In this study prepared by using data ofnı
TSIetkileyen
belonging todiğer
the yearsfaktördür.
of 2012-2014,Kendilerini lider
the consumption
electricity2002:110).
and natural gas used in industry and houses is statistically
davranışlara eğilimli
olmalarıdırof(Kışlalı,
olarak gören, çevresindekileri etkileyen, hitabet
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
Toplumun siyasete
ilgisinin
üst düzeylerde
butechniques
for analysis.
Moreover, tests
of hypothesis were applied and the research was
yeteneği olan kişiler toplumsal faaliyetlere daha
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
lunması durumunda, gençlerin siyasal katılımının
çok katılma eğilimi göstermektedirler. Bireylerin
yaşlılara oranla daha fazla yoğunluk göstermesi
çevresindeki insanlara güven duyması, bireyin
beklenmektedir (Kalaycıoğlu, 1983: 21).
siyasete katılımını arttırır. Bireyler, hükümete ya
da siyasal sisteme güvenmediklerinde, yönetimin
bir çıkar grubunun elinde olduğunu düşünerek
katılım göstermemektedirler.

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

Siyasal katılmayı açıklamaya yarayacak psikolojik değişkenlerden en önemli olanı, Michigan
Üniversitesi çevresinde geliştirilmiş olan “etkenlik
duygusu”dur (Douvan ve Walker, 1956; Akt.
Baykal, 1970).
Etkenlik duygusu, “kişinin kendi eylem ve davranışı ile çevresine ve olayların akışına etkide
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İŞLEVLERİ
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe,
fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
katılma türleri gerçekleştirmeleri
olasıdır (Turan,
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
1977: 76).
Demokrasinin bir gereği olan siyasi katılım,
bir süre sonra düşüşe geçmeye başlamaktadır.
Bireyin toplumsal statüsü, siyasal katılımını arttıran
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY
AND NATURAL
GAS
PRICES
Bu durumun
nedeni
için
çeşitli görüşler ortaya
önemli faktörlerden
biridir. Diğer
bireylere göreRANGES
ACCORDING
TO CONSUMPTION
IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
atılmaktadır. Özellikle Batı toplumlarında yapılan
statüsü daha üst olan bireyin siyasi görüşünün,
sonucunda siyasi eğilimlerdeki düşüşte
çevresel faktörlerden
daha
tarafsız
vedata ofaraştırmalar
Abstract:sıyrılıp
In this study
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the consumption of electricity and natural gas used
industry and
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is statistically
karain listeye
alınan
grup gençler olmuştur.
bilinçli şekillendiği
görülmektedir.
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
Amerika
Birleşik
katılım tarztechniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis
were applied
and Devletleri‟ndeki
the research was
made more
comprehensive.
was to determine electricity and natural gas prices
Toplumun ekonomik
durumu
iyi olanThe
vepurpose
siyasal
larını ele alan çalışmalarda gözlemlenen düşüşün
katılımı sağlamış kişilere olan bakışı diğerlerine
büyük bölümünün kuşak farklılıklarında olduğu
nazaran daha iyi durumdadır. Siyaset ekonomik
görülmüştür. Daha yaşlı ve daha sivil kuşakların
olarak kişiye doğrudan bir getiri sağlamamaktadır.
yerini daha genç yaştaki gruplar aldıkça, katılım
Sağlayacağı getiriler dolaylı yollardan sağlanır.
düzeyleri sistematik olarak düşmektedir.
Fakat siyaset yapmak, yani siyasete katılmak
Genç insanlar arasında siyasete karşı genellikle
demek zaman olarak bu işe gönül vermek anlayetişkinlerde görülenden daha yüksek düzeyde,
mını taşımaktadır. Ekonomik olarak ticaret yada
ilgisizlik olması hakkında araştırmacılar, polimesleği ile ilgili, kişiler, zamanının bir çoğunu
tika yapanlar, gençlik çalışanları, eğitimciler ve
siyasal katılım sürecine taviz vererek sağlamaktadır.
seçilmiş siyasetçiler arasında yaygın bir endişe
Siyasete Katılmanın Sosyolojik Etkileri
bulunmaktadır. Gençlerin hayatlarını doğrudan
etkileyen politikaların ortaya çıkmasında, haKişilerin siyasete katılmasında daha önceki madzırlık, karar alma ve uygulama aşamalarında
delerde yer alan tün faktörlerin bir araya gelmesi
sosyolojik boyutu oluşturmaktadır. Eğitim düzeyi,
söz sahibi olması gerekliliğine inanılmaktadır.
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Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
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is statistically
dönemler
olmak
üzere
yıl içerisinde siyasi geanalyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
tüzüğüne göre 29
yaşını
doldurmamış
bireyler,
lişmeleri
yakından
takip
ederek
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis
were applied
and the
research
was gençlerle siyasi
made
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The
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was
to
determine
electricity
and
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prices
gençlik kollarına üye olabilmektedir (AK Parti
iletişim kurmaktadır. Gençlerin siyasi istek ve
Tüzüğü, 2007:87).
ihtiyaçları belirlenerek, siyasi iletişime giden
gençlik kolları faaliyetleri olmaktadır.

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

METODOLOJİ
Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, siyasal katılımın tanımı yapılmış ve siyasal
katılımı etkileyen faktörler özetlenmiştir. Daha

CHP GENÇLİK KOLLARI

sonra siyasi partilerin gençlik kolları ve faailetleri, AK Parti ve CHP özelinde genel hatlarıyla

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

anlatılmıştır. İ kinci bölümde, Sivas ilindeki AK
Partive CHP gençlik kollarına kayıtlı gençlere
uygulanan anketlere ilişkin bulguların sunumu
ve değerlendirilmesi yapılmıştır.
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Değiken
Yaş

1

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ

Sayı

Yüzde

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni

87

22.6

192

49.9

18-20

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

21-23

24-26 TUİK verileri kullanılarak hazırlanan 132
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki
bu çalışma, sanayi27.2
ve konutlarda kullanılan doğalgaz
27-30 ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak
119analiz edilmesi24.5
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
Cinsiyetyönünde hareket edilmiş olup,
Kadın
yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca160
gidilmiştir. Elde41.6
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
Erkek
385
58.4
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Eğitim Anahtar Kelimeler : Elektrik,
LiseDoğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK,
68 Fiyat
Önlisans

81

ECONOMETRIC ANALYSIS
OF ELECTRICITY AND NATURAL204
GAS PRICES
Üniversite
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
Y. Lisans HOUSES
19

17.7
21
53
4.9

Doktora

67

1.8

751 - 1500

71

18.4

1501 - 2250

52

13.5

Diğer

7

1.8

Öğrenci

252

65.5

Çalışmıyor

76

19.7

Esnaf
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4.4

Memur

8

2.1

Serbest Meslek

20

5.2

Diğer

12

3.1

Geleneksel

100

26

Çekirdek

285

74

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,
the research was66.2
Gelir Düzeyi
0 – 750 tests of hypothesis were applied and255
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices

Çalışma Durumu

Aile Yapısı
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Medeni Durum

1

Kilis 7Bekar
Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Evli

285

23.6

91

23.6

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz
Dul ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak9 analiz edilmesi2.3
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
İkametgah
Köy
15
3.9
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda;Kasaba
sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik
17 ve doğalgaz4.4
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
İlçe fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.71
18.4
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe,

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

11

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

70.4
2.9

Buna göre, ankete katılanların %41,6‟sının kadın
katılanların %70,4‟ü Şehirde yaşamaktadır. AnAbstract:
In
this
study
prepared
by
using
data
of
TSI belonging
to the years
of 2012-2014,
ve %58,4‟ünün erkek olduğu görülmüştür. Katıkete
katılanların
%69,6‟sı
son seçimlerde AK
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed.
ANOVA
model was
applied to the Partiye,
study prepared
with the ise
use CHP‟ye
of differentoy vermişlerdir.
lımcıların %22,6‟sını
18-20
yaş grubu,
%49,9‟unu
%30,4‟ü
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
21-23 yaş grubu,made
%17,1ini
24-26 yaşThegrubu
more comprehensive.
purposeve
was to determine electricity and natural gas prices
Anket katılımcılarının oy kullanma durumları ile
%10,4‟ünü ise 27-30 yaş grubu oluşturmaktadır.
cinsiyetleri arasındaki ilişkinin ölçülmesi açısından
Katılımcıların %74‟ünü bekarlar teşkil ederken,
yapılan “ki kare” testi sonuçlarına cinsiyet ile siyasi
%74‟ü çekirdek ailede yaşadıklarını belirtmişlerdir.
k a t ı l ı m arasında anlamlı bir ilişki olmadığı
Katılımcıların eğitim durumlarına bakıldığında
görülmüştür. Buna göre sonuçlar, cinsiyetin oy
%53‟lük bir oranla büyük ölçüde üniversite
kullanma hassasiyeti üzerinde önemli bir etken
mezunu oldukları görülmektedir. Katılımcıların
oluşturmadığını ortaya koymaktadır.
%65,5‟i öğrenci olduklarını söylemişlerdir. Gelir
düzeyleri bakımından %66‟2lik kısmının 0-750
TL gelire sahip oldukları görülmüştür. Ankete
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TABLO ve UYGULANAN TESTLERİN
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
YORUMLARI
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1

Kilis 7 Aralık
Elektrik-Enerji
Bölümü
Tablo 2. Seçimlerde
Oy Üniversitesi,
Kullanma
ve Cinsiyet
Arasındaki İlişki
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri
kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
Cinsiyet
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak
hazırlanan çalışmada
Bayan
Erkek ANOVA modeli
Toplam
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
Seçimlerde yönünde hareket edilmiş olup,Sayı
282
yapılan istatistik123
bulgulara göre de159
sonuca gidilmiştir. Elde
oy kullanmaedilen bulgular
Evet sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
% gözlendiği sonucuna
32,20% varılmaktadır.
41,60%
73,80%
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş
Sonuç olarak tüketim
hakkına sahip
fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Yüzde
olduğunuzdaaralığı Kw cinsinden yükseldikçe,

oy kullanmaAnahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
Sayı
20
36
56
konusunda
Hayır
%
5,20%
9,40%
14,70%
hassasiyet
Yüzde
ECONOMETRIC ANALYSIS
OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
gösterir
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
misiniz?
HOUSES
Sayı
16
28
44
Fark etmez
%
4,20%
7,30%
11,50%
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricityYüzde
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,
and the research was
% tests of hypothesis
41,60%were applied
58,40%
100,00%
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices

Yüzde

x² = 1,767
s.d = 2
P = 0,413

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

P: 0,413 > 0,05 olduğundan H0 reddedilemez,
Yani Cinsiyetin Oy kullanma hassasiyeti üzerinde
etkisi yoktur.
Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan Cinsiyeti Bayan olanların “Seçimlerde
oy kullanma hakkına sahip olduğunuzda oy
kullanma konusunda hassasiyet gösterir misiniz?”
sorusuna, %32,20 oranında evet, %5,20 oranında

Katılanların yaş durumları ile oy kullanma durumları
arasındaki ilişkinin ölçülmesine yönelik yapılan
“ki kare” testinin ortaya koyduğu sonuçlara
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göre, yaş ile siyasi
ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Buna Murat
göre KORKMAZ,
ankete Hakan
de anlamlı
AÇIKGÖZbir artış göstermektedir.
GüvenOy
GrupKullanma
A.Ş. Finans Yönetmeni
Tablo 3. Seçimlerde
ve Yaş Arasındaki İlişki
1

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Sayı
75
140
41
26
Seçimlerde oy Özet : 2012-2014
Evet Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
% Yüzde 19,60% 36,60% 10,70%
6,80%
kullanma hakkına
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir.
Farklı analiz teknikleri
Sayı kullanılarak
9 hazırlanan
30 çalışmada10ANOVA modeli
7
sahip olduğunuzda
oy
uygulanmıştır.
Ayrıca
hipotez
testleri
uygulanarak
araştırma
daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Hayır
kullanma konusunda
% Yüzde
2,40%ve doğalgaz
7,90%fiyatlarının
2,60%
1,80%
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına
göre elektrik
tespit edilmesi
hassasiyet gösterir
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
misiniz?
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
Sayıgözlendiği 1sonucuna varılmaktadır.
21
15 olarak tüketim
7
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş
Sonuç
aralığı KwFark
cinsinden
yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
etmez
% Yüzde 0,30%
5,50%
3,90%
1,80%
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat

Toplam

x²=21, 760s.

282
73,80%
56
14,70%
44
11,50%

Sayı

85

191

66

40

382

% Yüzde

22,30%

50,00%

17,30%

10,50%

100,00%

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
d=6 P = 0,001
evet, %1,80 oranında hayır ve

%1,80 oranında
de Fark etmez cevaplarını vermişlerdir. Yaşın,
In this H
study
prepared by using
P: 0,001 < 0,05 Abstract:
olduğundan
reddedilir,
Yanidata of TSI belonging to the years of 2012-2014,
0
the consumption of electricity and natural gas used
industry andhassasiyetleri
houses is statistically
oy inkullanma
konusunda önemli
analyzed.
ANOVA üzerinde
model was etkilidir.
applied to the study prepared with the use of different
Yaş, Oy kullanma
hassasiyeti
bir etken
olduğu
savunulabilir.
Yapılan
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis
were applied
andgörüşü
the research
was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
uygulamaya verilen cevaplar baz alındığında,
Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan
seçme yaşı olan 18 den sonraki dönemde kişiler
18-20 yaş aralığından olan kişilerin “Seçimlerde
oy kullanma konusunda daha hassas davrandığı
oy kullanma hakkına sahip olduğunuzda oy kulve yaşı ilerledikçe bu hassasiyetini daha aza
lanma konusunda hassasiyet gösterir misiniz?”
indirdiği görülmektedir.
sorusuna, %19,60 oranında evet, %2,40 oranında
hayır ve %0,30 oranında ise fark etmez dedikleri
Katılımcıların medeni durumları ile oy kullanma
görülmektedir. Aynı soruya 21-23 yaş aralığında
durumları arasındaki ilişkiyi ölçmek için yapılan
olan kişilerin %36,60 oranında evet, %7,90 ora“ki kare” testi sonuçlarına göre medeni durum
nında hayır ve %5,5 oranında fark etmez cevapile siyasi katılım arasında anlamlı bir ilişkinin
larını vermişlerdir. Yine aynı soruya 24-26 Yaş
varlığı saptanmıştır. Evli olanların bekârlara göre
aralığında olan kişilerin %10,70 oranında evet,
siyasi katılımlarını daha yüksek olduğu ortaya
%2,60 oranında hayır ve %3,90 oranında Fark
çıkmaktadır.
etmez cevaplarını vermişlerdir. Yine aynı soruya
27-30 Yaş aralığında olan kişilerin %6,80 oranında
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Tablo

SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
4. Seçimlerde Oy Kullanma
ve Medeni Durum Arasındaki
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1

Bekar

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

İlişki

Medeni Durum
Evli

Dul

Sayı
220
60
2
Seçimlerde oy kullanma
Evet
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK
çalışma, sanayi
% verileri kullanılarak
57,60%hazırlanan bu15,70%
0,50%
hakkına sahip olduğunuzda
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
Yüzde
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
oy kullanma konusunda
uygulanmıştır.
araştırma
hassasiyet gösterir
misiniz? Ayrıca hipotez testleri uygulanarak
Sayı
41 daha kapsamlı hale
14 getirilmiştir.
1
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
Hayır
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik
bulgulara
göre de sonuca 3,70%
gidilmiştir. Elde
%
10,70%
0,30%
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü
için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
Yüzde
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
Sayı
21
6
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda
da azalma meydana
gelmektedir.17

Fark etmez
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz,%
Tüketim, Sanayi,
Konut, Anova, TUİK,
Fiyat
5,50%
4,50%
Yüzde
Toplam

Sayı

282

91

282
73,80%
56
14,70%
44

1,60%

11,50%

9

382

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION
TERMS OF INDUSTRY
AND 2,40%
%RANGES IN73,80%
23,80%
HOUSES

Yüzde

Toplam

100,00%

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
natural gas used
industry cevaplarını
and houses is vermişlerdir.
statistically
Farkin etmez
Aynı soruya
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
Medeni
olanların
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis
wereDurumu
applied andDul
the research
was %0,50 oranında
olduğundan
H0 reddedilir,
Yani
made more comprehensive.
The purpose
was to determine electricity and natural gas prices

x² = 36,673 s.d the
= 4consumption
P = 0,0 of electricity and

P: 0,0 < 0,05
Medeni Durumun Oy kullanma hassasiyeti
üzerinde etkisi vardır.

evet, %0,30 oranında hayır ve %1,60 oranında
de Fark etmez cevaplarını vermişlerdir. Medeni
durumun, oy kullanma hassasiyetleri konusunda
etkili olduğu yapılan uygulamada da görülmektedir. Bekar olanlar, evli ve dul olanlara karşı oy
kullanma konusunda daha hassas davranmaktadır.

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

Katılımcıların aile yapıları ile oy kullanma durumları arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla
yapılan “ki kare” testi sonuçlarına göre çekirdek
aile yapısına sahip gençlerin siyasi katılımlarının
geleneksel aile yapısına mensup gençlere oranla
artış gösterdiği gözlemlenmiştir.
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ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
Tablo 5. Seçimlerde Oy Kullanma
ve Aile Yapısı Arasındaki İlişki
İNCELENMESİ

1

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ

Aile Yapısı

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni

Geleneksel

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Aile

Çekirdek
Aile

Sayı
68
214
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
Seçimlerde oy kullanma
hakkına
sahip
Evet
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin
olarak analiz edilmesi
%istatistiksel17,80%
56,00%
Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
olduğunuzda oy şeklindedir.
kullanma konusunda
Yüzde
uygulanmıştır.
hassasiyet gösterir
misiniz? Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik veSayı
doğalgaz fiyatlarının
tespit edilmesi
14
42
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
Hayır
%
3,70%
11,00%
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı
arttıkça,
elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucunaYüzde
varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

73,80%
56
14,70%

17

27

44

%
Yüzde

4,50%

7,10%

11,50%

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
Toplam
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES INSayı
TERMS OF99
INDUSTRY AND283
HOUSES

%
Yüzde

x² = 4,210
s.d = 2
P = 0,122

282

Sayı

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

Fark
etmez

Toplam

25,90%

74,10%

382
100,00
%

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 cevaplarını
study prepared vermişlerdir.
with the use of Yapılan
different uygulamada en
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
hassas olan
grup
Aile yapısına sahip
made more comprehensive. The purpose was to determine
electricity
and Çekirdek
natural gas prices

olan gruptur.

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

Ankete katılanların eğitim durumları ile oy
kullanma durumları arasındaki ilişkiyi ölçmek
amacıyla yapılan “ki kare” testi sonuçlarına
göre, eğitim durumu ile siyasi katılım arasında
anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Buna
göre, eğitim durumundaki farklılaşması siyasi
katılım düzeylerinde de farklılaşmaya yol açtığı
görülmüştür. Örneğin eğitim seviyesi lisans düzeyinde olanların siyasi katılım konusunda daha
hassas oldukları gözlemlenmiştir. Sonuç olarak
eğitim durumu ile siyasi katılım arasında anlamlı
bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.

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

SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
6. Seçimlerde Oy Kullanma
ve Eğitim Durumu Arasındaki
İNCELENMESİ

İlişki

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ

Eğitim Durumu

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1

Lise

Ön

Lisans

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü
Lisans

Y.
Lisans

Dokto
ra

Evet
Seçimlerde oy kulSayı
49
59
161
10
2
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
lanma
%doğalgaz ile13,10%
15,70%istatistiksel
42,90%olarak 2,70%
0,50%
ve konutlarda kullanılan
elektrik tüketiminin
analiz edilmesi
hakkına sahip ol-şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
Yüzde
duğunuzda oy kuluygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sayı aralıklarına
14 göre elektrik
13 ve doğalgaz
21 fiyatlarının4tespit edilmesi
1
lanma konusunda
Sanayi veHayır
konutlarda tüketim
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
hassasiyet gösterir
%
3,70%
3,50%
5,60%
1,10%
0,30%
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
misiniz?
Yüzde
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw
cinsinden yükseldikçe,
fiyatlarda
da azalma
gelmektedir. 4
Fark
Sayı
4
9 meydana21
3
Anahtaretmez
Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat

%
Yüzde

1,10%

2,40%

5,60%

1,10%

0,80%

Toplam ANALYSIS
Sayı
67ELECTRICITY
81 AND NATURAL
203
18 PRICES6
ECONOMETRIC
OF
GAS
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
%
17,90%
21,60% 54,10%
4,80%
1,60%
HOUSES
Yüzde

x² = 20,233
s.d = 8
P = 0,009

Toplam
281
74,90%
53
14,10%
41
10,90%
375
100,00
%

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
Durumu
Lisans
olanların
%42,90 oranında evet,
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
%5,60 oranında hayır ve %5,60
oranında de
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices

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

P: 0,009 < 0,05 olduğundan H0 reddedilir, Yani
Eğitim Durumunun Oy kullanma hassasiyeti
üzerinde etkisi vardır.
Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan eğitim durumu lise olanlar “Seçimlerde
oy kullanma hakkına sahip olduğunuzda oy
kullanma konusunda hassasiyet gösterir misiniz?”
sorusuna, %13,10 oranında evet, %3,70 oranında
hayır ve %1,10 oranında ise Fark etmez dedikleri görülmektedir. Aynı soruya Eğitim Durumu
Önlisans olanların %15,70 oranında evet, %3,50
oranında hayır ve %2,40 oranında de Fark etmez
cevaplarını vermişlerdir. Aynı soruya Eğitim

Katılımcıların çalışma durumları ile oy kullanma
hassasiyetleri arasındaki ilişkiyi saptamak için
uygulanan “ki kare ” testi sonuçlarına göre çalışma durumu ili oy kullanma hassasiyeti arasında
anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.
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ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
7. Seçimlerde Oy Kullanma
ve Çalışma Durumu Arasındaki
İNCELENMESİ

İlişki

Murat
KORKMAZ,
Çalışma
Durumu Hakan AÇIKGÖZ
Güven
Grup A.Ş.
Finans Yönetmeni
Öğrenci
Çalışmıyor
Esnaf

Memur

Serbest

Diğer

Toplam

12

7

282

1

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

Evet

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Sayı
202
44
11
6

52,90% TUİK11,50%
2,90% hazırlanan
1,60%bu çalışma,
3,10% sanayi1,80%
Özet : 2012-2014%Yılları arasındaki
verileri kullanılarak
Yüzde doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
ve konutlarda kullanılan
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
Hayır
Sayı
27
21
2
2
1
3
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda
aralıklarına göre
elektrik ve0,50%
doğalgaz fiyatlarının
tespit
edilmesi0,80%
% tüketim7,10%
5,50%
0,50%
0,30%
yönünde hareket Yüzde
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.

73,80%

Fark etmez
Sayı: Elektrik,
20 Doğalgaz, 11
4 Konut, Anova,
0
Anahtar
Kelimeler
Tüketim, Sanayi,
TUİK,7 Fiyat

44

2

% ANALYSIS
5,20% OF ELECTRICITY
2,90%
1,00%
0,00% GAS1,80%
ECONOMETRIC
AND NATURAL
PRICES 0,50%
Yüzde
ACCORDING
TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Toplam
Sayı
249
76
17
8
20
12
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
65,20%
19,90%
2,10%
the consumption%of electricity
and natural
gas used in 4,50%
industry and
houses is5,20%
statistically3,10%
Yüzde
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

x² = 35,642

s.d = 10

P = 0,0

56
14,70%

11,50%

382
100,0 %

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

P: 0,0 < 0,05 olduğundan H0 reddedilir, Yani
Çalışma Durumunun Oy kullanma hassasiyeti
üzerinde etkisi vardır.
Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan
Çalışma Durumu Öğrenci olanlar yani çalışmayanlar “Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip
olduğunuzda oy kullanma konusunda hassasiyet
gösterir misiniz?” sorusuna, %52,90 oranında
evet, %7,10 oranında hayır ve %5,20 oranında ise
Fark etmez dedikleri görülmektedir. Aynı soruya
Çalışma Durumu Çalışmıyor olanların %11,50
oranında evet, %5,50 oranında hayır ve %2,90
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öğrenci oldukları

SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
için çalışmayanların oranı
kare” testi sonuçlarına göre,
İNCELENMESİ

oldukça yüksektir.

düzeyleri
ile
Murat KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ

katılımcıların gelir

oy kullanma hassasiyetleri arasında

Güven Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni
anlamlı
bir ilişkinin var olduğu ortaya koyulmuştur.
Ankete katılanların gelir düzeyleri ile oy
kullanma
1

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla yapılan “ki

Gelir düzeyi arttıkça siyasal katılım artmaktadır.

: 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
TabloÖzet
8. Seçimlerde
Oy Kullanma ve Aylık Gelir Durumu Arasındaki İlişki
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
Aylık
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
0-750 751-1500 1501-2250
Diğer
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
Sayıgözlendiği198
49
30 tüketim 5
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş
sonucuna varılmaktadır.
Sonuç olarak
Kw cinsinden
yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Seçimlerde oy aralığı
kullanma
Evet

%
51,80%
12,80%
7,90%
1,30%
hakkına sahip olduğunuzAnahtar Kelimeler : Elektrik,
Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
Yüzde
da oy kullanma konuSayı
30
13
11
2
sunda hassasiyet gösterir
Hayır
?misiniz
ECONOMETRIC ANALYSIS%
OF ELECTRICITY
AND
NATURAL2,90%
GAS PRICES
7,90%
3,40%
0,50%
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
Yüzde
HOUSES

Fark

Sayı

25

8

11

0

Abstract: In thisetmez
study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
%natural6,50%
2,10% and houses
2,90%
0,00%
the consumption of electricity and
gas used in industry
is statistically
analyzed. ANOVA model was
applied to the study prepared with the use of different
Yüzde
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
Top- TheSayı
70
52 gas prices 7
made more comprehensive.
purpose was 253
to determine electricity
and natural

lam

%
Yüzde

66,20%

x² = 12,744
s.d = 6
P = 0,047

18,30%

13,60%

1,80%

Gelir Durumu
Toplam
282
73,80%
56
14,70%
44
11,50%
382
100,00%

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

P: 0,047 < 0,05 olduğundan H0 reddedilir, Aylık
Gelir Durumunun Oy kullanma hassasiyeti üzerinde etkisi vardır.
Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan Aylık Gelir Durumu 0-750 TL arasında
olanlar “Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip
37
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
cevaplarını vermiĢlerdir. Aynı
Katılımcıların ikamet ettikleri yerlerin oy kullanma
İNCELENMESİ

de Fark etmez
soruya Aylık Gelir Durumu 2250 TL
üzerinde
hassasiyetlerine
olan etkisinin ölçülmesi için yaMurat
KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
olanların %1,30 oranında evet, %0,50
oranında
pılan “ki kare” testi sonuçlarına göre, katılanların
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
hayır cevaplarını vermişlerdir. 1Uygulamaya
kakırsal alan ya da kentsel alanda yaşamaları ve
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
tılanların gençler olduğu dikkate alınacak olursa
siyasi katılımları arasında anlamlı bir ilişkinin
Özet : olanların
2012-2014 Yılları
arasındaki
TUİK verilerivar
kullanılarak
bu çalışma, Buna
sanayi göre, katılanlagelir durumları düşük
konuyla
diğerlerine
olduğuhazırlanan
görülmektedir.
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
nazaran daha ilgili
olduğuFarklı
görülmektedir.
kırsal alandan
şeklindedir.
analiz teknikleri kullanılarakrınhazırlanan
çalışmada kentsel
ANOVA alana
modeli geldikçe siyasi
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarakkatılımlarının
araştırma daha kapsamlı
hale
getirilmiştir.
arttığı tespit edilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
Tablo
9. Seçimlerde Oy Kullanma ve İkamet Bölgesi Arasındaki İlişki
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
İkamet Bölgesi
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,
Köy Sanayi,
Kasa-Konut, Anova,
Ilçe TUİK, Fiyat
Il

Diğer

Toplam

Sayı
12
6
39
216
9
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
Seçimlerde oy kulEvet
ACCORDING TO CONSUMPTION
RANGES1,60%
IN TERMS
OF INDUSTRY
AND 2,40%
% 3,10%
10,20%
56,50%
HOUSES
lanma hakkına sahip
Yüzde
olduğunuzda oy
Sayı
10
20years of 2012-2014,
22
1
Abstract: In this study prepared
by using data3of TSI belonging
to the
kullanma konusunda
the consumptionHayır
of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
hassasiyet gösterir
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
?misiniz
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
% 0,80%
2,60%electricity
5,20%
5,80%
0,30%
made more comprehensive. The purpose
was to determine
and natural
gas prices
Yüzde

282

ba

Farketmez

Toplam

73,80%
56
14,70%

Sayı

0

1

12

31

0

44

%
Yüzde

0,00%

0,30%

3,10%

8,10%

0,00%

11,50%

Sayı

15

17

71

269

10

382

%
Yüzde

3,90%

4,50%

18,60%

70,40%

2,60%

100,00%

x² = 53,551
s.d = 8
P = 0,0

P: 0,0 < 0,05 olduğundan H0 reddedilir, İkamet Bölgesinin Oy kullanma hassasiyeti üzerinde etkisi vardır.
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Yukarıdaki tablo
lardan İkamet Bölgesi Köy olanlar “Seçimlerde
İkamet
Bölgesi İl olanların %56,50 oranında
Murat KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
oy kullanma hakkına sahip olduğunuzda
kulGüvenoy
Grup
A.Ş. Finans
Yönetmeni
evet,
%5,80 oranında hayır ve %8,10 oranında
1
lanma konusunda hassasiyet gösterir
misiniz?”
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümücevaplarını vermişlerdir. Aynı
de Fark etmez
sorusuna, %3,10 oranında evet, %0,80 oranında
soruya İkamet Bölgesi bunların dışında olanlaÖzet : 2012-2014 Aynı
Yıllarısoruya
arasındaki
TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
hayır dedikleri görülmektedir.
İkamet
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin
istatistiksel
olarak evet,
analiz edilmesi
rın %2,40
oranında
%0,30 oranında hayır
Bölgesi Kasabaşeklindedir.
olanlarınFarklı
%1,60
oranında
analiz
tekniklerievet,
kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
hipotez testleri uygulanarakcevaplarını
araştırma daha vermişlerdir.
kapsamlı hale getirilmiştir.
Uygulamaya katılanlar
%2,60 oranındauygulanmıştır.
hayır veAyrıca
%0,30
oranında de
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
dikkate göre
alındığında
yüksekElde
hassasiyetin İllerde
yönünde hareket
edilmiş olup,
yapılan
istatistik bulgulara
de sonuca en
gidilmiştir.
Fark etmez cevaplarını
vermişlerdir.
Aynı
soruya
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
yaşayanlarda yani Kentsel bölgede olanlarda
İkamet Bölgesi fiyatlarının
İlçe olanların
%10,20düşüş
oranında
genel seviyesinde
gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
evet, %5,20 oranında
hayır ve %3,10 oranında de
olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat

Tablo 9. Son Seçimlerde AK Parti’ye Oy Veren Gençlerin, Görev Aldığı Gençlik Kolları Çalışmaları İle Bu Çalışmalardan Nasıl Etkilendiği Arasında Olan İlişki
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
hangi partiye oy
Oy verdiğiniz
siyasi partinin gençlik kollarının çalışmaları sizin oy
HOUSES

Son seçimlerde
verdiğiniz sorusuna AK Parti
?verme faaliyetinizi nasıl etkilemiştir
cevabını
Abstract:verenler
In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity
and natural
in industry
is statistically
Hiçbir
etkisi gas used
Olumlu
bir and houses
Olumsuz
bir
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
etkisiwere
olduapplied and etkisi
oldu was
Toplam
techniques for analysis. Moreover,olmadı
tests of hypothesis
the research
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices

Oy verdiğiniz
siyasi partinin
gençlik kollarında aktif
görev aldınız
?mı

Sayı

12

121

3

136

%

8,80%

89,00%

2,20%

100,00%

Evet

Son seçimlerde AK Parti’ye oy veren gençlerin,
AK Parti Gençlik Kollarında aktif görev aldıklarında Gençlik Kolları faaliyetlerinden olumlu
olarak % 89 oranında etkilendiği görülmektedir.
Gençlik Kollarında görev alan gençlerin neredeyse tamamı AK Parti Gençlik Kollarından

etkilenmiĢtir. Bu durumda tezimizin konusu
olan Gençlerin Siyasi Tutum Kazanımlarında
Siyasi Parti Gençlik Kollarının Rolü, AK Parti
içerisinde oldukça üst düzeydedir.
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Seçimlerde CHP’ye Oy Veren
Gençlerin, Görev Aldığı Gençlik
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Tablo 11. Son
Kolları Çalışmaları İle Bu Çalışmalardan
Nasıl Etkilendiği Arasında Olan İlişki
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
GüvensoruGrup A.Ş.
Yönetmeni
Son seçimlerde hangi partiye oy verdiğiniz
OyFinans
verdiğiniz
siyasi partinin gençlik kollarının çalışmala1
suna CHPcevabını
verenler
?rı sizin
oy verme faaliyetinizi nasıl etkilemiştir
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü

Hiçbirkullanılarak
etkiOlumlu bu çalışma,
Olumsuz
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri
hazırlanan
sanayibir
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik si
tüketiminin
olarak analizetkisi
edilmesi
olmadı istatistiksel
bir etkisi
oldu
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada
oldu ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
Oy verdiğinizyönünde
siyasi partinin
Sayıistatistik bulgulara
18 göre de sonuca
8 gidilmiştir. Elde 0
hareket edilmiş olup, yapılan
gençlik kollarında
görev
edilenaktif
bulgular
sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının
genel
?aldınız
mıseviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Evet

%

69,20%

30,80%

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

x² = 4,980
s.d = 2
P = 0,083

0,00%

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

Toplam

26

100,00%

Oy verilen siyasi partinin gençlik kollarının
oyyears
verme
hassasiyetlerini nasıl
Abstract: In this study prepared by using data ofçalışmalarının
TSI belonging to the
of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
etkilediğini ölçmek amacıyla yapılan “ki kare”
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis
applied andgöre
the research
was AK Partiye oy
testi were
sonuçlarına
oyunu
more comprehensive.
purpose was to determine electricity and natural gas prices
Son seçimlerdemade
CHP’ye
oy veren The
gençlerin,
verdiğini söyleyen gençlerin gençlik kolları
CHP Gençlik Kollarında aktif görev aldıklarında
çalışmalarından etkilendiği görülmüştür. Oyunu
Gençlik Kolları faaliyetlerinden olumlu olarak %
CHP‟ye veren gençler bakımından ise gençlik
30,80 oranında etkilendiği görülmektedir. Gençlik
kolları çalışmalarının oy verme hassasiyetlerini
Kollarında görev alan gençlerin % 69,20 si oy
çok fazla etkilemediği sonucu ortaya çıkmıştır.
verme faaliyeti konusunda hiçbir etkisi olmadığını
belirtmiĢlerdir. Bu durumda tezimizin konusu olan
Katılımcıların ileride aktif siyasetle uğraşmak
Gençlerin Siyasi Tutum Kazanımlarında Siyasi
isteyip istemeyeceği ile oy verme hassasiyetlerinin
Parti Gençlik Kollarının Rolü, CHP içerisinde
arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını tesçok yüksek değildir.
pit etmek için yapılan “ki kare” testi sonuçlarına
göre, oyunu AK Partiye vermiş olanlar açısından
anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.
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Tablo 12. Son

SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
Seçimlerde AK Parti’ye Oy
Veren Gençlerin, Oy Kullanma
İNCELENMESİ

Hassasiyetleriyle,

İleride Aktif Siyasetle
Uğraşma İsteği Arasında Olan İlişki
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ

Güven Grup A.Ş. Finans
Son seçimlerde hangi partiye oy verdiğiniz
İlerideYönetmeni
siyasetle aktif olarak uğraşmayı düşünüyor
1
sorusuna AK Parti cevabını verenler
musunuz?
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Evet

Hayır

Toplam

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
Seçimlerde oy kullanma
Sayı
106
118
224
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
hakkına sahip olduğunuzda
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
oy kullanma konusunda
Evet aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
Sanayi ve konutlarda tüketim
%
47,30%
52,70%
100,00%
yönünde
hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
hassasiyet gösterir
misiniz?
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
x² = 1,379
ortaya
çıkmaktadır.
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma
meydana
gelmektedir. Aynı durumun CHP‟ye

oy
s.d =2
açısından
ölçülmesi için yapılan
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,veren
Sanayi, gençler
Konut, Anova,
TUİK, Fiyat
P = 0,502
teste göre ise, anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Oyunu CHP‟ye vereceğini söyleyen gençlerin
ANALYSIS
OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
AK Partiye oy verenECONOMETRIC
gençlerin
önemli
bir
bölümünün
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES
IN TERMS
OF INDUSTRY
önemli
bir kısmı
ileride AND
aktif siyaset içerisinde
HOUSES
ileride aktif siyasetle uğraşmak istediği sonucu
yer almak istemediklerini belirtmişlerdir.
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,

consumption AK
of electricity
and Oy
natural
gas used
in industry and
is statistically
Tablo 13. Son the
Seçimlerde
Parti’ye
Veren
Gençlerin,
Oyhouses
Kullanma
Hassasiyetleriyle,
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
Gençlik
Kolları
Çalışmalarından
Etkilendiği
Olan
techniques
for analysis.
Moreover, tests of Nasıl
hypothesis
were appliedArasında
and the research
wasİlişki
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices

Son seçimlerde hangi partiye oy
verdiğiniz sorusuna AK Parti
cevabını verenler

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

Olumlu bir
etkisi oldu

Olumsuz bir etkisi
oldu

Toplam

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

Sayı

43

177

4

224

%

19,20%

79,00%

1,80%

100,00%

Evet

x² = 12,701
s.d = 4
P = 0,013

Son seçimlerde AK Parti’ye oy veren gençlerin,
oy kullanma hassasiyetleri, AK Parti gençlik
kollarının yaptığı çalışmalardan %79 seviyesinde
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
etkilenmiştir. Bu gençler %19.20
alınacak olursa, çok yüksek
İNCELENMESİ

olumlu olarak
seviyede (%79.0),
seviyesinde çalıĢmalardan hiç etkilenmemiş
ve Hakan
AKAÇIKGÖZ
Parti Gençlik Kolları çalıĢmaları, oy kulMurat KORKMAZ,
%4 civarında genç ise çalışmalardan
olumsuz
lanma
hassasiyetleri açısından gençleri olumlu
Güven
Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni
olarak etkilenmiştir. Tabloda ki1Kilis
oranlar
yönde etkilemiştir.
7 Aralıkdikkate
Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü
Tablo 14 Son
Seçimlerde CHP’ye Oy Veren Gençlerin, Oy Kullanma Hassasiyetleriyle,
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda
kullanılan
doğalgaz ile elektrik
tüketiminin
istatistikselArasında
olarak analiz Olan
edilmesiİlişki
Gençlik
Kolları
Çalışmalarından
Nasıl
Etkilendiği

şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Oy verdiğiniz siyasi partinin gençlik kollarının çalışmaları sizin
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
Son seçimlerdeyönünde
hangi partiye
oy
verdiğioyistatistik
verme faaliyetinizi
etkilemiştir?
hareket edilmiş olup, yapılan
bulgulara görenasıl
de sonuca
gidilmiştir. Elde
niz sorusuna CHP
cevabını
edilen
bulgular verenler
sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
Hiçbir etkisi
Olumlu bir
Olumsuz bir
Toplam
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

olmadı

etkisi oldu

etkisi oldu

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

Seçimlerde oy kullanSayı
31
24
2
ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ma hakkına sahip ECONOMETRIC
olduACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
ğunuzda oy kullanma Evet
HOUSES
konusunda hassasiyet
%
54,40%
42,10%
3,50%
gösterir misiniz?Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,

57

100,00%

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

x² = 5,704
s.d = 4
P = 0,222

Parti Gençlik Kolları çalışmaları, oy kullanma

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

gençlerin oranı (%54,40) olumlu yönde etkisi

Tabloda ki oranlar dikkate alınacak olursa, yüksek sayılabilecek bir seviyede (%42.10), CHP

oranında AK Parti’li genç ise ileride aktif si-

hassasiyetleri açısından gençleri olumlu yönde
etkilemiştir. Fakat Hiçbir etkisi olmadı diyen
oldu diyenlerin oranından daha yüksektir.
Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunda
oy kullanma konusunda hassasiyet gösteren AK
Parti’li Gençler, %47,30 oranında İleride siyasetle
aktif olarak uğraşmayı düşünmektedir %52,70
yaset yapmayı düşünmemektedir
42
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
oranlar dikkate alınacak olursaİNCELENMESİ
AK
yarıya yakınını, gelecekte siyasete

Tabloda ki
Parti Gençlik Kolları, mensubu olan
gençlerin
tadır,
denilebilir.
Murat
KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ

hazırlamak-

GüvenOy
Grup
A.Ş. Finans
YönetmeniOy Kullanma Hassasiyetleriyle,
Tablo 15. Son Seçimlerde CHP’ye
Veren
Gençlerin,
1
KilisSiyasetle
7 Aralık Üniversitesi,
Elektrik-Enerji
Bölümü Olan İlişki
İleride Aktif
Uğraşma
İsteği Arasında
: 2012-2014
Yılları
TUİK verileri
hazırlanan
çalışma, sanayi
Son seçimlerdeÖzet
hangi
partiye
oy arasındaki
verdiğiniz
İleride kullanılarak
siyasetle aktif
olarakbuuğraşmayı
düşünüyor musunuz?
ve
konutlarda
kullanılan
doğalgaz
ile
elektrik
tüketiminin
istatistiksel
olarak
analiz
edilmesi
sorusuna CHP cevabını verenler
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Evet
Hayır
Toplam
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
bulgular sonucunda; sanayi
sektörü için
Seçimlerde oyedilen
kullanma
Sayı
21 tüketim aralığı arttıkça,
36 elektrik ve doğalgaz
57
fiyatlarının
genel
seviyesinde
düşüş
gözlendiği
sonucuna
varılmaktadır.
Sonuç
olarak
tüketim
hakkına sahip olduğunuzda
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

oy kullanma konusunda
Evet
Anahtar
Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
hassasiyet gösterir
misiniz?
%
36,80%
63,20%

100,00%

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

x² = 3,510
s.d =2
P = 0,173

olaraktouğraşmayı
düşünmektedir %63,20
Abstract: In this study prepared by using data ofaktif
TSI belonging
the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
oranında
CHP’li
ileride aktif siyaset
analyzed. ANOVA model was applied to the study
prepared
with thegenç
use ofise
different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
yapmayı
düşünmemektedir.
Tablodaki oranlar
made more comprehensive. The purpose was to determine
electricity
and natural gas prices

dikkate alınacak olursa CHP Gençlik Kolları,
mensubu olan gençlerin üçte birine yakınını,
gelecekte siyasete hazırlamaktadır, denilebilir.

Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunda oy kullanma konusunda hassasiyet gösteren
CHP’li Gençler, %36,80 oranında İleride siyasetle
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Tablo 16. Son

SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
Seçimlerde AK Parti’ye Oy
Veren Gençlerin, Oy Kullanma
İNCELENMESİ

Hassasiyetleriyle,
Siyasi Düşüncelerindeki
Belirleyici Unsur Arasında Olan İlişki
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ

Güven
A.Ş. Finans Yönetmeni
Son seçimlerde hangi partiye oy
SiyasiGrup
düşüncelerinizde
belirleyici olan unsur hangisidir?
1
verdiğiniz sorusuna AK Parti Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Aile
Arkadaş
Parti
Parti
İdeolojim
cevabını verenler
Çevresi
Liderleri
Çalışmaları
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
Seçimlerde oy şeklindedir. Farklı Sayı
30 kullanılarak
15 hazırlanan 51
73 modeli
analiz teknikleri
çalışmada ANOVA
kullanma hakkına
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi veEvet
konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
sahip olduğunuzda
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
oy kullanma
%
13,40%
6,70%
22,80%
32,60%
edilen bulgular sonucunda;
sanayi
sektörü için
tüketim aralığı
arttıkça, elektrik
ve doğalgaz
konusunda
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
hassasiyet gösterir
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

misiniz?

x² = 19,926
s.d =8
P = 0,011

Toplam

55

224

24,60%

100,00%

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

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY
NATURAL GASGençlerin
PRICES diğer etkilendiği
rındanAND
etkilenmişledir.
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
unsurlar bu orandan daha düşük seviyededir. Bu
HOUSES

nedenle en çok AK Parti Gençlik Kollarının

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
yaptığı
çalışmalar
gençler
üzerinde etkilidir. AK
the consumption of electricity and natural gas used
in industry
and houses
is statistically
Seçimlerde oy kullanma
hakkınamodel
sahipwas
olduğunda
analyzed. ANOVA
applied to the study prepared with the use of different
Parti were
Gençlik
Gençlerin
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis
appliedKolları,
and the research
was Siyasi Tutum
oy kullanma konusunda
hassasiyet gösteren AK
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices

kazanımlarında oldukça etkilidir.

Parti’li Gençler, %32,60 oranında Parti çalışmala-
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Belirleyici Unsur Arasında Olan İlişki
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A.Ş. Finans
Yönetmeni
Son seçimlerde hangi partiye oy Güven GrupSiyasi
düşüncelerinizde
belirleyici olan unsur hangisidir?
1
verdiğiniz sorusuna CHP cevabını
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Aile
Arkadaş
Parti
Parti
Ideolojim
Aile
verenler
Çevresi
Liderleri
Çalışmaları
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
Seçimlerde oy ve konutlarda kullanılan
Sayıdoğalgaz21
7
14
3
12
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
kullanma hakkına
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
sahip olduğunuzda
Sanayi veEvet
konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
oy kullanma
%
36,80%
12,30%
24,60%
5,30%
21,10%
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
konusunda
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
hassasiyet gösterir
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

misiniz?

x² = 18,310
s.d =8
P = 0,019

57

100,00%

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

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
Kolları,
Gençlerin
Siyasi AND
Tutum kazanımlarında
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES
IN TERMS
OF INDUSTRY
HOUSES

diğer konuların daha gerisindedir.

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
Son Seçimlerde oy veren gençlerin, oy kullanma
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed.
ANOVA
model
was
applied
to
the
study
prepared with thegençlik
use of different
Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunda
hassasiyetleriyle,
kollarının düzenlediği
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made morehassasiyet
comprehensive.
The purpose
was to determine
electricity
and katıldığı
natural gas prices
oy kullanma konusunda
gösteren
CHP’li
etkinliklere
neden
arasında olan ilişkiyi

Gençler, %5,30 oranında Parti çalışmalarından
etkilenmişledir. Gençlerin diğer etkilendiği unsurlar bu orandan daha yüksek seviyededir. CHP’li
Gençler daha çok ailelerinden etkilenmekte,
Parti Lideri de Gençleri etkileme konusunda
yüksek orandadır. Bu nedenle en çok CHP
Gençlik Kollarının yaptığı çalışmalar gençler
üzerinde yeteri kadar etkili değildir. CHP Gençlik

anlamak açısından yapılan “t testi” sonuçlarına
ortaya koyduğu verilere göre, AK Parti gençlik
kolları üyesi gençlerin önemli bir bölümünün
partilerinin yaptığı çalışmaları desteklemek amacıyla bu faaliyetlere katıldığı görülmüştür. Aynı
durumun CHP‟ye oy veren gençler bakımından
incelenmesinde ise AK Partiye nazaran daha
az kişinin partilerini desteklemek amacıyla bu
faaliyetlere katıldıkları tespit edilmiştir.
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
Seçimlerde AK Parti’ye Oy
Veren Gençlerin, Oy Kullanma
İNCELENMESİ

Tablo 18. Son
Hassasiyetleriyle,
Gençlik Kollarının Düzenlediği
Etkinliklere Neden Katıldığı Arasında Olan İlişki
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş.
Yönetmeni
Oy Finans
verdiğiniz
siyasi

1

partinin gençlik kollarının düzenlediği
neden katıldınız?

etkinliklere
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü

Son seçimlerde hangi partiye oy
Aktif
verdiğiniz sorusuna
Parti Yılları
cevabını
Özet :AK
2012-2014
arasındakiDestek
TUİK verileri olarak
kullanılarak hazırlanan
Çevreninbu çalışma,
Meraksanayi
verenler
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
olmak
siyasetle
etkisi
ettiğim Katılmadım
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
için
uğraşmak
nedeniyle
için
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
için
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
Sayıdüşüş gözlendiği
104
35 varılmaktadır.
8 Sonuç olarak
34tüketim
fiyatlarının genel seviyesinde
sonucuna
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Seçimlerde oy
kullanma hakkına
Evet : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
Anahtar Kelimeler
sahip olduğunuzda oy
kullanma konusunda
%
46,20%
15,60%
3,60%
15,10%
hassasiyet gösterirECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
misiniz?

Toplam

44

225

19,60%

100,00
%

HOUSES

x² = 25,948
s.d =8
P = 0,001

AK Parti’li Gençler, %46,20 oranında Partile-

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
industry and
houses is
statistically için çalışmalara
rinein Destek
Olmayı
istedikleri
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
katıldıklarını
belirtmişlerdir.
Tabloda ki oranlar
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

dikkate alınacak olursa AK Parti Gençlik Kolları
mensubu olan gençlerin yarısına yakını partilerinin
yaptığı çalışmaları desteklemeyi amaçlamaktadır.

Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunda
oy kullanma k onusunda hassasiyet gösteren
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Tablo 19. Son
Gençlik Kollarının Düzenlediği
Etkinliklere Neden Katıldığı Arasında Olan İlişki
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup
Finans Yönetmeni
OyA.Ş.
verdiğiniz
siyasi partinin

gençlik kollarının düzenlediği etkinliklere
Son seçimlerde hangi partiye oyKilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
neden katıldınız?
verdiğiniz sorusuna CHP cevabını
verenler
Aktif hazırlanan
Çevremin
Merak
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak
bu çalışma,
sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ileDestek
elektrik tüketiminin
olarak analizettiğim
edilmesi
olarakistatistiksel
etkisi
Katılmadım
Toplam
şeklindedir. Farklı analiz teknikleriolmak
kullanılarak siyasetle
hazırlanan çalışmada
ANOVA için
modeli
nedeniyle
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
için
uğraşmak
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
için
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
1

edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
Sayı
20 da azalma meydana
8
6
8
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe,
fiyatlarda
gelmektedir.

Seçimlerde oy
kullanma hakkına
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
sahip olduğunuzda
oy
Evet
%
35,10%
14,00%
10,50%
14,00%
kullanma konusunda
hassasiyet gösterir
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
misiniz?
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND

15

57

26,30%

100,00%

HOUSES

x² = 25,948
s.d =8
P = 0,001

Gençler, %35,10 oranında Partilerine Destek

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
istedikleri
içinis çalışmalara
katıldıklarını
the consumption of electricity and natural gas Olmayı
used in industry
and houses
statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
belirtmişlerdir. Tabloda ki oranlar dikkatealıtechniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to nacak
determine
electricity
andGençlik
natural gasKolları
prices mensubu olan
olursa
CHP

Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunda
gençlerin üçte biri partilerinin yaptığı çalışmaları
oy kullanma konusunda hassasiyet gösteren CHP’li
desteklemeyi amaçlamaktadır.
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Tablo 20. Son

SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
Seçimlerde AK Parti’ye Oy
Veren Gençlerin, Oy Kullanma
İNCELENMESİ

Hassasiyetleriyle,
Siyasi Düşüncelerindeki
Belirleyici Unsur Arasında Olan İlişki
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ

Güven Grup
A.Ş. Finans
Yönetmeni belirleyici olan unsur hangisidir?
Son seçimlerde hangi partiye oy
Siyasi
düşüncelerinizde
1
verdiğiniz sorusuna AK Parti Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Aile
Arkadaş
Parti
Parti
İdeolojim
Toplam
cevabını verenler
Çevresi
Liderleri Çalışmaları
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
Seçimlerde oy uygulanmıştır. Ayrıca
Sayı
30 uygulanarak
15 araştırma daha
51 kapsamlı hale
73 getirilmiştir. 55
hipotez testleri
kullanma hakkına
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde Evet
hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
sahip olduğunuzda
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
oy kullanma
%
13,40%
6,70%
22,80% Sonuç
32,60%
24,60%
fiyatlarının genel seviyesinde
düşüş gözlendiği
sonucuna varılmaktadır.
olarak tüketim
konusunda
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

224

100,00%

hassasiyet gösterir
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
misiniz?

x² = 19,926
s.d =8
P = 0,011

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES
IN TERMSincelemesinde
OF INDUSTRY AND
bakımından
ise belirleyici unsurun
HOUSES

daha çok aileleri olduğu sonucuna varılmıştır.

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas Seçimlerde
used in industryoy
and
houses is statistically
kullanma
hakkına sahip olduğunda
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
analysis. Moreover,
tests of hypothesis
were applied
and the research
was
seçimlerde techniques
oy verenforgençlerin,
oy kullanma
oy kullanma
konusunda
hassasiyet
gösteren AK
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices

Son
hassasiyetleriyle, siyasi düşüncelerindeki belirleyici
unsur arasında olan ilişkiyi tespit amacıyla uygulanan “ki kare” testi sonuçlarına göre AK Partili
gençler arasında en önemli belirleyici unsurun
parti çalışmaları olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Aynı durumun CHP‟ye oy veren gençler

Parti’li Gençler, %32,60 oranında Parti çalışmalarından etkilenmişledir. Gençlerin diğer etkilendiği
unsurlar bu orandan daha düşük seviyededir. Bu
nedenle en çok AK Parti Gençlik Kollarının
yaptığı çalışmalar gençler üzerinde etkilidir. AK
Parti Gençlik Kolları, Gençlerin Siyasi Tutum
kazanımlarında oldukça etkilidir.

48

		

www. uheyadergisi.com
Uluslararası
Hakemli
EkonomiYÖNETİMİ
Yönetimi Araştırmaları
Dergisi
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
Nisan / Mayıs
/ Haziran
– İlkbahar
Yaz Dönemi
Sayı:Management
4 Yıl:2015
International
Refereed
Journal
of Researches
on Economy
Ekim Journal
/ Kasım Of
/ Aralık
2014 Sayı:
02 Cilt: 01Management
Sonbahar Kış
International Refereed
Research
on Economics
October / April
November
2014Summer
Issue: 02Issue:
Volume:
01 Autumn
/ May/ /December
June - Spring
4 Year:
2015 Winter
ID:13 K:02
JEL CODE: Y90-Z1 ID:39 K:55
(Ekonomi) & (Economy)
ISSN Print: 2148-8207
Online 2149-2492
www.uheyadergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(ISO 9001-2008
Belge No:
12879 &NO:
ISOTRADEMARK)
14001-2004 Belge No: 12880)
(MARKA
PATENT
(2015/03942-2015-GE-17393)

Tablo 21. Son

SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
Seçimlerde CHP‟ye Oy Veren
Gençlerin, Oy Kullanma Hassasiyetleriyle,
İNCELENMESİ

Si-

yasi Düşüncelerindeki
Belirleyici Unsur Arasında Olan İlişki
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ

Güven Grup A.Ş.
Finans
Yönetmeni
Son seçimlerde hangi partiye oy
Siyasi
düşüncelerinizde
belirleyici olan unsur hangisidir?
1
verdiğiniz sorusuna CHPcevabını
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Aile
Arkadaş
Parti
Parti
Ideolojim
verenler
Çevresi
Liderleri
Çalışmaları
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
analiz teknikleri
çalışmada ANOVA
Seçimlerde oy şeklindedir. Farklı Sayı
21 kullanılarak
7 hazırlanan 14
3 modeli
uygulanmıştır.
Ayrıca
hipotez
testleri
uygulanarak
araştırma
daha
kapsamlı
hale
getirilmiştir.
kullanma hakkına
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
sahip olduğunuzda
Evet
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
oy kullanma
edilen bulgular sonucunda;
sektörü için
tüketim aralığı
arttıkça, elektrik
ve doğalgaz
% sanayi
36,80%
12,30%
24,60%
5,30%
konusunda
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
hassasiyet gösterir

misiniz?

x² = 18,310
s.d =8
P = 0,019

Aile

12

57

21,10%

100,00%

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

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY
AND NATURAL
GAS PRICES
Gençlerin
Siyasi Tutum
kazanımlarında
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
konuların daha gerisindedir.
HOUSES

diğer

Son
oyyears
veren
gençlerin, Oy kullanma
Abstract: In this study prepared by using data of
TSI seçimlerde
belonging to the
of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
Seçimlerde oy kullanma
hakkınamodel
sahipwasolduğunda
ve siyasal konulara
analyzed. ANOVA
applied to the hassasiyetleriyle,
study prepared with thesiyasete
use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
oy kullanma konusunda
hassasiyet gösteren CHP’li ilgisi arasındaki ilişkiyi anlamak için yapılan “ki
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Gençler, %5,30 oranında Parti çalışmalarından
etkilenmişledir. Gençlerin diğer etkilendiği unsurlar bu orandan daha yüksek seviyededir. CHP’li
Gençler daha çok ailelerinden etkilenmekte, Parti
Lideri de Gençleri etkileme konusunda yüksek
orandadır. Bu nedenle en çok CHP Gençlik
Kollarının yaptığı çalışmalar gençler üzerinde
yeteri kadar etkili değildir. CHP Gençlik Kolları,

kare” testi sonuçlarına göre oyunu AK Parti‟ye
veren gençlerin siyaset ve siyasal konulara çok
büyük ölçüde ilgi gösterdikleri sonucu ortaya
çıkmıştır. Aynı durumun CHP‟ye oy veren
gençler açısından değerlendirilmesinde ise AK
Parti‟ye nazaran daha az bir seviyede hassasiyet
göstermelerine rağmen çoğunluğunun siyaset ve
siyasal konulara ilgi duydukları gözlemlenmiştir.
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Tablo 22. Son

SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
Seçimlerde AK Parti‟ye Oy
Veren Gençlerin, Oy Kullanma
İNCELENMESİ

Hassasiyetleriyle,

Siyasete VeMurat
Siyasal
Konulara İlgisi Arasında İlişki
KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ

Güven Grup
A.Ş. Finans
Son seçimlerde hangi partiye oy verdiğiniz
sorusuna
AK Yönetmeni
Siyasete veya siyasal konulara ilginiz var mı?
1
Parti cevabını verenler
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Evet
Hayır
Toplam
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda
kullanılan
doğalgaz ile elektrik tüketiminin
istatistiksel
Seçimlerde oy kullanma
hakkına
sahip
Sayı
175 olarak analiz
48 edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
olduğunuzda oy kullanma konusunda
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
hassasiyet gösterir
misiniz?
Evet göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
Sanayi
ve konutlarda tüketim aralıklarına
%
78,50%
21,50%

x² = 1,165
s.d =2
P = 0,558

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.

223
100,00%

siyasal konulara ilgi duymaktadır. Çok yüksek
oranda olan bu durum AK Parti Gençlik Kollarının
Gençler üzerinde ki yaptığı çalışmalar neticesinde
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY
NATURALDolayısıyla
GAS PRICES AK Parti Gençlik
ortayaAND
çıkmaktadır.
ACCORDING
TOsahip
CONSUMPTION
RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
Seçimlerde oy kullanma
hakkına
olduğunda
HOUSES
Kolları, Gençlerin Siyasete olan ilgilerini olumlu
oy kullanma konusunda hassasiyet gösteren AK
yönde etkilemektedir.”
In this
study prepared
by usingve
data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
Parti’li Gençler,Abstract:
%78,50
oranında
siyasete
Tablo 23

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

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
Sontechniques
Seçimlerde
CHP‟ye
Oytests
Veren
Gençlerin,
Oy Kullanma
Hassasiyetleriyle,
for analysis.
Moreover,
of hypothesis
were applied
and the research
was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices

Siyasete Ve Siyasal Konulara İlgisi Arasında İlişki

Son seçimlerde hangi partiye oy verdiğiniz sorusuna
CHP cevabını verenler

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

Siyasete veya siyasal konulara ilginiz var mı ?
Evet

Hayır

Evet

Sayı

33

24

57

%

57,90%

42,10%

100,00%

Evet

x² = 4,803
s.d =2
P = 0,091
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunve örgütlerine katılımın çok
İNCELENMESİ

az olduğu göze
da oy kullanma konusunda hassasiyet
çarpmaktadır.
Siyasal katılımda sivil toplum
Muratgösteren
KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
CHP’li Gençler, %57,90 oranında Güven
siyasete
ve
örgütleri
içinde siyasal partilerin daha öne çıktığı
Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni
siyasal konulara ilgi duymaktadır.
Yüksek oranda
1
görülmektedir.
Parti teşkilatları, siyasi katılımın
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü
olan bu durum CHP Gençlik Kollarının Gençler
en çok sağlandığı siyaset kurumlarıdır. Partilerin
Özet
:
2012-2014
Yılları
arasındaki
TUİK
verileri
kullanılarak
hazırlanan
çalışma, sanayi de bu bağlamda
üzerinde ki yaptığı çalışmalar neticesinde ortaya
gençlik
kollarını
vebufaaliyetlerini
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
çıkmaktadır. Dolayısıyla
CHPanaliz
Gençlik
Kollagerekir.
Araştırma
esnasında da
şeklindedir. Farklı
teknikleri
kullanılarakdeğerlendirmek
hazırlanan çalışmada
ANOVA
modeli
uygulanmıştır.
Ayrıca
hipotez
testleri
uygulanarak
araştırma
daha
kapsamlı
hale
getirilmiştir.
rının, gençlerin siyasete olan ilgilerini artırmak
partilerin gençlik kolları ve faaliyetleri üzerinde
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
hususunda başarılı
çalışmalar
yapmakta
olduğunu
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
göre bu
de sonuca
gidilmiştir.
Elde
durulmuş;
teşkilatların
gençlerin
siyasi tercih
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
söylemek mümkündür.
ve algılarını
ne Sonuç
kadarolarak
etkilediği,
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna
varılmaktadır.
tüketim araştırılmıştır.
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Araştırmanın temel varsayımı siyasi partilerin
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
geçlik kolları, gençlerin siyasi tercih ve algıları
Ülkemizin demografik yapısı dikkate alındığında
üzerinde etkilidir düşüncesi üzerine kurulmuştur.
genç nüfusun önemli
bir paya sahip
olduğuOF
görülECONOMETRIC
ANALYSIS
ELECTRICITY
AND NATURAL
Elde edilen
sonuçlarGAS
buPRICES
varsayımı doğrulamıştır.
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
mektedir. Avrupa ülkeleri arasında en fazla genç
HOUSES
Siyasi partilerin gençlik kolları ne kadar etkili
nüfusa sahip olan ülke Türkiye’dir. Dolayısıyla
ve işlevsel çalışabilirse, gençlere ulaşma ve
In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
s o n y ı l l a r d Abstract:
a
siyasi
partilerin
hitap
ettiği
the consumption of electricity and natural gas used
in industry
and houses
is statistically
onları
etkileme
oranlarıda
o kadar yükselmekANOVA
model. was applied to the study prepared with the use of different
alan yoğunluklaanalyzed.
gençler
olmuştur
tedir.were
Araştırmanın
altresearch
varsayımları
yaş, eğitim,
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis
applied and the
was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
cinsiyet, gelir, çalışma durumu ve aile yapısı
Gençlerin siyasi kimliklerinin oluşumunda özelgibi değişkenler üzerine kurulmuştur. Araştırma
likle geleneksel faktörler etkili olmaktadır.
sonuçlarına göre, gençlerin siyasi tercihlerinde
Ailevi etkilerin genç bireyler üzerindeki etkisi
cinsiyetin çok da fazla bir etkisinin olmadığı
yadsınamaz özelliktedir. Ancak bu etkiyi, sosyal
görülmüştür. Dolayısıyla gençlerin cinsiyetleri
çevre, arkadaş ortamı gibi faktörler de büyük
siyasi tercihleri ve oy kullanmaları üzerine oturtölçüde etkilemektedir. Gençlerin fikirlerini şetuğumuz alt varsayımımız reddedilmiştir.
killendirmenin önemini fark eden siyasi partiler,
kendi gençlik kollarını kurarak gençler üzerinde
etki göstermeye başlamışlardır. Gençlik kolları
teşkilatları, faaliyetleri çerçevesinde gençlerin
siyasi kanaatlerinin oluşmasında önemli etkide
bulunmaktadırlar.

Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre,
siyasal katılım ve oy vermeyle yaş, gelir düzeyi,
ikamet edilen yer, eğitim ve çalışma durumu
arasında anlamlı ilişkilere rastlanmıştır. Gençlerin eğitim düzeyleri arttıkça siyasal katılım da o
oranda artmaktadır. İnsanların yaşadıkları yerler
de siyasal katılım da oldukça önemlidir. Kentlerde

Ülkemizde siyasal katılım, genellikle oy vermek
olarak algılanmakta; sivil toplum kuruluşları
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
yaşayan geçlerin siyasal katılma oranları kasaba
ve
daha fazla genç insana adaylık
İNCELENMESİ

verilerek onların
köyde yaşayanlara oranla daha yüksek
çıkmıştır.
aktifAÇIKGÖZ
siyasete girmelerine katlı sağlanmalıdır.
Murat
KORKMAZ, Hakan
Gelir durumu ile gençlerin siyasal katılımları
da
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
Siyasi partiler reklam ve tanıtım faaliyetlerini
doğru orantılı olarak artmaktadır.
Gelir durumu
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
yaparken gençlere hitap edebilecek söylemler
arttıkça siyasal katılım da artmaktadır. Aile yageliştirmelidirler. Özellikle ülkemizde genç
2012-2014 Yılları
arasındaki TUİK
pının gelenekselÖzet
ve : çekirdek
aile olmasının
daverileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin
istatistiksel
olarak analiz
edilmesihalinde bulunan
nüfusun
en önemli
sorunları
gençlerin siyasete
katılımFarklı
düzeylerini
etkilediği
şeklindedir.
analiz teknikleri
kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
işsizlik
yönelik çalışmalar
uygulanmıştır.
Ayrıca
hipotez testleri
uygulanarakeğitim
araştırmave
daha
kapsamlısorunlarına
hale getirilmiştir.
görülmüştür. Geleneksel
aile
yapılarında
ataerkil
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik
ve doğalgaz
fiyatlarının
tespit
edilmesi hem de siyasetçi
yapmaları,
gençleri
hem
seçmen
unsurlar hakim yönünde
olduğuhareket
için aile
reisinin
kararı,
edilmiş
olup, yapılan
istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
olarak
kazanmalarına
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim
aralığı
arttıkça, elektrik yardımcı
ve doğalgaz olacaktır.
diğer aile üyelerinin
kararlarını etkilemekte, dolafiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
cinsinden
yükseldikçe,
meydana gelmektedir.
yısıyla gençlerinaralığı
çok Kw
fazla
bireysel
seçim fiyatlarda
hakları da azalma
Çalışmada
yapılan anket sonuçlarına göre anAnahtar
Kelimeler :biçimsel
Elektrik, Doğalgaz,
Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
bulunmamaktadır.
Ülkemizde
olsa da
kete katılanların büyük çoğunluğunu üniversite
çekirdek ailenin görülme oranı, günümüzde hızla
gençliğinin oluşturduğu görülmüştür. Bu nedenle
artmaktadır. Dolayısıyla
çekirdekANALYSIS
ailede gençler
ECONOMETRIC
OF ELECTRICITY
NATURAL
GAS PRICES
siyasiAND
partilerin
özellikle
üniversite öğrencilerini
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
gerek aile içinde gerekse sosyal hayatta daha fazla
HOUSES
hedef kitle olarak değerlendirmeleri ve onları
katılım göstermekte ve sorumluluk almaktadırlar.
aktif siyasetin içine çekmek için yoğun olarak
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
Bu durum, çekirdek
aile
içinde
yaşayan
gençlerin
the consumption of electricity and natural gas used
in industrygerektiğini
and houses is göstermektedir.
statistically
çalışmaları
analyzed. ANOVA
model
was applied
to the study prepared with the use of different
geleneksel aile ortamında
yaşayan
gençlere
oranla
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
Tüm bunların
made more
comprehensive.
Thearasında
purpose was to determine
electricityyanında
and naturalkonuyu
gas pricesçalışmaya örnek
daha fazla siyasete
katılma
nedenleri
olarak aldığımız partiler açısından değerlendirecek
gösterilebilir. Çalışmanın ortaya koymuş olduğu
olursak, AK Parti‟nin CHP‟ye nazaran gençlik
neticeler açısından şu öneriler yapılabilir.
kolları çalışmalarında ve genç seçmeni etkileme
Gençlerin siyasal tutum kazanımları ve siyasal
konusunda daha başarılı olduğu görülmektedir.
katılımlarını sağlamak amacıyla özellikle eğitim
Diğer taraftan ülkemiz nüfusunun önemli bir
alanında iyileştirmeler yapılması gerektiği açıktır.
kısmını teşkil eden gençlerin ve genç seçmenlerin
Eğitim sistemimizin toplumun sorunlarını çözme
her zaman daha özgür bir ortamda yaşama istekodaklı, özgür düşünce yapısına sahip genç bireyler
leri partiler açısından doğru değerlendirilmelidir.
yetiştirmesi gerekmektedir.
Örneğin son dönemlerde ülkemizde yaşanmış
olan ve kamuoyunun gündeminde önemli yer
Siyasi partilerin gençlerin siyasal yaşama katılmaları
bulmuş internet sitelerinin kapatılması gibi bazı
konusunda gençlik kolları faaliyetlerini daha fazla
eylemlerin özellikle iktidarda bulunan AK Parti
önem vermeleri gerekmektedir. Ayrıca gençlerin
açısından olumsuz sonuçlar doğurma ihtimali
aktif siyasete katılmaları için çeşitli seviyelerde
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the study
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above have been tested considering the resulted data due the applied questionnaire form. In the last
part of the research, the results have been evaluated and reported. According to this, it has been seen
that 41,6 % of the participants are women, and 58,4 % are men. 22,6% of the participants are in the
18-20 age group, 49,9% of those are in the 21-23 age group, 17,1 % of those are in the 24-26 age
group and 10,4% of the participants are in the 27-30 age group. 74% of the participants are single,
and 74% of those indicated that they live in nuclear families. By looking into their education level
it has been seen that 53% of those are mostly university graduates. 65,5% of the participants have
an income around 0-750 TL. 70.4% of the participants in the qustionnaire live in cities. In the last
election 69,9% of the participants voted for AKP and 30,4% of those voted for CHP. There was no
meaningful relationship between sex and political participation according to “Chi-square” test results
by measuring the relationship of the questionnaire participants’ voting condition and their sexes.

56

		

www. uheyadergisi.com
Uluslararası
Hakemli
EkonomiYÖNETİMİ
Yönetimi Araştırmaları
Dergisi
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
Nisan / Mayıs
/ Haziran
– İlkbahar
Yaz Dönemi
Sayı:Management
4 Yıl:2015
International
Refereed
Journal
of Researches
on Economy
Ekim Journal
/ Kasım Of
/ Aralık
2014 Sayı:
02 Cilt: 01Management
Sonbahar Kış
International Refereed
Research
on Economics
October / April
November
2014Summer
Issue: 02Issue:
Volume:
01 Autumn
/ May/ /December
June - Spring
4 Year:
2015 Winter
ID:13 K:02
JEL CODE: Y90-Z1 ID:39 K:55
(Ekonomi) & (Economy)
ISSN Print: 2148-8207
Online 2149-2492
www.uheyadergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(ISO 9001-2008
Belge No:
12879 &NO:
ISOTRADEMARK)
14001-2004 Belge No: 12880)
(MARKA
PATENT
(2015/03942-2015-GE-17393)

SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
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that sex has no important factor in
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effective on youths’ political preference and perceptions. The main hypothesis has been built on that
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
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the youth. The obtained data has confirmed the hypothesis. The more political youths’ organizations
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
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andKw
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working-condition and family structure. According to the research results, it has been seen that sex
has no sipnificantECONOMETRIC
effect on young
people’s political preference. Because of this, the sub-hypothesis
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on youths’ sex, political
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According
the obtained research
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result data, it has been encountered that there is a meaningful relationship among income-level, liAbstract:and
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more
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the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
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young people inmade
cities
is comprehensive.
higher than in
income
and the
participation
more
Thetowns
purposeand
was villages.
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of young people is increasing directly proportional. The more the income increases the higher is the
political participation. It has also been seen that traditional and nuclear family structure is effective
on the political participation level. In traditional family structure patriarchal elements are significant,
therefore the decision of the goodman is effective on the other family members. Because of this,
the young people do not have more personal election rights. In our country the ratio of the nuclear
family number is formally increasing recently. Therefore, the young people in nuclear families are
more responsible and take part more both in the family and in social life. This feature shows that
the young who live in nuclear families participate more in politics and take more responsibilities
compared with those who live in the traditional family.As a conclusion, according to literature review
and the applied questionnaire results, the studies of political youths’ organizations are effective on
young people’s political attitudes and attainments.
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