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ÖZET 

 TORAMAN Murat, AK Parti'li ve Chp'li Gençlerin Siyasi Tutum 

Kazanımlarında Parti Gençlik Kollarının Etkisi - Sivas Ġli Örneği, Sivas, 2015 

Demokrasinin gereği olan halk egemenliği, kiĢilerin hür iradesiyle oy 

kullanmaları neticesinde kendini yönetme yetki ve vekaletini herhangi bir siyasi partiye 

vermesi ile neticelenir. Genç oy nüfusuna sahip ülkemizde, genç kesimin siyasi 

tutumunu belirleyen faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler öncelikle „kimlik‟ algısı 

çerçevesinde „biz‟ ve „öteki‟ kavramının getirdiği farklı siyasi düĢüncelerin 

karĢılaĢmasını ve sonuçta genç bireyin karar vermesinde etkili olmaktadır. Ülkemizde 

ağırlıklı olarak ata erkil yapıdan da kaynaklanarak aileden gelen gelenek hangisiyse o 

partiye yönelim olmaktadır. Ancak siyasi partilerin gençlik kolları, gençler üzerinde 

kimi zaman pasif kimi zaman aktif çalıĢmalar ile gençlerin siyasi tutumlarının 

gelenekselden bireysele dönüĢmesinde önemli rol oynamaktadır. Tezimizde gençlerin 

siyasi tutumlarını etkileyen faktörler arasında siyasi parti gençlik kollarının etkisi 

incelenecektir. 

Seçmen davranıĢı açıklanması zor bir durumdur ve bu durum içerinde etkili olan 

tüm faktörler önemini siyasi partiler nezdinde korumaktadır. Özellikle ülkemizin genç 

nüfusunun fazlalığı göz önüne alındığında, gençlerin siyasi tutum kazanımlarında etkili 

olan faktörler önemlidir.  

Gençlerin siyasi tercihlerini belirlemelerinde etkili olan aile, çevre, değerler, 

beklentiler gibi faktörlerin yanı sıra siyasi parti faaliyetlerinin siyasi tutum oluĢturma 

üzerinde etkili olup olmadıkları tezde incelenecektir.  

ÇalıĢmamızda, AK Parti ve CHP üzerinden gençlik kollarının Sivas‟ta 

gerçekleĢtirdikleri faaliyetler araĢtırılarak etkileri incelenmiĢtir. 

ÇalıĢmamızda, siyasi parti gençlik kollarının gençler üzerindeki etkisi olup 

olmadığı sorgulanacak, eğer varsa bu etkinin geleneksel değerler çerçevesinde 

Ģekillenen siyasal görüĢ üzerindeki etkisi incelenecektir ve bu durum 

değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Siyasi parti, gençlik kolları, siyasi tutum, 
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SUMMARY 

TORAMAN Murat, AK Party and the CHP Party Youth Wing of the Impact of 

Young Political Attitudes Outcomes - Example of Sivas, Master of Science Thesis, 

Sivas, 2015 

Which is a requirement of democracy, popular sovereignty, self-determination of 

people to govern themselves as a result of the voting authority and mandate to conclude 

with the issuance of any political party. To vote in our country with a young population, 

the political attitudes of young people are determining factors. These factors are 

primarily 'identity' in the context of perception 'us' and 'other' concept brought to the 

meeting with different political ideas and ultimately decide is effective in younger 

individuals. Erkil structure in our country, mainly stemming from the family tradition 

assigns whichever is orientation to that party. However, the youth branches of political 

parties, sometimes passive, sometimes active studies on young people and young 

people's political attitudes plays an important role in converting from traditional 

individual. Our thesis of factors affecting young people's political attitudes will examine 

the impact of political party youth wings. 

Voter behavior is difficult to explain a situation and in this case the importance 

of all factors that affect remain at the level of political parties. Especially the young 

population of our country Considering the abundance of young people's political 

attitudes are important influential factors in the gains. 

Which are effective in identifying young people's political preferences family, 

environment, values, expectations, factors such as political attitudes, as well as creating 

an impact on the activities of political parties and whether they will be analyzed in the 

thesis. 

In our study, the youth wing of the AK Party and the CHP investigated in Sivas 

will examine the impacts of their activities. 

In our study, the impact on the youth of political party youth wing will be 

questioned whether, if this effect within the framework of traditional values will 

examine the impact on shaping political opinion and this situation will be evaluated. 

Keywords: political parties, youth branches, political attitudes,
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GĠRĠġ 

Siyasi parti faaliyetleri içerisinde önemli bir yer teĢkil eden gençlik kolları 

faaliyetleri, gençlerin siyasi tutum kazanımları ve siyasete aktif olarak katılabilmelerini 

amaçlayan parti faaliyetlerinin en baĢında gelmektedirler.  

Her seçim döneminde, oy kullanma hakkına sahip olan milyonlarca yeni genç 

seçmeni etkilemeyebilmek ve kendi partilerine oy vermelerini sağlayabilmek adına 

partilerin gençlik kollarının, alanında her gence hitap edecek Ģekilde çok yönlü çalıĢma 

yapması gerekmektedir.  

Türkiye‟nin nüfus yapısına bakıldığında, genç seçmenlerin genel seçmen nüfusu 

içinde önemli bir oranı oluĢturduğu görülmektedir. DeğiĢen sosyal yaĢam ve geliĢen 

teknoloji, özellikle genç nüfusun hayattan beklentilerini küresel çapta etkilemiĢ, daha 

özgür, daha refah içinde bir hayat anlayıĢı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‟de de 

gençlerin önemli beklentisi haline gelmiĢtir. Gençlerin bu beklentilerine cevap 

veremeyen partilerin siyasi yaĢam içinde varlıklarını sürdürebilmeleri oldukça zor 

olacaktır.  

GeliĢmekte olan ülkelerin gençler açısından önemli sorunları arasında iĢsizlik ve 

eğitim olmakla birlikte, bu tür sorunların çözümüne yeni bakıĢ açıları getirilmesi 

bakımından gençlerin fikirlerine önem verilmesi ancak onların siyasi yaĢam 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 yaĢında yapılan yeni 

düzenlemeler sonucunda, seçme yaĢı 18‟e seçilme yaĢı ise 25‟e düĢürülmüĢtür. Bu tür 

yeniliklerin gençlerin aktif siyasi yaĢama katılmaları bakımından önemli uygulamalar 

olmasına karĢın tek baĢına yeterli olmadığı düĢünülmektedir.  

Nüfusumuzun önemli bir bölümünü teĢkil eden genç nüfusun beklentilerinin 

karĢılanması bakımından gençlerin siyasete katılımı önem arz etmektedir. Bu 

doğrultuda gençlik kollarından gelen siyasetçilerin öne çıkarılması partilerin gelecekleri 

açısından dikkate alınması gereken bir husustur. Örneğin Ġsveç gibi bazı Avrupa 

ülkelerinde, geçmiĢte partisinin gençlik kolları faaliyetlerine katılmamıĢ bir kiĢinin o 

partiden milletvekili olabilmesi imkansızdır. Bu da geliĢmiĢ demokrasilerde siyasi 

partilerin gençlik kollarına ne denli önem verdiklerinin bir göstergesidir.  
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 Türkiye‟nin 1946‟da baĢlayan çok partili demokrasi geleneği defalarca askeri 

darbeler ve siyaset dıĢı kurumların siyasete müdahaleleri ile kesintiye uğramıĢtır. 

Özellikle 12 Eylül 1980‟de gerçekleĢen askeri darbe hem genel anlamda hem de gençler 

anlamında apolitik bir neslin ortaya çıkmasına yol açmıĢ, ülke sorunlarından çok kendi 

kiĢisel sorunlarını öne alan bir genç nüfusu doğurmuĢtur.  

12 Eylül‟ün izlerini yeni yeni silmeye baĢlamıĢ olan ülkemizde siyasette doğal 

mecrasına dönmeye baĢlamıĢ ve bunun sonucunda gençler yeniden siyasi alanda söz 

sahibi olma yolunda ilerlemiĢlerdir.  

Atatürk‟ün gençliğe hitabesine bakıldığında, gençlere ne kadar önem verdiği 

anlaĢılmaktadır. Bu bakımdan ülke sorunlarına ve siyasete uzak bir genç nüfusun ülke 

geleceği açısından büyük bir sorun oluĢturacağı da açıktır.  

Diğer taraftan gençlerin siyasete katılımından ne anlaĢıldığı sorusu da önemlidir. 

Bunu Ģu Ģekilde açıklayacak olursak, sokakta siyaset mi? Siyasal kurumlar içerisinde 

siyaset mi? Sorusu karĢımıza çıkmaktadır. Genelde tüm toplumun özelde ise gençlerin 

hak arama ve sorun çözme zihniyetine sahip olduğu bir ülke olma hedefi önemlidir. 

Elbette insanlar haklarını savunma adına siyaseti, sokağa da taĢıma hakkına sahip 

olduklarını düĢünebilirler fakat bunu yaparken kendileri gibi düĢünmeyen insanların 

haklarına saygı göstermeli ve siyasetin dilini Ģiddet diline çevirmemeleri gerekir.  

Diğer taraftan siyasi kurumlar kavramı içinde siyasi partiler tek baĢına ele 

alınmamalıdırlar. Siyasi kurumlar içerisinde siyasi partiler, sivil toplum kuruluĢları ve 

sendikalar, bütün olarak değerlendirilmelidirler.  

Kısacası gençlerin siyasete katılımını sadece siyasi parti faaliyetlerine 

katılmaları ya da bir partiye oy vermeleri olarak değerlendirmemek gerekir. Sivil 

toplum kuruluĢları içerisinde yer almaları ve sendikal faaliyetlere katılmaları da aktif 

siyasete katılma anlamına gelmektedir.  

Tabi ki ülkenin sorunları ancak siyasetle çözülecektir. Fakat siyaseti salt siyasi 

parti ve ideolojiye indirmek doğru olmayacaktır. Sivil toplum kuruluĢları ve sendikalar 

içinde yapılan faaliyetler de siyasi faaliyet olarak düĢünülmelidir. Siyaseti kiĢisel 

çıkarları uğruna kullanan siyasetçiler yerine ülkenin ve tüm toplumun sorunlarını 

çözmek için bir araç olarak değerlendiren siyasetçilerin ön plana çıkarılması 

gerekmektedir. Bunun için de kendisi için değil ülkesi ve milleti için siyaset yapan, 
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siyasete katılan ve ülkenin geliĢmesi, toplumun refahı adına sorumluluk alan genç 

siyasetçilerin önünün açılması bakımından gençlik kolları faaliyetlerine son derece özen 

gösterilmelidir. 

Bireyler, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler gibi kuruluĢlarda etkin rol 

oynayarak demokrasinin geliĢmesini sağlamaktadır. Bu tarz oluĢumlar çerçevesinde 

siyasal etkinlikte bulunan bireylerin demografik yapısı da önem arz etmektedir. Bu 

kurumlar ülkenin nüfusuna, beğeni alanlarına, dinsel ve sosyal yaĢam biçimlerine hitap 

ederek bireyleri etkilemeye çalıĢmaktadır.  

Ülkemizin demografik yapısı dikkate alındığında genç nüfusun önemli bir paya 

sahip olduğu görülmektedir. Avrupa Ġstatistik Ofisi Eurostat verilerinden yapılan 

derlemeler sonucunda Türkiye, 2013 yılında 15-29 yaĢ arasındaki 18 milyon 862 

bin 319 kiĢi ile Avrupa ülkeleri arasında en fazla genç nüfus barındıran ülke olarak 

kayıtlara geçmiĢtir. Dolayısıyla özellikle siyasi partilerin hitap ettiği alan yoğunlukla 

gençler olmuĢtur (www.eurostat.com). 

Gençlerin siyasi kimliklerinin oluĢumunda özellikle geleneksel faktörlerin etkili 

olduğu düĢünülmektedir. Ailevi etkilerin genç bireyler üzerindeki etkisi yadsınamaz 

özelliktedir. Ancak bu etkiyi, sosyal çevre ve arkadaĢ ortamı gibi faktörler de büyük 

ölçüde etkilediği unutulmamalıdır. Gençlerin fikirlerini Ģekillendirmenin önemini fark 

eden siyasi partiler, kendi gençlik kollarını kurarak gençler üzerinde etki göstermeye 

baĢlamıĢtır. Gençlik kolları teĢkilatları, gerçekleĢtirdikleri faaliyetleri çerçevesinde 

gençlerin siyasi kanaatlerinin oluĢmasında etkili olmaya çalıĢmaktadır. 

Siyasi partiler, kendi görüĢleri doğrultusunda gençleri etkilemek adına gençlik 

kollarını kurmuĢlardır. Bu yapılanma çerçevesinde, gençlere siyasi parti politikası, parti 

mesajları yansıtmayı hedef almıĢtır. Böylece gençlerin siyasi görüĢlerini Ģekillendirme 

amacı gütmüĢlerdir. Bu faaliyetler yapılırken gençler kimi zaman aktif, kimi zaman da 

pasif rol üstlenmiĢlerdir. Öyle ki siyasi parti gençlik kolları bazen gençleri konserler, 

fuarlar, eğlenceler gibi etkinliklerde pasif olarak etkileme giriĢiminde olsalar da, bazen 

de onların siyasi parti tanıtımında aktif rol üstlenmelerini sağlamıĢlardır. 

http://www.aa.com.tr/tr/mod/tag/eurostat
http://www.aa.com.tr/tr/mod/tag/avrupa
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Tezin birinci bölümünde siyasete katılımı etkileyen faktörler, toplumsal, kiĢisel, 

ekonomik, psikolojik, sosyolojik açıdan incelenmiĢtir. Gelir, cinsiyet, eğitim düzeyi, 

ekonomik durum, yerleĢim yeri gibi faktörlerin siyasal tercihlerin belirlenmesinde ki 

rolü üzerinde durulacaktır.  

Tezin ikinci bölümünde, seçmenin karar verme sürecinde etkili olan faktörler, 

teorik yaklaĢımlar çerçevesinden incelenecektir. 

Tezin üçüncü bölümünde siyasal iletiĢim faktörleri incelenmiĢtir. Siyasal 

kampanyaların seçmen üzerindeki etkisi ele alınarak, bu durumun ikna sürecine olan 

etkisi incelenecektir. Saha araĢtırmasında seçmen profilini ortaya çıkarmak amacıyla 

anket yapılacaktır. 

Dördüncü bölümde, Sivas örneği üzerinden AK Parti ve CHP faaliyetleri 

incelenmiĢtir. Her iki siyasi partinin gençlik kolları oluĢum süreçleri, teĢkilatlanmaları, 

siyasi faaliyetleri incelenerek bunun gençler üzerindeki etki oranı ele alınacaktır. 

Sonuç bölümünde ise, Sivas örneği üzerinden incelenen siyasi parti gençlik 

kolları faaliyetlerinin ülke bazında bir genellemeye gidilip, gidilemeyeceği incelenerek, 

uygulamamız değerlendirilecektir. 
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I. BÖLÜM 

KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

1.SĠYASĠ KATILIMIN ETKENLERĠ 

Siyasal katılım, seçmenlerin siyasi hayata yönelik tutum ve davranıĢlarının 

bütünüdür. Demokratik rejimlerde siyasi yaĢamın en önemli parçası siyasi parti 

faaliyetleridir. Demokratik düzen içerisinde siyasi partiler, optimizasyon üzerinde 

odaklıdırlar. Tüm siyasi partiler politik desteği maksimize ederken, oy kabını minimum 

düzeye indirgemeyi hedeflerler (Sakal, 1998:211).  

Temsili demokraside siyasal katılım, büyük oranda devletin yasama süreçlerine 

katılımını ifade eder (Urbinati, 2006). 

Baykal‟a göre “Siyasal katılma biçimi oy vermek, siyasal  olayları izlemek veya 

bu olaylar karĢısında belli bir tutum takınmaktan daha ileriye gitmekte, siyasal olayların 

içine karıĢmak suretiyle yapılan faaliyetlerdir”.  

KıĢlalı ise siyasal katılmayı “YurttaĢların, devletin çeĢitli düzeylerdeki karar ve 

uygulamalarını etkileme eylemleri” olarak tanımlamıĢtır.  

Kapani‟ye göre “Siyasal katılma, toplum üyesi kiĢilerin siyasal sistem karĢısında 

içinde bulundukları durumlarını, tutumlarını ve davranıĢlarını belirleyen bir kavramdır”. 

Tokgöz “Siyasal katılma oy vermeyi de içerecek Ģekilde yürütülen 

kampanyalarda çalıĢma, siyasal tartıĢma içerisine girme, siyaset adamlarıyla iliĢki 

kurma vb. pek çok sayıdaki davranıĢsal faaliyetlerdir”  demektedir.Siyasal karar alma 

teorisine göre kamusal mal ve hizmet için gerekli kaynaklara ulaĢmada, toplum 

fertlerinin ortak kararı gerekmektedir. Kamusal mal ve hizmetlerin birlikte tüketilmesi 
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özelliği nedeniyle kolektif kararlar ortak alınmaktadır. Bu ortak karara katılacakların 

sayıları ise hizmetlerden yararlanabilecek olan tüketicilerin sayıları kadardır. Ġktisadi 

anlamda, nüfusun tamamının karar alma mekanizmasına katılımın imkansızlığı 

dolayısıyla belirli kiĢiler siyasi karar alma sürecine katılmaktadırlar. 

Bireylerin siyasi karar alma mekanizmasına katılımları, her bireyde aynı 

düzeyde görülmemektedir. Bazı bireyler siyasi karar almada aktif rol üstlenirken, bazı 

bireyler konuyla ilgilenmemektedir. Bireylerin bu kayıtsızlık veya aktiflik durumunu 

belirleyen birçok faktör vardır.  

Siyasal katılım tanımının daha anlaĢılır, net, sınırları belirgin ve kapsayıcı 

olması için yapılan tanımlamalara “siyasi ilgi, bilgi ve tutumların” da eklenmesi 

gerekmektedir  (Turan, 1996: 69).   

Bu tanımın olumlu, yasal sınırlar içerisinde olması ve devlet içinde bir siyasal 

katılımı önermesi çok önemlidir, ancak mevcut yapısıyla dardır. Aslında siyasal katılım, 

devletin dıĢında ve devlet müdahalesi olmaksızın da devam edebilmektedir. Ayrıca 

vatandaĢlar taleplerini, siyasal sistemin katlarına, kurumlarına iletememeleri, siyasal 

kararları etkileyememeleri ve dönüĢ türememeleri sebebiyle siyasete karĢı 

ilgisizleĢebilmektedirler (Ergil, 1980: 116-125). 

Böylesi durumlarda toplumların yapısı önem arz etmektedir. Lerner‟ e göre 

geleneksel toplum katılmacı olmayan toplumken modern toplum da katılmacı bir 

toplumdur. Benzer Ģekilde Huntington da modern devlet ile geleneksel devlet arasındaki 

en önemli farkın, halkın siyasete katılması ve onu etkilemesi olduğunu belirtmektedir. 

Ayrıca tarih boyunca siyasal eğilimlerin belirlenmesinde dinler önemli rol 

oynamakla beraber son yüzyılda ideolojiler ön plana çıkmaya baĢlamıĢtır. 

Bununla beraber siyasi eğilimin belirlenmesinde cinsiyet, yaĢ, kırsallık-

kentsellik gibi faktörler siyasi katılıma yön veren etmenler olmuĢtur. 



3 

 

 

 

1.1.1. Toplumsal Etkenler 

Siyasal katılım, toplumun yapısıyla doğrudan iliĢkilidir. Toplumun geliĢmiĢliği 

siyasal katılımı da doğrudan etkilemektedir. GeliĢmiĢ ülkelerde, eğitim düzeyi, 

bireylerin toplumsal sorumluluk bilincini daha fazla taĢıması, siyasi katılımın önünde 

engellerin olmaması gibi birçok etken bulunmaktadır. Böylece siyasi katılım oranı 

geliĢmiĢ ülkelerde yüksek olmaktadır (Altan, 2011:317).  

ModernleĢme sosyal farklılaĢma ve gruplaĢmalar çerçevesinden, katılımın 

etkilemektedir. Medya, kültürel faaliyetler, sosyal geliĢmiĢlik gibi nedenler 

çerçevesinden bireylerin siyasete katılım isteği artmaktadır.  GeliĢmiĢliğin sağladığı 

maddi imkanlar da siyasi katılımda sayının fazlalaĢmasını etkileyen önemli faktörlerden 

biridir. 

ModernleĢme ile beraber sosyokültürel ve siyasi açıdan güdüleyici formlar 

geliĢmektedir. Geleneksel yapıdaki toplumlarda birey, aile, komĢuluk gruplarına 

bağlılık gösterilirken; modern toplumlarda daha çok sınıf temelli bir bağlılık 

geliĢmektedir (Özbudun, 1976:4-13). 

Siyasal iktidarın halkın iradesiyle belirlenmesi ve yine onun iradesiyle el 

değiĢtirmesi çoğulcu demokratik toplumların temel niteliğidir. Tekilci toplumlarda da 

seçimlerin gerçekleĢtirilmesi, basit bir formaliteden ibaret olsa bile, halkın yönetime 

katılması açısından önemlidir. (Tanilli, 1998:337) 

Toplumun geliĢmiĢ olması, beraberinde iĢ imkanlarının da artmasını 

getirmektedir ki, bu da katılımı önemli oranda etkileyen bir diğer faktördür. ĠĢ 

sektörlerinin artması belirli gruplaĢmaların oluĢmasını sağlamaktadır. Kadınlar, iĢçiler, 

memurlar, çiftçiler gibi gruplaĢmaların oluĢması sonucunda bireyler kendilerini daha 

rahat ifade edebilecekleri ortam elde etmiĢ olurlar (Özbudun, 1976:10). 

Siyasete katılmayı etkileyen bir diğer toplumsal faktör aile yapısı ve geleneksel 

bağlardır. Aile, “Nüfusu yenileme, milli kültürü taĢıma, çocukları sosyalleĢtirme, 
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ekonomik, biyolojik ve psikolojik tatmin fonksiyonlarının yerine getirildiği bir 

müessesedir” (Erkal, 1997:94)  

GeliĢmiĢ toplumların aile biçimi olan çekirdek ailelerde, siyasete katılım daha 

özgür bir Ģekilde 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 yetiĢen bireyler, kararlarını 

genellikle ailenin verdiği karar dıĢına çıkmadan alırlar. Dolayısıyla aile büyüklerinin 

istekleri doğrultusunda kararlar yerleĢmektedir. Böylece ataerkil ailelerde siyasete 

katılım oranı azalmaktadır (Alkan, 1989:214).  

Ailenin çocukları üzerindeki siyasal etkileri, çocuğun yaĢına, ailenin sınıfsal 

kökenine ve toplumun geliĢmiĢlik düzeyine bağlı olarak değiĢmektedir. Siyasal hayata 

yoğun olarak katılanlar, genelde siyasallaĢmıĢ bir aile ve çevre içinde yetiĢen kiĢiler 

olmuĢlardır.   

Siyasete katılmayı etkileyen diğer bir toplumsal faktör ise dindir
**

. Din bir 

taraftan toplumsal ve ekonomik koĢullara yön verirken, diğer yandan çoğu toplumda 

siyasal değerler de din tarafından Ģekillenmektedir (Yücekök, 1997:14). 

1.1.2. KiĢisel Etkenler 

Siyasete katılma, toplumdaki kiĢilerin, karakteristik özelliklerine, cinsiyetine, 

yaĢına göre farklılıklar gösterebilir. Bireylerin karakteristik farklılıkları onların siyaset 

hakkındaki görüĢlerini de etkilemektedir. Özellikle de geliĢmemiĢ toplumlarda, 

kadınların kendi iradeleriyle siyasal tercihlerini yapamaması, kadınların erkeklere göre 

siyasete katılamamalarına neden olmaktadır. 

Toplumun geliĢip geliĢmemesi, kadının medeni durumu, eğitim düzeyi, yaĢı da 

onun katılımını etkilemektedir Evli kadınlar, aile sorumluluğu taĢıdıkları için, bekar 

kadınlara göre daha çok siyasetle ilgilenirler. Ancak evli kadınların bir kısmı, ataerkil 

yapı dolayısıyla eĢlerinin seçtiği siyasi gruba yönelmektedirler.   

                                                           
**

 Türkiye örneğinde dinin siyasal katılım konusunda oynadığı önemli rol ile ilgili detaylı bir çalıĢma Binnaz Toprak 

tarafından Milli Selamet Partisi üzerinde yapılmıĢtır. Toprak bu parti üzerinde yaptığı çalıĢmadan hareketle din olgusunun 1950 
yılından bu yana hem önemli bir  politik referans oluĢturduğunu hem de katılımı motive edici bir güç haline geldiğini ileri 

sürmektedir. 
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Siyasi katılımı etkileyen diğer kiĢisel faktör yaĢ olgusudur. Siyasal katılımda yaĢ 

faktörü ele alındığında iki noktaya özellikle dikkat çekilmesi gerekmektedir. Bunlardan 

biri genç insanların yaĢlılara oranla değiĢime ve yeniliğe daha açık olmaları, yaĢlıların 

ise gençlere nazaran daha tutucu davranıĢlara eğilimli olmalarıdır (KıĢlalı, 2002:110). 

 16-20 yaĢ grubundaki gençler, siyasete diğer yaĢ gruplarına oranla daha az 

katılırlar. Bu yaĢtaki gençler, eğitim, askerlik, iĢsizlik, evlilik gibi toplumsal ve bireysel 

ihtiyaçlardan ötürü siyasi konulara odaklanamamaktadırlar (Yücekök, 1997:28). 

Siyasete katılım en fazla 25-45 yaĢ arasında görülmektedir. YerleĢik hayata 

geçmiĢ, korunması gereken hakların bilincinde olan bu yaĢ grubu siyasette etkin rol 

oynamaktadırlar. 45-65 yaĢ arasındaki grupların siyasete ilgisinin azaldığı 

görülmektedir.  

1.1.3. Psikolojik Etkenler 

Bireylerin psikolojik durumu, siyasete katılımını etkileyen diğer faktördür. 

Kendilerini lider olarak gören, çevresindekileri etkileyen, hitabet yeteneği olan kiĢiler 

toplumsal faaliyetlere daha çok katılma eğilimi göstermektedirler.  Bireylerin 

çevresindeki insanlara güven duyması, bireyin siyasete katılımını arttırır. Bireyler, 

hükümete ya da siyasal sisteme güvenmediklerinde, yönetimin bir çıkar grubunun 

elinde olduğunu düĢünerek katılım göstermemektedirler.  

 Siyasal katılmayı açıklamaya yarayacak psikolojik değiĢkenlerden en önemli 

olanı, Michigan Üniversitesi çevresinde geliĢtirilmiĢ olan “Etkenlik duygusu”dur 

(Douvan ve Walker, 1956; Akt. Baykal, 1970).  

 Etkenlik duygusu, “KiĢinin kendi eylem ve davranıĢı ile çevresine ve olayların 

akıĢına etkide bulunabileceği inancını taĢıyıp taĢımadığını ifade eden bir kavramdır” 

(Kapani, 1997:133). 

Her kültürde ortaya çıkacak olan etkinlik duygusu farklı farklıdır. Birçok 

toplumda bireyler, yalnızca uygulamaları seyrederler. Bireyler siyasal sürecin dıĢında 

kalmayı tercih ederler. Çünkü birtakım nedenlerle kendilerini etkisiz ve güçsüz görürler 

(Kalaycıoğlu, 1983:42). 
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1.1.4. Ekonomik Etkenler 

Bireylerin gelir düzeyi arttıkça siyasete ilgileri de artmakta ve özellikle  

“meslek” faktörü de siyasal katılımın yoğunluğunu belirlemede önemli rol 

oynamaktadır.  

Bireyin toplumsal statüsü, siyasal katılımını arttıran önemli faktörlerden biridir. 

Diğer bireylere göre statüsü daha üst olan bireyin siyasi görüĢünün, çevresel 

faktörlerden sıyrılıp daha tarafsız ve bilinçli Ģekillendiği görülmektedir. 

Toplumun ekonomik durumu iyi olan ve siyasal katılımı sağlamıĢ kiĢilere olan 

bakıĢı diğerlerine nazaran daha iyi durumdadır. Siyaset ekonomik olarak kiĢiye 

doğrudan bir getiri sağlamamaktadır. Sağlayacağı getiriler dolaylı yollardan sağlanır. 

Fakat siyaset yapmak, yani siyasete katılmak demek zaman olarak bu iĢe gönül vermek 

anlamını taĢımaktadır. Ekonomik olarak ticaret yada mesleği ile ilgili, kiĢiler, zamanının 

bir çoğunu siyasal katılım sürecine taviz vererek sağlamaktadır. 

Ekonomik durumun siyasi katılıma etkisini inceleyen Ergun Özbudun, 1961, 

1965 ve 1969 seçimlerine göre ekonomik geliĢme ile oy verme arasında negatif bir iliĢki 

saptamıĢtır. 

1.1.5. Sosyolojik Etkenler 

KiĢilerin siyasete katılmasında daha önceki maddelerde yer alan tüm faktörlerin 

bir araya gelmesi sosyolojik boyutu oluĢturmaktadır. Eğitim düzeyi, ekonomik geliri, 

psikolojik yeterliliği, toplumsal statüsü ne kadar geliĢmiĢse bireyin katılımı o kadar 

etkin olmaktadır. GeliĢmiĢ toplumlarda, sosyolojik açıdan bir alt tabanda yer alan 

kiĢilerin siyasi katılımının nispeten daha az olduğu görülmüĢtür (Özbudun, 1976:13). 

2. SĠYASAL KATILIM VE UNSURLAR ARASI ĠLĠġKĠLER 

2.2.1. Gelir ve Siyasal Eğilim Arasındaki ĠliĢki 

Ekonomi ve politika karĢılıklı olarak birbirini sürekli etkileyen, toplumsal 

bütünün iki temel alanıdır. Sosyolojik analizlerde sosyal ve kültürel alanlar da bunlara 
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katılmaktadır. Bu alanların birinde oluĢan sistem, düzen yapı ve süreçlerin her biri 

karĢılıklı etkileyip birlikte değiĢmekte ve bir bütün oluĢturmaktadır. Politik çoğulculuk 

ve katılımcılığa dayalı mantığın, ekonomik alana uygulanıĢı piyasa sistemini 

yaratmaktadır. Piyasa sisteminin temelindeki özel mülkiyet ve rekabet özgürlüğü, karar 

ve katılımın ekonomide yaygınlaĢmasını sağlar (Erkan, 1990:38). 

Bu mantıkla konuya yaklaĢacak olursak, siyasi eğilimi belirleyen en önemli 

faktörlerden biri gelir düzeyidir. Gelirlerini arttırmak, var olan gelirlerini korumak 

amacıyla kiĢiler bu durumu sağlayan siyasi partiye yönelmektedirler. Bu nedenle gelir 

düzeyi düĢük veya sabit gelirlilerin karĢısına daha çok sosyal yönü ağır basan 

programlarla çıktıkları için, daha çok sosyalist ve sosyal demokrat partilere oy 

verdikleri görülmüĢtür. Bununla beraber bu kiĢilerin kendilerine maddi yardımda 

bulunan siyasi partilere karĢı da yönelimde bulundukları görülmüĢtür.  

Konuyla ilgili yapılmıĢ olan araĢtırmalar bireyin sosyo-ekonomik durumu 

yükseldikçe, siyasal katılım isteğinin arttığını iĢaret etmektedir. Çünkü yüksek sosyo-

ekonomik yapıya sahip olanların, eğitim ve mesleki pozisyonlarının yüksek olması 

doğal bir sonuç olarak siyasal katılımı teĢvik etmektedir. Bu kesim, toplumdaki 

nimetlerin çoğunu ellerinde bulundurmaları ve sosyal statülerini koruyabilmeleri için 

siyasal kararları izleme zorunluluğu hissetmektedir. Buna ilaveten yetenekleri, eğitim 

seviyeleri ve kitle iletiĢim araçlarını izleme imkanları kendilerini siyasal katılımda öne 

taĢımaktadır (Kalaycıoğlu, 1983: 32-33). 

Orta sınıf gelire sahip olanlar, daha çok tutucu partilere oy verirler. 

YaĢamlarından memnun oldukları ve riski göze alamadıkları için genellikle statükodan 

yanadırlar ve var olan yapının değiĢmesini istemezler. Gelir düzeyi yüksek bireyler, 

daha çok merkez partilere oy verirler. Özellikle liberal eğilimli olan merkez partiler 

baĢa geldiğinde, geliri yüksek olan birey serbest ekonomiden yararlanarak gelirlerini 

arttırabilecekler ve ortamın özgürlükçü olması onları merkez partilere yöneltecektir. 
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“Türkiye‟de sanayileĢmiĢ ülkelerdekinin aksine, sol partiler, üst; sağ ve 

muhafazakar partilerin ise, alt ve nisbeten orta sosyal sınıfların partileri olarak ortaya 

çıktığı söylenebilir” (SitembölükbaĢı, 2001:19). 

2.2.2. Ġkamet Yeri ve Siyasal Eğilim Arasındaki ĠliĢki 

Kentsel bölgelerde, eğitim seviyeleri ve gelirleri yüksek, daha kozmopolit 

bilgilere sahip, kitle iletiĢim araçlarını daha çok izlemekte, olan bireyler yaĢarlar. Bu 

doğrultuda siyasal partilerin kendilerini daha sık tanıttıkları yerler olması yönüyle 

köylerden daha elveriĢli merkezlerdir (Wehling, 1992: 182-183). 

Kırsal veya kentsel bölgede yaĢıyor olmak, yaĢanılan yerin büyük veya küçük 

bir bölge olması, sanayileĢmesi, iĢ bulma durumu gibi nedenler yerleĢim yerinin siyasi 

iliĢkilerde etkili bir faktör haline gelmesine neden olmaktadır. Kırsal bölgeler ve küçük 

yerleĢim birimleri genellikle tutucu niteliğe sahip olmaları nedeniyle daha çok sağ 

partilere eğilimli oldukları görülmektedir. YerleĢim yerleri büyüdükçe sol partilere 

eğilim artmaktadır. YerleĢim biriminin kırsal ya da kentsel bölge olması ve yerleĢim 

yerinin büyüklüğü ve küçüklüğü siyasal eğilimi etkiler (Altan, 2011:321). 

Türkiye‟de oy verme açısından siyasal katılımı inceleyen bazı yazarlar siyasal 

katılımın köylerde Ģehirlere oranla daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır (Baykal, 

1970: 79-80 ; Özbudun, 1975: 137-183; Eroğul, 1991: 114-117).  

Fakat Türkiye'de bulunan yapı göz önüne alınacak olursa tezat bir durumla 

karĢılaĢılabilir. ġehirleĢmenin artmasıyla siyasal katılımın artacağı her zaman doğru 

olsaydı , Türkiye‟nin batısının doğusundan daha yüksek siyasal katılımda bulunması 

gerekirdi. Fakat son yapılan seçimlerde bunun böyle olmadığı açıkça görülmüĢtür. 

YerleĢim Yeri ve Siyasal Eğilim kapsamında son olarak Kırsal bölgelerde sağ 

partilerin, etkin siyasi parti olmasında dinsel faktör önemli bir rol oynamaktadır. 

Kentsel bölgelerde sol partilerin etkili olmasında ise eğitim seviyesi, iĢ durumu, gelir 

seviyesi ve toplumsal statünün yüksekliği rol oynamaktadır. 
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2.2.3. Cinsiyet ve Siyasal Eğilim Arasındaki ĠliĢki 

 

 Siyasal katılımı belirlemeye iliĢkin bilimsel araĢtırmalar, bütün toplumlarda, 

kadınların erkeklere oranla daha az siyasal katılımda bulunduklarını ortaya koymaktadır 

(Tekeli, 1981: 128). 

 

 Cinsiyet faktörü siyasal eğilimde büyük rol oynamaktadır. Evli bayanların bir 

kısmı eĢlerinin siyasi görüĢüne uygun olarak oy verme eğilimindedirler. Yapılan bir 

araĢtırmaya göre, kocaları ile aynı partiye oy veren kadınların oranı Hollanda‟da %92, 

Norveç‟te %88 ve Fransa‟da %89‟dur. “Gözlemler, Türkiye‟de bu oranın daha yüksek 

olduğu varsayımını güçlendirmektedir” (KıĢlalı, 1996:157). 

 

 Erkekler kadınlara göre daha devrimci bir yöneliĢ içerisindedirler. (Bolay, 1996 : 

40). 

Kadınların siyasal alanda yerlerini almaları, erkeklere nazaran daha sonra 

gerçekleĢmiĢtir. Genel oy hakkı ilkesiyle belirlenen ve oldukça yeni olan bir olgudur.  

Örnek verecek olursak, kadınlara oy hakkı Fransa ve Yugoslavya‟da 1954 

yılında (Baykal, 1970:63), Ġsviçre‟de ise 1970‟li yıllarda tanınmıĢtır. Türkiye‟de 

kadınların siyasal bazı hakları 1934 yılında verilmiĢtir. 

 Ancak, kadınlar tarafından bu hakkın kullanımı yeterli oranda olmamıĢtır. 

Günümüzde kadınların siyasal katılımı geçmiĢe oranla her ne kadar artmıĢ olsada, 

erkeklere göre yeterli olmadığı bilinmektedir. Bu durum sadece Türkiye için böyle 

değildir. Batı ülkelerinde de aynı sonuca rastlamak mümkündür (Abadan, 1979:382; 

Wedel, 2001:11-26).  

Geleneksel toplumlarda kadınlar, erkeklere göre daha muhafazakar eğilim 

göstermektedir. Kadınlar dinsel öğelere ağırlık vererek muhafazakar partilere daha sıcak 

bakmaktadırlar. Kadınlarda eğitim seviyesinin artması beraberinde merkez partilere 

yönelim sağlamaktadır. 
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Eğitim seviyeleri yüksek, geliri iyi olan kadınların ise daha özgür oldukları ve 

eĢlerinin tesirinde daha az kalmaları sebebiyle siyasete katılma çeĢitliliğinin o oranda 

fazla olduğu ifade edilmektedir (Alkan, 1981: 49) 

Yani kısaca siyasal katılım ve cinsiyet bağlamında, geleneksel ve sanayi 

toplumlarında kadınlar, erkeklere oranla siyasal kararların oluĢumu aĢamasına daha az 

katılmaktadır. Ancak sanayi toplumunda kadın, geleneksel topluma oranla her düzeyde 

daha çeĢitli, karmaĢık ve yoğun siyasal eylem içerisindedir.  

Ayrıca kadın daha çok “ev ve aile içi” görevler üstlenmektedir. Son olarak 

kadınların sosyo-ekonomik yapıları düĢük, örgüt üyelikleri az ve medyaya ilgileri 

yetersizdir. Bu sayılan sebeplerden dolayı kadınların siyasal katılımları erkeklere oranla 

daha düĢük olduğu sonucuna varılabilir. 

2.2.4. Meslek ve Siyasal Eğilim Arasındaki ĠliĢki 

Siyasal eğilimde bireylerin meslekleri, toplumsal statüleri önemli rol 

oynamaktadır. Bireyler, sahibi oldukları mesleki durumlarına göre, kendilerine en yakın 

olduğunu düĢündükleri siyasal partilere yakınlık gösterirler.  

Yüksek statülü mesleğe sahip olanlar, düĢük statülü mesleklere sahip olanlara 

oranla bürokratlarla temasta daha avantajlı duruma sahiptirler. (Lipset). 

Meslek aslına bakılırsa bir bakıma parayı kazanma biçimidir. KiĢiler aynı gelir 

düzeyinde olsa bile, siyasal katılma eğilimi mesleklere göre farklılıklar 

gösterebilmektedir (KeleĢ, Geray, 1964: 22). 

KiĢilerin amacı, çıkarlarını maksimize etmektir.  Her birey ve her meslek grubu, 

bu çıkarını farklı partilerle gerçekleĢtirebileceğini düĢünerek siyasal tercihini 

Ģekillendirmektedir.  

Ġnsanların mesleği dolayısıyla hükümetlerin takip edeceği politikadan doğacak 

durumlara göre çıkarları olmaktadır. Bu nedenle durum siyasal katılmaya yönelir. 
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Mesleklerin talep ettiği öyle roller vardır ki bu rollere dahil olan kiĢiler kolayca siyasal 

hayata geçebilir. (Tekinöz, a.g.t: 66) 

Siyasal katılım ve meslek iliĢkisini Askerlik Mesleği üzerinden inceleyen 

Eroğul, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde, askerlerin siyaset üzerindeki ağırlığını 

araĢtırmasında ortaya koymaktadır. Türk siyasal geleneğinde, devletlerin kurulması, 

korunması ve geliĢtirilmesi adeta askerlerin yani bu meslek sahiplerinin görevidir. 

Bundan dolayıdır ki, askerlerin demokratik Ģartlarda oluĢmuĢ siyasal otoriteye, belirli 

gerekçelerle sürekli müdahale eden bir çizgi izlediği gözlemlenmektedir. GeçmiĢ 

dönemde sık sık gerçekleĢen darbeler Ülkemizde bunu açıkça ortaya koymuĢtur. 

Eroğul bu olguyu Ģöyle anlatır: “Demokrasinin geleneksel bir düzen haline 

geldiği ülkelerde, askerlerin sivillere bağımlı olması, düzenin temel kurallarından 

biridir. Türkiye‟de bu kural genellikle uygulanamamıĢ , askerler siyasal katılmanın önde 

gelen özneleri arasında yer almıĢ ; cinsiyetleri, yaĢları , yerleĢme yerleri, sınıfları ve 

meslekleri ne olursa olsun tüm sivil kiĢiler çok zaman geri bir düzleme itilmiĢtir.”  

Buna ek olarak sivil iradeye her ne Ģekilde olursa olsun müdahaleyi hukuk dıĢı 

bulan Eroğul, diğer meslek erbabı kiĢilerle, askerlik mesleğine sahip olanlar arasında 

ülkemizde siyasal katılım açısından bir eĢitlik olmadığının altını çizmektedir 

(Eroğul,1991: 120-125). 

Son süreçte ülkemizde askerlerin hükümetlere olan müdahalelerin azaldığı 

gözlemlenmektedir. 

Sendikal faaliyetler ve dernekleĢme çalıĢmaları özellikle son süreçte Siyasal 

katılım ve meslek eğilimi açısından düĢünülecek olursa meslek gruplarının dernekler 

halinde örgütlenmesi kapsamında oldukça ilerlemiĢ durumdadır. Örneğin Eczacıların, 

Jeoloji Mühendislerinin ve diğer bir çok mühendis guruplarının kurdukları dernekler 

bunlardan bazılarıdır. Dernekler halinde örgütlenmiĢ olan meslek grupları , kendi 

aralarında mesleklerini yeni buluĢlarla geliĢtirici, bilgi ve becerilerini artırıcı ve 

siyasetin kendi çıkarlarına uygun yönü de dâhil geniĢ çapta eğitim vermektedirler. Buna 
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ek olarak iĢçilerin iĢ yerlerinde örgütlenerek hızla sendikalaĢması , siyasal alana iliĢkin 

konuları daha sıcak takip etmelerini sağlamakta ve politize olmalarını da temin 

etmektedir (Baykal, 1970: 50-51).  

Son yıllarda taĢeron iĢçiler dahil olmak üzere neredeyse tüm melek grupları 

dernekleĢme ve sendikal faaliyetleri ile bu kapsam içerisinde yürütmektedirler. 

2002 yılında TÜSES tarafından yapılan “Türkiye‟de Siyasi Partilerin 

YandaĢ/Seçmen Profili” adlı çalıĢma, AK Parti‟nin en çok esnaf ve zanaatkarlardan oy 

aldığını ortaya koymaktadır. AK Parti içinde en düĢük oranda temsil edilen grup ise 

“beyaz yakalılar” dır. CHP yandaĢları içinde ise en yüksek oranda temsil edilen kesim 

“beyaz yakalılar”, DYP içinde en çok temsil edilen kesim “küçük çiftçiler”, MHP içinde 

en çok temsil edilen kesim “mavi yakalılar” buna karĢın en az temsil edilen kesimler de 

“beyaz yakalılar”, “küçük çiftçiler” ve “ev kadınları” dır. (TÜSES, 2003:74). 

2.2.5. YaĢ ve Siyasal Eğilim Arasındaki ĠliĢki 

KuĢak farklılığı, siyasi tercihlerde de kendisini göstererek, tutum farklılığı ortaya 

çıkarırlar. Gençlerin yaĢlılara oranla, genellikle daha çok değiĢme ve yenilik yanlısı, 

yaĢlıların ise tutucu eğilimlere sahip oldukları görülmektedir.18-25 yaĢ grubundaki 

gençler, daha çok radikal partilere destek vermektedirler, 25-40 yaĢ grubundakiler, daha 

çok merkez partilere oy vermektedirler, 40-60 yaĢ grubundakiler, gittikçe sağ partilere 

eğilim göstermektedirler, 60 yaĢ ve üstü bireyler, daha çok muhafazakar partilere destek 

vermektedirler (Altan, 2011:322). 

Gençler genel anlamda siyasal katılım sürecinde herhangi bir partiye bağlanma 

konusunda temkinli yaklaĢarak tereddüt göstermiĢlerdir. Nitekim seçmen davranıĢı 

incelemeleri gençlerin ilk kez oy vermeleri gerektiğinde, küçümsenmeyecek bir oranda 

hiçbir Ģekilde oy vermemekte olduklarını göstermektedir. Ġlerleyen yaĢlarda ise birey 

siyasal tercihlerini kararlılık içerisinde yürütmekte ve siyasal yaĢama katılması daha 

düzenli bir kalıba oturmaktadır.(Kalaycıoğlu, 1983:20) 
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BirleĢmiĢ Milletlerin ön ayak olmasıyla, 1970 yılının Haziran ayında Belgrad‟da 

27 ülke ve birçok uluslararası kuruluĢun katılımıyla yapılan “ Ġnsan Haklarının 

Korunmasında Gençliğin Rolü”  konulu seminerde toplumları refahı açısından gençliğin 

siyasal katılımının önemine değinilmiĢtir.  

 “Genel oy hakkının 18 yaĢını doldurmuĢ herkese tanınması tavsiye edilir. 

Ayrıca seçilme hakkı da 18 yaĢını doldurmuĢ herkese tanınmaktadır.”  (UN, 1970: 32) 

Yapılan bu toplantıda, oy birliği ile yukarıdaki karar alınmıĢtır. Buradan da 

anlaĢılmaktadır ki son dönemlerde AK Parti hükümetleri ile gündeme gelen Türkiye'de 

seçilme yaĢının 18'e düĢürülmesi çabası yerinde bir çabadır. Fakat yaĢanılan süreçte 

özellikle mecliste grubu bulunan muhalefet partilerinin konuya karĢı çıkmıĢ olmaları 

henüz bu konuda neticeye ulaĢılmasını engellemiĢtir. 

Özetlemek gerekirse, siyasal katılım ve yaĢ iliĢkisinin uluslararası ölçekte ve 

katılma bölgelerinin tamamında eĢit düzeyde geçerli olmadığı görülmektedir.. Ancak bir 

gerçek var ki, o da siyasal katılımın genç yaĢlarda az, orta yaĢlarda fazla, ileri yaĢlarda 

da tekrar düĢüĢe geçerek en aza doğru gerilediği Ģeklinde olduğu söylenebilir. 

2.2.6. Eğitim ve Siyasal Eğilim Arasındaki ĠliĢki 

Siyasi eğilimin belirlenmesinde eğitim çok önemli bir yere sahiptir.  Özellikle 

“siyasal sosyalleĢme” de önemli görevler üstlenen eğitim, bireylerin siyasal kurumlar ve 

siyasetin iĢleyiĢi hakkında bilgilendirilmesinde, siyasal değer yargılarının ve davranıĢ 

kurallarının bireylere kazandırılmasında aracı rol oynar.  

Bireyler, eğitim seviyelerine göre parti tercih etmektedir. Bu doğrultuda da 

siyasete katılma biçimi ortaya koymaktadırlar. Örneğin: “Yüksek eğitimliler siyasete 

bakıĢları oldukça üst düzeyde gerçekleĢmektedir ve bütün siyasal partilere sahip 

çıkmaktadır. Fakat buna ters olarak eğitim seviyesi düĢük olanlar nispi olarak siyaset 

dıĢına itilmektedirler.” (Baykal, 1970: 57). 
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Birçok demokratik toplumda eğitim, bireylerin siyasal tercihlerinin oluĢmasında 

çok önemli bir etkiye sahiptir. Eğitim, eĢitlik ve hoĢgörü kültürünün oluĢmasını ve 

bireylerin bu kültür sayesinde birbirlerine daha ılımlı ve saygılı olmasına olanak 

sağlamaktadır. Eğitim bireyin, kiĢilik değerlerini, siyasi görüĢünü belirler ve bu 

çerçevede kiĢilerin eğitim durumu siyasi eğilimin oluĢmasında önemli yere sahiptir. 

Bireylerin, eğitim düzeyleri ve toplumsal sınıf içindeki yeri yükseldikçe aile 

kararlarına katılım oranları, siyasal katılım eğilimleri, siyasal etkinlik duyguları da 

yükselmektedir. Eğitim seviyesi arttıkça katılım da doğru orantılı olarak artmaktadır 

(Almond ve Verba: 1972: 337). 

KiĢinin ilk eğitimi ailede baĢlar. En bağımlı ve dıĢ etkenlere en açık olduğu 

dönem çocukluk dönemidir. Bu dönemde ailenin verdiği eğitim kiĢinin ilk görüĢlerinin 

belirlenmesinde etkili olmaktadır. Bu dönemde yerleĢen siyasal görüĢ, çevrenin 

etkisiyle siyasal eğilim geliĢir. 

Eğitim seviyesi ile birlikte kiĢilerin siyasi görüĢleri de değiĢmektedir. Eğitim 

düzeyi düĢük olan bireyler genellikle sağ partileri tercih ederken, eğitim düzeyi lisans 

ve üzeri olan bireylerin daha çok merkez partilere yöneldiği görülmektedir. 

Yapılan bilimsel araĢtırmalara bakıldığında, eğitim görenlerin görmeyenlere 

oranla daha fazla sorumluluk sahibi oldukları ortadadır. Daha fazla eğitim görmüĢ 

olmak, siyasal katılım olgusunu vatandaĢ olma bilincinin olmazsa olmaz bir parçası 

haline getirmekte, bireyin zihni ve duygusal olarak örgütlenmesini bu esnada da 

vatandaĢlık haklarını daha çok kullanmasını sağlamaktadır. KiĢi, eğitimin kazandırdığı 

temel teorik bilgilerle, siyasal olayları merak etmekte, ilgilenmekte, yorumlamakta, 

anlamlandırmakta ve siyasal eyleme ikna olmaktadır (Baykal, 1970: 53-54). 

3.  SĠYASAL KATILMA SEVĠYELERĠ 

Siyasal sistem içerisinde yer alan kiĢilerin siyasete karĢı gösterecekleri ilgi 

kuĢkusuz aynı seviyede değildir. Kitlelerin oy kullanma haklarını kazanmaları bu 
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bakımdan önemli bir değiĢme getirmemiĢtir. Demokratik ülkelerde yasal olanakların 

gerçekleĢmesine karĢın seçmenlerin önemli bir kısma bu yetkilerin kullanmakta 

çekimser kalmaktadır (Özer, 2004:84). 

Amerikalı siyaset bilimcisi Robert Dahl (1963), siyasal katılımın boyutlarını, 

ilgi, önemseme, bilgi ve eylem olarak sıralanmaktadır (Baykal, 1970).  

Kapani‟ye (1997) göre, önemseme, siyasal olaylara önem vermeyi, ilgi, siyasal 

olayları izlemeyi, bilgi, olaylar ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olmayı, eylem ise 

siyasal olaylara aktif olarak karıĢmayı ifade etmektedir. 

KiĢiler siyasete farklı düzeylerde katılmaktadır. Bazı kiĢiler siyasetle hiç ilgili 

değilken, bazıları siyasal etkinliklere daha çok zaman ayırmaktadır. Özellikle siyasete 

teĢkilatçılık anlamında katılanlar, emek ve maddi olanak da sağlayarak katılma düzeyini 

daha üst seviyeye çıkarmaktadır.  

Amerika BirleĢik Devletleri'nde bireylerin farklı yoğunluktaki katılma 

düzeylerini sınıflandırma konusunda çok sayıda önemli araĢtırma yapılmıĢtır. Örneğin 

Verba ve Nie, “Participation in America: Political Democracy and Socaial Equalitiy” 

adlı yapıtında bireylerin siyasal yaĢama altı düzeyde katılabileceklerini öne sürmüĢ ve 

bir sınıflama getirmiĢlerdir (Özer, 2004:85-86): 

1. Siyasal sürece hiç katılmayanlar: Bu kiĢiler, seçimlerde oy kullanmak dahil, 

siyasetle hiç ilgilenmemektedirler. 

2. Oy kullananlar: GeniĢ bir kitle sadece oy kullanmakla yetinmektedir. 

3. KiĢisel sorunlarıyla sınırlı katılmacılar: Bu kiĢiler oy kullanmanın yanı sıra 

kiĢisel sorunlarıyla ilgili olarak devlet memurlarıyla iliĢkide bulunmaktadırlar. 
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4. Topluluk düzeyinde katılmacılar: kimi vatandaĢlar, bireysel çıkarlarının 

ötesinde, yaĢadıkları çevre ile ya da içinde yer aldıkları toplulukların sorunlarının 

çözümü için siyasal iktidarı belediye ve siyasal yönetimi etkilemeye çalıĢırlar. 

5. Kampanyacılar: Seçim kampanyalarında aktif görev alarak  katılma 

düzeylerini yükseltenler. 

6. Son olarak da siyasal partilerde görev almanın yanı sıra diğer siyasal 

etkinliklere faal olarak katılanlar sayılmaktadır. 

3.3.1. Siyasal Katılmanın Özellikleri 

Siyasal katılma farklı özellikler taĢıyabilmektedir. Örneğin, oy kullanan 

seçmenlerin bir bölümü bağımsız olarak kendi iradeleriyle oy kullanırlarken diğer 

bölümü de daha çok baĢkalarını uyarıları doğrultusunda davranmaktadırlar. Siyasal 

katılmanın özelliklerini, kiĢisel bağlılık, dayanıĢma, çıkar ve yurttaĢlık duygusu olarak 

sıralayabiliriz. (Özer, 2004:88). 

3.3.2. Siyasal Katılmanın Toplumsal DeğiĢkenleri 

Siyasal katılma biçimlerini etkileyen toplumsal değiĢkenlere gelince; kiĢilerin 

siyasal katılma düzeylerini, bireysel özellikleri yanı sıra ekonomik toplumsal ve kültürel 

değiĢkenler de etkilemektedir. Kimi değiĢkenler siyasal katılmayı hızlandırmakta 

kimileri ise yavaĢlatmakta hatta engellemektedir. 

Toplumsal ekonomik etkenlerin kiĢinin siyasal katılımıyla ilgili tutum ve 

davranıĢların etkilemesi kaçınılmazdır. Bu yargımızı doğrulayan ampirik bulguların 

yanı sıra kuramsal nedenler de bulunmaktadır. Katılma biçimlerini etkileyen toplumsal 

değiĢkenleri; gelir, meslek- siyasal katılma iliĢkisi, eğitim ve siyasal katılma iliĢkisi, 

yerleĢme biçimi ve siyasal katılım, cinsiyet ve yaĢ olarak sıralayabiliriz (Özer, 2004:89-

93). 
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4. BĠREYĠN KARAR VERME AġAMASINDAKĠ TEORĠK 

YAKLAġIMLARI 

4.1. BĠREYĠN KARAR VERMESĠ 

Karar verme, birçok seçenek arasından alternatiflerin bir tanesinin seçilmesidir. 

 Karar verme sürecini anlama ve sürecin içindeki öğeleri açıklamak konunun 

daha iyi anlaĢılabilmesi için önemlidir. Süreçteki bireysel farklılıkların önemli 

nedenlerinden biri de karar verme stilleridir. Karar verme çalıĢmalarında öncelikli ilgi, 

bireylerin  kararlarında neyi temel alacağı ve nasıl karar verilmesi hususu olmuĢtur ( 

Deniz, 2002). 

KiĢi günlük hayatı dahil olmak üzere yaĢantısının her anında karar verme ile 

karĢı karĢıya gelir. Demokratik alanda da kiĢiye sunulan birden çok parti arasından 

birini seçmesinin istenilmesi kiĢinin siyasi karar mekanizmasını geliĢtirmektedir.  

Bireyi karar verme sürecinde etkileyen asıl etmen bireyin ihtiyaçlarını karĢılama 

oranıdır. Ġhtiyaçların Ģiddeti biyolojik ve sosyo-psikolojik olarak bireyi etkilemektedir.  

Bergland, karar verme sürecinde bazı aĢamaların olduğunu belirtmektedir (Akt: 

Eldeleklioğlu, 1996). Bunlar; Problemin hissedilmesi; yeni bir davranıĢ tarzının 

aranması ve benimsenmesi, Problemin tanıtımı; sıkıntının hissedilerek çözülmesi 

gereken bir problem olarak ifade edilmesi ve adlandırılması,  Seçeneklerin 

oluĢturulması; gerçekleĢme olasılığı en büyük olan seçeneğe yönelme, Seçenekler 

hakkında bilgi toplanması, her seçeneğin pozitif ve negatif yönlerinin ortaya konması, 

Toplanan bilgilerin istekleri karĢılama açısından değerlendirilmesi, Uygun seçeneğin 

belirlenerek, planın uygulanmaya konması ve Sonucun değerlendirilmesidir.  

Karar verme sürecini etkileyen en önemli etken motivasyondur. Motivasyon, bir 

veya birçok bireyin aynı davranıĢ biçiminde devamlı bir Ģekilde yönelmesi için yapılan 

çalıĢmaların tümüne denilir (Erol, 2001:492). 
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4.1.1. Motivasyon Kuramları  

Uygulanabilir özelliğe sahip olan motivasyon kavramı, insan ihtiyaçlarıyla 

alakalı olan alanlarda ön plana çıkmaktadır. Motivasyon sürecinde var olan ihtiyaçlar ve 

beklentiler, davranıĢlar, hedefler gibi unsuları farklı görüĢler penceresinden inceleyen 

kuramlar bulunmaktadır. Bu kuramlar bireyi motivasyon süreci içinde ele almakta ve 

bireyin istenilen bir davranıĢa nasıl sevk edildiğini ortaya koymaya çalıĢmaktadır.  

Motivasyonun temelini ihtiyaç oluĢturmaktadır. Ġhtiyaç kiĢiyi açık bir davranıĢa 

götüren süreçte, bir güdü veya hareket olarak da tanımlanmaktadır. Çoğunlukla bir 

eksiklikten kaynaklanan bu psikolojik duygunun, fizyolojik yetersizliklerle sınırlı 

olmadığı, aksine sonsuz olduğu kabul edilmektedir (Kesici, 2003: 79). 

4.1.1.1. Geleneksel Motivasyon Kuramı 

Geleneksel kuramın en açıklayıcı biçimi McGregor‟un X-Y kuramında ele 

alınmıĢtır. X ve Y kuramları insanın doğası ve niteliklerine iliĢkin görüĢlerdir ve 

McGregor‟un X Kuramına göre insanlara bakıĢ olumsuzdur. Bireyler iĢten kaçan, 

tembel, paraya düĢkün, yönetilmeyi tercih eden, sorumluluktan kaçan, görevlerini 

kaybetme korkusu içerisindeki kiĢiler olduğundan çalıĢtırılmak isteniyorlarsa 

korkutulmalı ve gerekiyorsa tehdit edilmelidir (Can, 1999:76). McGregor bu 

özelliklerin Taylor ve Fayol‟un geliĢtirdiği klasik yönetim kuramı olduğunu belirterek 

onları eleĢtirip Y teorisini ortaya atmıĢtır. Y kuramına göre, olumlu iĢ koĢulları 

oluĢturulduğu takdirde insanlar çalıĢmayı sever, para tek belirleyici değildir, 

sorumluluktan kaçmazlar, sıkı denetim ve ceza iyi bir yöntem değildir. X ve Y 

teorisinden sonra Reddin bu iki teorinin sentezi olan Z teorisini ortaya atmıĢtır. Bu 

teoriye göre insan, ne tam anlamıyla iyi ne de tam anlamıyla kötüdür. Bireyin iyi veya 

kötü olmasını belirleyen etmen içerisinde bulunduğu koĢullardır (Can, 1999:77). 

Geleneksel motivasyon kuramında birey, sahip olduğu değerleri kaybetme 

korkusuyla hareket eder. Bireyin, motivasyonunu arttırabilmek amacıyla sahip olduğu 

değerlerin artırılması ve teĢvik edilmesi sağlanarak sahip olduklarını kaybetmeyeceği 

güvencesi verilir. Geleneksel motivasyon kuramcılarına göre insan ekonomik bir 
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varlıktır ve ekonomik veriler birey üzerinde özendirici rol oynarlar (Sabuncuoğlu ve 

Tüz, 2005:49). 

Geleneksel Motivasyon Kuramına göre kiĢinin baĢarıları bekletilmeden 

ekonomik olarak ödüllendirilmeli, kiĢiye özel motivasyon izlenmeli bu Ģekilde bireyin 

motivasyonu arttırılmalıdır. 

4.1.1.2. Maslow’un Motivasyon Kuramı 

Motivasyonda önemli olan insanı belirli bir davranıĢa iten etmenin ne olduğunu 

belirlemektir. ÇalıĢmalar sonucunda bireyleri belirli davranıĢlara iten koĢulların 

ihtiyaçlar doğrultusunda belirlendiği ortaya çıkmıĢtır. Maslow bu çerçevede insan 

davranıĢlarını anlamaya ve açıklamaya yönelik çalıĢmalar atmıĢlardır. Maslow‟un 

kuramında kiĢi davranıĢlarını etkilemenin temelinde ihtiyaçları etkilemek yatmaktadır 

(Anık, 2000:97). 

 Maslow, iki tip güdüden bahsetmektedir. Bunlar yetersizlik ve geliĢme 

güdüsüdür. Yetersizlik güdüsü ile insan fiziksel ve psikolojik dengesini sağlamaya 

çalıĢırken; geliĢme güdüsü ile yaptığından daha iyisini yaparak mükemmele ulaĢmak 

ister, der. (Keser, 2006: 14). 

 Maslow‟un yaptığı sınıflandırmada iki temel esastır; insan davranıĢlarının 

temelinde ihtiyaçlar yatar ve bazı ihtiyaçları tatmin etmek diğerlerinden daha önemli bir 

yere sahiptir. Bu iki temel çerçevesinde 1954 yılında yaptığı çalıĢma sonucunda, 

bireylerin davranıĢlarını anlayabilmek için ihtiyaçlarının ne olduğunu saptamak 

gerektiğini ortaya koymuĢtur (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2005:51). 
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ġekil 1. Maslow‟un Ġhtiyaçlar HiyerarĢisi 

Maslow‟a göre ihtiyaçlar sıralanacak olursa; 

 Fizyolojik ihtiyaçlar; Ġnsan yaĢamını devam ettirebilmesi için gerekli 

olan yeme, içme, nefes alma, barınma, uyuma, boĢaltım, neslini devam ettirme. 

 Güvenlik ve Emniyet Ġhtiyacı; Emniyet, güven, değiĢmezlik gibi 

faktörler bu kategoride ele alınır.  

 Kabul görme ve Sevgi Ġhtiyacı; insanlarla bir arada yaĢamak, onları 

sevmek ve onlar tarafından sevilmek ihtiyacı. 

 Kendini gerçekleĢtirme ve özsaygı ihtiyacı; meslek, bilim, sanat, siyaset, 

din gibi alanlarda ideal bilgiye sahip olma ihtiyacıdır. 

Biyolojik, fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçları olan insan, ihtiyaçlarından birini 

karĢıladığı anda diğer ihtiyaçlarına yönelir. Bu ihtiyaçlar birbirini takip ederler. 

Maslow‟un hiyerarĢisinde yer aldığı gibi birey temel ihtiyaçlarından baĢlayarak en son 

noktaya kadar sırayla ihtiyaçlarını gidererek ilerler ve sonunda kendisini tamamlayacak 

bilgiye sahip olma ve özsaygısını sağlamaya yönelik ihtiyaçlarını gerçekleĢtirir. 

 

 

4.1.1.3. Alderfer’in Erg Kuramı 

Alderfer‟in ihtiyaç sıralamasına bakıldığında, var olma(ecistence), 

iliĢki(retedness) ve büyüme(growth) ihtiyacı olduğu görülmektedir. Bu ihtiyaçlar 
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arasında kesin bir ayrım bulunmamaktadır. Bu kurama göre, bireyi sadece bir ihtiyaçla 

motive etmek mümkün olabileceği gibi birden çok ihtiyaçla da motive edilebilir (Johns 

ve Saks, 2001:138). 

 

ġekil 2. Alderfer‟in Erg Kuramı 

Bu kurama göre bir ihtiyaç motive edildikten sonra, diğer bir ihtiyaç Ģiddetli bir 

Ģekilde kendisini gösterebilir. Üst ihtiyaca olan motivasyonun az bir Ģekilde sağlanması 

ise daha alt bir ihtiyaçta daha Ģiddetli bir motivasyon gerekliliğine neden olabilir. 

Kısacası bu kurama göre bir ihtiyaç ne kadar az doyurulursa motivasyon Ģiddeti o kadar 

artar (Tevrüz, 1999:73). 

 

ERG teorisinde ihtiyaç sayısı Maslow'un ihtiyaç teorisinde olan beĢten, üçe 

düĢmüĢtür. Bu teoride ihtiyaçlar arasındaki hiyerarĢik sıralamaya daha az vurgu 

yapılmakta, birden fazla ihtiyacın aynı anda karĢılanmak istenmesi imkan dahilinde 

kabul edilmekte ve bir ihtiyacın karĢılanması durumunda bireyin, bir sonraki ihtiyaç 

için motive olacağı bir kural olarak kabul edilmemektedir (Telman ve Ünsal, 2004: 24). 
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4.1.1.4. Mc Clelland’ın BaĢarma Ġhtiyacı Kuramı 

Mc Clelland‟a göre insan ihtiyaçlarını etkileyen belirli güdüler vardır. Bunlar 

bağlılık, güç ve baĢarı güdüleridir. Güdüleri puanlama sistemi çerçevesinde ölçen 

“Thematic Apperceptioan Test” (TAT) sistemini kullanarak, baĢarma, güç ve iliĢki 

kurma motivasyonlarını ölçmek hedeflenmektedir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2005:60). 

 

Mc Clelland, bu ihtiyaçların sosyo-psikolojik nitelikli olduğu kadar toplumsal 

açıdan da yani birey için olduğu kadar ulus yaĢamında da önem taĢıdığını vurgulamıĢtır. 

Mc Clelland‟a göre; bu ihtiyaçlar zamanla ve yaĢam tecrübeleriyle ortaya çıkmaktadır 

(Young, 2008).  

 

Görüldüğü gibi diğer kapsam kuramları ihtiyaçların doğuĢtan geldiğini 

varsayarken, BaĢarı Güdüsü Teorisi‟nde ihtiyaçlar öğrenme sonucunda kiĢi için önem 

kazanmaya baĢlar (Tevrüz, 2002: 108). 

Ġhtiyaçlar kiĢiden kiĢiye değiĢen bir durum sergilediği için, ihtiyaçları gideren 

motivasyonlar da farklılık göstermektedir. BaĢarı ihtiyacı birçok insanda doğal olarak 

bulunmaktadır. Ancak bu ihtiyacın ortaya çıkmasında belirli ortamların oluĢması 

gerekmektedir (ġimĢek vd., 2005:142). Ġnsanlar baĢarılı olmak isterken baĢarısız 

olmaktan korkar ve bu korku da motivasyon yöntemini belirler.  

4.1.1.5. Adams’ın EĢitlik Kuramı 

Adams‟ın ABD‟nin General Electric iĢletmesinde yaptığı çalıĢma sonucunda 

güdülenmeye yönelik araĢtırmalar yapmıĢ ve çalıĢanları sürekli güdülemenin ve teĢvik 

etmenin önemli olduğu görülmüĢtür. Bireyler kendilerine verilen ödüllerle baĢkalarına 

verilen ödülleri sürekli karĢılaĢtırır ve sonucunda baĢarıya odaklanırlar (ġimĢek vd., 

2005:142).  

Bu durum bireyin algıladığı eĢitsizlikle motive edilebileceğini ortaya 

koymaktadır.  
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EĢitlik duygusu kiĢiye güdüleyici bir etki yaratır. KarĢılaĢtırma yapan, girdi-çıktı 

değerlendirmesinde bulunan birey davranıĢlarını değiĢtirmeye yönelir. Birey öncelikle, 

kendi girdilerini değiĢtirerek var olan eĢitlik durumuna göre çabasını azaltır veya 

arttırır. Ya da kendi çıktılarını değiĢtirerek yeni yolar aramaya baĢlar.  

Bunun dıĢında bireyin verdiği diğer bir tepki de algısını değiĢtirmek veya 

düĢüncelerini değiĢtirmektir. Bu yollarla eĢitliğin ya da eĢitsizliğin ölçümünü de 

değiĢtirmektedir. Birey bu durumda da eĢitsizliğin giderilmediğini görürse hedefini 

değiĢtirir ve pozisyonunu terk edebilir. Bütün bu durumlar eĢitliğin birey üzerindeki 

motivasyon durumunu göstermektedir (Onaran, 1981:169). 

Bireyin çalıĢma ortamında algılamıĢ olduğu eĢitlik veya eĢitsizlik, onun 

motivasyon düzeyini ve dolayısıyla iĢ tatmini ve baĢarısını da etkileyecektir. Bireyler 

çabalarını ve elde ettikleri kazanımları, kendileriyle eĢit düzeydeki diğer 

çalıĢanlarınkilerle sürekli kıyaslamaktadır (Can, 1995: 331). 

4.2. MOTĠVASYON SÜRECĠ 

Motivasyon/Güdüleme, soyut bir olgudur ve davranıĢ biçimini açıklamada 

önemli bir yere sahiptir. Motivasyon sürecinde davranıĢ tetiklenir ve birey kendisine 

hedefler koyar. Daha sonra hedefe yönelik davranıĢlarda bulunan birey, amaç 

çerçevesinde çalıĢmalar göstererek hedefe ulaĢılır. Motivasyonun gerçekleĢip, 

beklenilen davranıĢın ortaya çıkabilmesi için iç ve dıĢ etmenlerin ortaya çıkması 

gerekmektedir.  

Motivasyonun baĢlayabilmesi için ihtiyacın oluĢması gerekmektedir. Ġhtiyaç bir 

eksikliğin ortaya çıkıp, Ģiddetlenmeye baĢladığı zaman ihtiyacı gerçekleĢtirmeye 

yönelik çalıĢmalar baĢlar ve bu süreçte motivasyon büyük rol oynamaktadır.  

4.2.1. Güdü ve ÇeĢitleri 

Güdü(Motiv) bireyi harekete geçiren, ihtiyaçlara dayanan, davranıĢta 

bulunmasına neden olan davranıĢ bütünüdür. Sabuncuoğlu, “güdü çeşitli 
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gereksinimlerin karşılanması için bireyleri davranış ve eyleme iten neden olarak 

tanımlanmaktadır” diye açıklamaktadır (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2005:40). 

Ġnsanların doğal ihtiyaçlarından oluĢan güdüler içgüdüler olarak 

adlandırılmaktadır. Bu güdüler öğrenmeye yönelik güdüler değildir ve fizyolojik nedene 

dayanırlar. Ġçgüdüye dayalı bu ihtiyaçlar öğrenmeye dayalı olarak değiĢmezler (Sözen, 

1980:120). Ġçgüdüye dayalı güdüler genellikle hayvanlara dayalı, bir bireyin tamamında 

görülen, sonradan öğrenilmeyen belirli davranıĢ biçimlerine dayanan güdü türüdür. 

Örneğin, örümceklerin ağ örmesi, kuĢların yuva yapması vb… 

Bireyin hayatını sürdürebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlara yönelik olanlar 

fizyolojik güdülerdir. Bu güdüler birincil güdüler olarak adlandırılır. DoğuĢtan var olan 

yeme, içme, uyku, barınma, nefes alma gibi ihtiyaçlar fizyolojik güdüler olarak 

adlandırılırlar. Sonradan kazanılmaz ve tüm bireylerde fizyolojik güdülerin tamamı 

aynıdır.  

Toplumun bir parçası olan birey, toplumun gereklerine uyarak, gelenek ve 

kuralları yerine getirir. Birey toplumsal değerlere olan davranıĢlarını kontrol etmek 

zorundadır ve dıĢlanmamak için toplum gereklerini yerine getirir. Sosyal güdü olarak da 

adlandırılan bu durum, beraber yaĢamanın gereği olarak toplum için doğru ve iyi olanın 

birey için güdü rolü oynar  (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2005:40). ÖğrenilmiĢ güdülerin 

tamamı sosyal güdüdür.  

Sosyal güdünün dıĢında bireyin davranıĢlarını psikolojik güdülerde etkiler. 

DoğuĢtan veya sonradan kazanılan bu güdüler bireyin kiĢiliğini oluĢturur. KiĢiden 

kiĢiye değiĢiklik gösteren bu güdülerin birey üzerindeki Ģiddeti de farklılık gösterir.  

4.3. KARAR VERME 

Karar verme süreci bireyde durumu anlama, problemi tespit etme, en uygun 

seçeneği tercih ederek uygulama gerekliliğini ortaya çıkartır (Can, 1999:76). Karar 

verme süreci içerisinde birey içinde bulunduğu durumun gerektirdiği ihtiyaçlar 

çerçevesinden motive olmakta ve tutumları Ģekillenmektedir.  
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Tutum, bireyin herhangi bir durum karĢısında düzenli olarak gösterdiği eğilim 

biçimidir (Ġnceoğlu, 2000:1). Bireyler kendileri için ve toplumsal yaĢamda karĢılarına 

çıkan her türlü olguya ve duruma karĢı tutum sergileyebilirler. Tutumun biliĢsel, 

düĢünsel, davranıĢsal boyutları vardır ve bu boyutlar birbirlerinden kesin olarak 

ayrılmazlar. Genellikle sonradan kazanılırlar ve hayatın ilk 25 yılında tam olarak 

oluĢurlar.  

KiĢi doğumundan ölümüne kadar hayatını sürdürdüğü toplumdan ve özellikle de 

ailesinden etkilenir. En baĢta ailede baĢlayan ve devam eden bu etkileĢme sürecine 

toplumsallaĢma diyoruz. Bireyin hayatı boyunca sahibi olduğu tutumları çocukluk 

çağlarından itibaren baĢlayan toplumsallaĢma sürecinde edindiği deneyimlerle çok 

yakından ilgilidir (KıĢlalı, 2007:27). 

Tutumlar bireyi toplumun bir parçası haline getirerek davranıĢlarını düzenler, 

sosyalleĢmede ve bireyin statü kazanmasında önemli rol oynar (KıĢlalı, 2007:136). 

4.3.1. Bireyin Tutumu ve Öğeleri 

Tutum Latince kökeninde “harekete hazır” demektir.  Tutumun bilimsel olarak 

ele alınması 19. yy. da gerçekleĢmiĢtir. Tutumun ne olduğu ile ilgili olarak pek çok 

tanım yapılmıĢtır. Ancak tutumun tanımı için genel geçer bir görüĢ sağlanamamıĢtır. 

Tutum için yapılan değiĢik tanımlamalar onun farklı boyutlarda ele alınmasıyla 

iliĢkilidir. (TavĢancıl, 2006: 65). 

Tutum davranıĢ biliminin anahtar kavramlarından biri olmakla birlikte, davranıĢ 

biliminin insan davranıĢlarını sorgulamayı ana hedef olarak almasından dolayı tutum 

kavramı ile davranıĢlar önemli bir iliĢki içerisindedir. Tutum bireyin bir durum, olgu 

veya olay karĢısında ortaya koyması beklenilen davranıĢ türüdür.  

Alport tutumu; “Bireyin bütün nesnelere karşı göstereceği tepki ve durumlar 

üzerinde yönlendirici veya etkin bir güç oluşturan ve denem bilgilerde organize olan 

ussal ve sinirsel bir davranışta bulunmaya hazır olma hali” olarak tanımlar.  



26 

 

 

 

Katz ise; “Bireyin çevresindeki bir simgeyi, bir nesneyi ya da bir olayı olumlu 

ya da olumsuz bir şekilde değerlendirme eğilimi” olarak adlandırır.  

Lambert‟e ise; “Bireyin insanlar, gruplar, sosyal konular ve daha genel olarak 

herhangi bir çevresel olayla ilgili örgütlenmiş ve tutarlı bir düşünce, duygu ve tepki 

biçimi” olarak tanımlar.  

Krech ve Crutchfield tutumu; “Bireyin yaşamındaki bir olaya karşı güdüsel, 

duygusal, algısal ve zihinsel süreçlerinin kalıcı ve sürekli bir örgütlenmesi” olarak 

tanımlar.  

Sherif “Zihinsel, güdüsel ve davranışsal sistemler olarak tutumların, dış 

dünyamıza ilişkin süreklilik niteliğine sahip varsayımlar olduğunu, dış dünyanın işleyiş 

biçimi ve insanlar hakkında edinilen birtakım düzenli beklentileri, inançları içerdiğini, 

neyin doğru neyin yanlış, neyin kaçınılır olduğu konusunda insanlara yol gösterdiğini” 

savunur. 

Oktay'a göre, tutumun tanımı; bir kiĢiye, gruba veya duruma karĢı gösterilen 

tavır, hareket ve davranıĢlarda ortaya çıkan ve öğrenmeyle koĢullanmıĢ davranıĢa yön 

veren tepki eğilimleridir (Akt.; Güven, 2005: 35).  

Yapılan bu tanımlardan da görüldüğü üzere, tutumun tek bir tanımının olmadığı 

ve her disiplinin kendi alanına en uygun tanımı alma eğiliminde olduğu görülmektedir 

(Kont, 2008: 35).  

TavĢancıl (2006: 71), bu tanımlamalardan yola çıkarak, tutumların özelliklerini 

aĢağıdaki gibi belirtmiĢtir;  

- Tutumlar, doğuĢtan gelmez, yaĢantı ile kazanılır.  

- Tutumlar, geçici değildir.  

- Tutumlar, birey ve nesne arasındaki iliĢkide bir sistem kazandırır.  
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- Tutumlar, insanın objeye dönük değerlendirmelerinde taraflılık oluĢturur. Birey, 

objeye yönelik belli bir tutum geliĢtirdikten sonra, onu nesnel olarak 

değerlendiremez. Objeye bakıĢı, objeye yönelik oluĢturduğu tutum perspektifinden 

gerçekleĢir.  

- Bir objeye yönelik tutum oluĢması, ancak o objeyle diğer objeler arasındaki 

mukayese sonucunda gerçekleĢir.  

- KiĢisel tutumların yanı sıra kolektif tutumlarda vardır.  

- Tutum, tepkiye yön veren eğilimlerdir.  

- Tutumlar, objeye yönelik hem olumlu hem de olumsuz davranıĢlara neden olabilir. 

Tutumlar doğuĢtan olmayan, genetik özellik taĢımayan, zamanla kazanılan 

davranıĢ türüdür. Tutumun bazı bileĢenleri bulunmaktadır. Bu bileĢenler bireylerin 

tutumlarını açıklamakta faydalı olmaktadır. 

Tutum bireyin çevresindeki olgulara gösterdiği ön eylem niteliğindedir. 

Duygusal ve zihinsel öğelerden oluĢur. Tutumun duygusal bileĢeni, bireyin bir nesneye 

karĢı verdiği duygusal tepkileri yansıtır. KiĢi herhangi bir nesneyi, olayı, davranıĢı 

olumlu ya da olumsuz değerlendirerek ona göre davranıĢta bulunabilir. Duygusal 

değerlerin olumlu ya da olumsuz olması durumu olduğundan ölçülebilmeleri kolaydır. 

Zihinsel öğeler ise belirli olay, nesne gibi faktörlere karĢı sahip olunan düĢünce e 

inançlarının tümüdür (Ġnceoğlu, 2000:9). Zihinsel öğeler bireylerin değer yargılarından 

dolayı bireyden bireye değiĢiklik göstermektedir.  

4.3.2. Bireyin Tutum Yapısı ve Temel Öğeleri 

Tutumlar, yalnızca bir davranıĢ eğilimi değildir. Tutumların biliĢsel, duyuĢsal ve 

davranıĢsal öğelerden oluĢan yönleri de vardır (TavĢancıl, 2006: 72). 

BiliĢsel öğe, bir objeye iliĢkin gerçeklerin, genel bilgilerin, görüĢlerin sonucunda 

oluĢan değerlendirmelerin olumlu ve olumsuz inançlara dönüĢmesidir (Atkinson ve 

Hilgard, 1992; Akt. TavĢancıl, 2006: 75). 
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Duygusal öğe, kiĢinin tutum objesine oluĢturduğu duygusal tepkileri 

içermektedir. BaĢka bir ifadeyle duygusal öğe, tutumun bireyden bireye farklılık 

gösterdiği hoĢlanma-hoĢlanmama yönünü ifade etmektedir (Kont, 2008: 35). 

DavranıĢsal öğe, tutumun davranıĢla olan iliĢkisini içermektedir. Ancak yapılan 

araĢtırmalarda bazen tutumla davranıĢ arasında tutarlı bir iliĢki, bazen de tutarsız bir 

iliĢki bulunmuĢtur (TavĢancıl, 2006). 

Tutumun bu öğeleri dıĢında bazı özelliklerinin de ele alınması gerekmektedir. 

Bu özellikler güç derecesi, karmaĢıklık, diğer tutumlarla iliĢki ve merkezilik, tutumların 

tutarlılığı Ģeklindedir (KağıtçıbaĢı, a.g.e: 88).  

“Tutumun yapısını, onun örgütlenmesinde rol oynayan temel öğeler vardır: 

Bunlar:  

• İlişkilendirme  

• Tutum konusu ile doğrudan deneyim 

• Başkalarından öğrenme  

• Olmak üzere üç temel grupta toplanmaktadır (Ġnceoğlu, 2000:29). 

Tutumlar, bireylerin yaĢam içerisinde elde ettikleri tüm davranıĢsal ve düĢünsel 

hareketler çerçevesinde oluĢmakla beraber, zaman içerisinde değiĢebilmektedir. 

Bireylerin değer yargıları, zamanla beraber değiĢiklik gösterdiği için bireylerin 

tutumları da değiĢiklik gösterebilmektedir.  

Bir kez oluĢturulan tutumlar genel olarak daha sonraki davranıĢlarda da 

kendisini göstermektedir. Süreklilik gösteren tutumlar olduğu gibi, öğrenme zamanında 
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oluĢmaya baĢlayan tutumlar değiĢkenlik gösterebilmektedir. Ancak tutumlar genel 

olarak süreklilik göstermektedir.  

Ġnsanların ihtiyaçları doğrultusunda belirli davranıĢları ortaya koydukları 

bilinmektedir. Ġnsanların bu davranıĢlarıyla tutumları arasındaki uyum ne kadar fazla 

olursa birey fayda elde eder. Bireyin amaçlarına olumlu dönüĢ yapan tutumlar, 

ödüllendirilmiĢ davranıĢlar olarak değerlendirilir. Bastırılan tutumlar, bireyde iç 

rahatsızlığa sebebiyet verdiğinden birey baĢka davranıĢlara yönelir (Ġnceoğlu, 2000:15). 

Genel bir ifade ile tutum değiĢim süreçleri kiĢilerin ikna ve uyum iĢlemleri 

sonucu ortaya çıkar. KiĢi karĢı taraftan iletilen mesaja kimi zaman ikna edilir kimi 

zaman da kendi kendini mesaj doğrultusunda ikna eder (Tolan, Ġsen, Batmaz 1991:276). 

Tutumlar bireylerin kiĢiliğini korumaktadırlar. KiĢilerin egosuna saldırı 

niteliğinde bir durum ortaya çıktığında bireyin psikolojik süreci ön plana çıkmaktadır. 

Yine tutumlar bireyin değerleriyle alakalı olduğu için kiĢinin psikolojik kimliğine etki 

etmektedirler (Ġnceoğlu, 2000:17). 

Tutum hakkında elde edilen bilgiler çoğunlukla tek baĢına etkilidirler. Strobe ve 

Lenkert 1988 yılında bir araĢtırma yapmıĢlardır. Almanya'da bir süredir yaĢayan 

Amerikalı öğrenciler ile Almanya'ya yeni gelmiĢ öğrencilerin, Almanlarda gördükleri 

olumlu ve olumsuz vasıflar arasında belirgin bir fark gözlemlenmemiĢtir.  

Aynı araĢtırma Fransa'da bulunan Amerikalı öğrenciler üzerinde de yapılmıĢtır. 

Fransa hakkında Amerikalı öğrenciler az sayıda olumlu ve çok sayıda olumsuz 

özellikler belirtmiĢlerdir. Yani Almanya'ya giden öğrenciler Almanlarla ilgili önceden 

sahip oldukları kanı ve tutumlarında haklı olduklarını görmüĢler ve tutumlarında çok az 

bir değiĢme hissetmiĢlerdir, buna karĢılık Fransa'ya giden öğrenciler önceden sahip 

oldukları Fransızlara dair kanılarında, köklü tutum değiĢikliğine uğramıĢlardır 

(Arkonaç, 198-199). 
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DavranıĢların belirli bir bütün içerisinde devamlılık sağlayabilmesi için 

tutumların iĢlevleri önemli rol oynamaktadır. Tutumların, bilgi, araçsal, ego koruyucu 

ve değer ifade edici iĢlevleri vardır (Ġnceoğlu, 2000:14). Tutumlar birey için bilgi 

birikimi sağlar, amaçlarına ulaĢmasında araçsal özellik taĢır, amaçlarına ulaĢmalarında 

uygun yol ve yöntemleri seçmelerine katkıda bulunur, değer yargılarına katkıda 

bulunur, bireyin algılarının dıĢ etkenlerden etkilenmesine engel olur ve algıda tutarlılığı 

sağlar.  

Ġnsanlar yaĢamlarını sürdürebilmek için belirli amaçlara odaklanırlar ve bu 

amaçlara ulaĢabilmek için de belirli davranıĢlar sergilerler. KiĢi, davranıĢ-amaç ve 

tutum arasında uyum sağladığı takdirde fayda elde eder. DavranıĢların altında yatan 

tutumlar, davranıĢlarla uyum sağladığı takdirde araç olarak kabul edilmektedir. Bireyin 

amaçlarına olumlu cevap veren tutumlar ödüllendirilmiĢ davranıĢların sonucuyken, ceza 

ile bastırılan tutumlar bireye olumsuzluk verir. Bu durum bireyi olumlu bir davranıĢa 

yönelmek için bireyi tetikler ve yeni amaçlar oluĢur (Ġnceoğlu, 2000:15). Yeni amaçlar 

yeni davranıĢların oluĢmasına neden olur. Bireyin öğrenmeye ve deneyime yönelik 

birikimleri, araçsal iĢlev niteliğindeki tutumların değiĢmesine neden olur.  

Tutum değiĢiminin etkili olarak sağlanması için verilmek istenen mesajın hedefe 

net olarak ulaĢtırılması gerekir. Bu durumda kanaat önderleri ön plana çıkmaktadır. 

Çünkü kimi zaman onlar, mesajın içeriğini çarpıtarak hedef kitleye aktarmaktadırlar 

(Freedman J.L., Sears D.O. ve Carlsmith J.M., 1998:394-420).  

Tutumların araçsal özelliğinin dıĢında, kiĢiliklerini koruyucu özellikleri de 

bulunmaktadır. Bu tutumlar bireyin öz değerlerini koruma eğilimindedirler. KiĢilerin 

kendilerini iç dengelerine karĢı çatıĢmaya sokacak her türlü dıĢ etkene karĢı müdahaleci 

olmaktadır (Ġnceoğlu, 2000:16). Bireyler karĢılaĢtıkları sorunları kendi egolarına göre 

yok sayılarak veya çarpıtarak gidermeye çalıĢırlar. Bir iĢlevi yerine getiren tutumlar, 

bireyleri amaçlarına ulaĢmada araç olarak yöneltir, engelleyici olanlar kaçınmasını 

sağlar.  
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KiĢilerin kalıplaĢmıĢ tutumları etrafında bulunan dıĢsal faktörlerden etkilenebilir 

ve değiĢtirilebilir. Siyasal tutumlarda ki bu değiĢimin bir takım sonuçları vardır. Bir 

partinin yerini diğerine bırakmasında siyasal tutumların etkilenmesi süreçleri etkili 

olmaktadır. Ayrıca, mevcut düzen sonlandırılarak ortaya çıkarılmaya çalıĢılan yeni 

ortam için yani yeni bir rejimin kurulması esnasında bunu yapmak isteyen kiĢi veya 

kiĢilerin sahibi olduğu belirli bir dünya görüĢünün tutumların değiĢtirilmesi yolu ile 

toplumun önemli bir kesimine benimsetilmesi söz konusu olabilmektedir. (Cüceloğlu, 

1999:521-522). 

KiĢilerin psikolojik süreçleri değerlerini belirler, bu değerler üzerinden kiĢi 

kendisini ve çevresini algılar. Tutumlar ise bireyin algıladığı psikolojik alt yapıyı 

belirten özelliktedir. KiĢilerin psikolojik kimliği ve tutumları, benlik kimliğini 

kapsamaktadır (Ġnceoğlu, 2000:17). 

Benlik, kiĢinin bebeklik döneminde baĢlayan, diğer kiĢilerin kendisine bakıĢ 

açısını, değerlendirilmesini, toplumda kabul görüp görmediğini bireyin algısına 

yerleĢtirip kiĢide aynılık ve farklılık hislerini oluĢturan duygudur. Bireyin farklılığı, 

aidiyet ve ötekiler üzerinden kendisini gösterir ve bu durum kimlik farklarının 

oluĢmasına neden olur. KiĢi kendisini tanımlarken benlik kimliği ile tanımlar. KiĢinin 

içerisinde yer aldığı sosyal gruplar ile diğer yapılanmalar içerisinde benlik kimliğine ait 

belirtilerin olması sonucunda kiĢi farklı bir grup içerisinde dahil kendi kimliğini korur. 

Kendisine ait olan düĢünce ve duygular, kimlik çerçevesinde kendisine ait tutarlı 

davranıĢlar sergilemesine neden olur. Benlik kimliği sayesinde davranıĢlar ve tutumlar 

uyum gösterir ve çeliĢki yaratmaz.  

KiĢiler kimlikleri çevresindeki tutumlarında ödül beklemezler. Tek beklenti 

bulundukları çevrede sosyal değer görmeleridir. Sosyal değerde en önemli etken, 

saygınlık ve kabullenilmedir. Tutumlar kendilerine var olunan sosyal çevre içerisinde 

değer kazandırmadığı takdirde tutumlar yerini yeni tutumlara bırakır.  

Bu kapsamda düĢünülecek olduğunda tutumların değiĢtirilebileceği 

görüĢmektedir. Bunu bireyle iletiĢim kurarak sağlamak mümkündür. Bireyle iletiĢim 
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kurarak tutumu dıĢarıdan etkilemenin, bireyde var olan tutumu daha da güçlendirmek, 

önceden bireyde var olan kalıplaĢmıĢ bir tutumu yumuĢatmak, var olan tutumu 

tamamen değiĢtirmek ve son olarak ilk kez karĢılaĢılan bir duruma karĢı yeni bir tutum 

geliĢtirmek gibi dört temel hedefi vardır (Usal, KuĢluvan, 1999:165). 

Tutumlar sadece amaçlara yönelik oluĢmayıp aynı zamanda öğrenme yoluyla ve 

deneyimle oluĢur. Bireyin olumlu ya da olumsuz tutum oluĢturabilmesini sağlayan en 

önemli faktör o konu hakkında kiĢinin bilgi ve tecrübe sahibi olmasını gerektirir. Yeni 

oluĢan bilgiler ise daha önceki tutumlarla uyumlu olurlar ve bilgi ve tecrübe ne kadar 

kabul görüyorsa tutumlarda o kadar Ģiddetli olur (Ġnceoğlu, 2000:18). 

4.3.3. Tutum DeğiĢim Kuramları 

Tutum değiĢikliğine iliĢkin çalıĢmalar II. Dünya SavaĢı sonrasında kuramsal 

olarak ele alınmaya baĢlamıĢtır. Önceleri bir tutum çizgisinde ilerleyen bireyin buna 

uygun davranıĢlar sergilemesi gerektiği tersi durumda tutum ölçülerinin geçersiz olacağı 

savunulurken günümüzde tutumun zihinsel, duygusal ve davranıĢsal öğelerinin 

birbirleriyle ne derece uyumlu olacağına yönelik kuramlar geliĢtirilmiĢtir. 

Bireylerin dıĢ dünya algılamalarında tutumların önemli bir rolü vardır. Tutumlar, 

uzun süredir yerleĢmiĢ olan duygu, inanç ve davranıĢ eğilimidir ve bu eğilimler kiĢiyi 

diğer kiĢilerden ayıran bir durum yaratır. Eğilimler, kiĢileri, grupları, fikirleri konu 

edinir. Tutumlar uzun süreli eğilimlerdir. KiĢilerin geçici olarak gösterdiği eğilimler 

tutum olarak adlandırılmazlar. Tutumlar, sadece duygu ve düĢünce değil aynı zamanda 

gözlemlenebilen davranıĢsal öğeleri de kapsamaktadır.  

Bireyler, baĢkalarını belirli bir tutuma inandırmaya çalıĢtığı süreçte tutum 

değiĢiminin oluĢumu için de ortam hazırlamıĢ olurlar. KiĢinin amacını gerçekleĢtirmek 

için diğer kiĢileri kendi tutumunun doğruluğuna inandırmaya çalıĢır ve bu doğrultuda 

belirli mesajlar oluĢturur. Tutumun değiĢmesi için öncelikle belirli bir ortamın oluĢması, 

mesajın hazırlanması ve kaynağın olması gerekmektedir.  
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Tutumların değiĢmesi konusu incelendiğinde, öğrenilme yolunun etkili olduğu 

görülmüĢtür. Öğrenmeye bağlı, biliĢsel ve zihinsel süreçleri içerisine alarak yapılan 

çalıĢmalar tutumların değiĢikliklerini ortaya koymuĢtur. Öğrenmenin temelini çevre ile 

etkileĢimi sonucunda oluĢan bilgi, beceri, tutum ve değerler oluĢturur. KiĢi yaĢantısı 

boyunca çevresinden sürekli bir Ģeyler alır ve çevresine bir Ģeyler verir. Bu Ģekilde 

oluĢan ve kalıcı değiĢime dönüĢen öğrenme, insanların toplumsal yaĢama ayak 

uydurabilmelerini sağlamaktadır (Güney, 2000:141). KiĢi öğrendiği bilgiler 

çerçevesinden kendisine gelen her türlü veriye karĢılık tepkide bulunur. Bu durum 

öğrenmenin dinamik bir süreç olduğunu gösterir. OlgunlaĢma sürecinde ise birey yeni 

verilerden etkilenir. Bu farklılaĢma tavırları ve davranıĢları da etkiler (Barlı, 2007:167). 

Öğrenmenin değiĢikliğe uğramasına neden olan etkenler davranıĢçı, biliĢsel, 

duyuĢsal ve nörofizyolojik öğrenme kuramları olarak 4 kuram çerçevesinde açıklamaya 

çalıĢılmıĢtır. DavranıĢçı kurama göre, öğrenme uyarıcı ile davranıĢ arasında geliĢir ve 

pekiĢtirme yoluyla davranıĢ değiĢikliklerine yol açabileceğini savunur. Pavlov‟un 

“Klasik KoĢullanma” örneği davranıĢçı akımın en önemli örneğidir. Klasik 

koĢullanmada tekrar, pekiĢtirme, ayırt etme, davranıĢın sönmesi, kendiliğinden geri 

gelme olmak üzere öğrenmeyi etkileyen faktörlerin olduğunu esas almaktadır (Barlı, 

2007:171). 

KiĢileri olumlu sonuçlara götüren davranıĢlar kalıcı davranıĢlardır. Ġnsanlar 

davranıĢları sonucunda olumlu bir sonuç aldığı anda o davranıĢı tekrarlama eğiliminde 

olurlar. DavranıĢlara yönelik gelen olumlu tepkiler, davranıĢları pekiĢtirme rolü oynar.  

Bireyler bir durumla karĢı karĢıya kalığı durumda öğrenilmiĢ davranıĢlarla cevap 

verir. Yeni bir durumla karĢılaĢtığı zaman ise var olan düĢünce ve duygularına bağlı 

olarak yeni çözümler üretir. Üretilen bu çözümler genellikle öğrenilmiĢ davranıĢlarla 

uyum sağlamaktadır. DavranıĢçı yaklaĢıma göre davranıĢlar ölçülebilen davranıĢlardır.  

BiliĢsel kuramlara göre, gözlemlenemeyen zihinsel sürece öğrenme denir ve 

öğrenme bir bütünü temsil eder  (Güney, 2000:148). Önemli temsilcileri olan Piaget ve 

Bruner, öğrenmeyi, kiĢinin davranıĢta bulunma kapasitesinin değiĢmesi olarak tanımlar. 
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 Bu kuram daha çok anlama, algılama, düĢünme üzerinde yoğunlaĢır ve 

davranıĢta değiĢmenin olması zihinde meydana gelen öğrenmenin yansıması sonucu 

oluĢabileceği söylenir (Barlı, 2007:177). 

DuyuĢsal kurama göre, öğrenmenin doğası önem taĢımaktadır ve duyuĢsal 

sonuçlarla ilgilenir. Öğrenmenin davranıĢsal, duyuĢsal ve düĢünsel sonuçları 

birbirleriyle bağlantılıdır, bunları birbirinden net bir Ģekilde ayırmak zor bir durumdur 

(Barlı, 2007:181). DavranıĢsal değiĢmede önemli olan zihinsel değiĢmedir. Zihinsel 

değiĢme gerçekleĢmedikçe davranıĢsal değiĢme gerçekleĢememektedir. DuyuĢsal 

değiĢme ise kiĢilik değiĢmesine sıkı sıkıya bağlıdır. Öğrenmenin asıl hedefi kiĢiliği 

değiĢtirmek ve değiĢtirmektir.  

ĠĢlevselci yaklaĢıma göre insanlar amaçlarına ulaĢabilmek için öğrenmeye 

muhtaçlardır (BaĢaran, 1996:216). Ġnsan iĢlerini yaparken, bildiklerini kullanır 

bilmediklerini öğrenme çabasına girer.  

Tutumlarda değiĢiklik oluĢması birbirinden farklı süreçlerle iliĢkilidir. KiĢilerin 

karĢısına çıkan yeni durumlarda kiĢi kabullenme ve benimseme yoluna gider. KiĢi 

tutumunda değiĢiklik yaratmadan önce öğrenmeye odaklanır. Öğrenilecek davranıĢlar, 

bireylerin amaçlarına ulaĢmalarında var olan engelleri kaldıracak nitelikteyse öğrenme 

güdülenir. Öğrenilen davranıĢ, bireyin önündeki engelleri kaldırdıktan sonra, bireyin 

çevresi tarafından benimsenmesini sağlayacak tutumlar oluĢmasına neden olur. Bu 

tutumlar da yerini aldıktan sonra birey egosunu tatmin eden kiĢilerin tutumlarını 

benimsemeye baĢlar ki buna özdeĢleĢme denilir (Ġnceoğlu, 2000:16). 

KiĢilerin zihinsel yapılarının farklı ve karmaĢık bir yapıya sahip olması, 

tutumların değiĢmesini etkileyen önemli bir etkendir. Bireyin baĢka tutumları 

benimsemesindeki temel neden saygınlığını arttırma isteğidir. Bu Ģekilde oluĢan 

tutumlar kısa süreli tutumlardır. Bireylerin bildikleri ile tutumları uyumlu olmak 

zorundadır. Ġki durum arasında uyum olmadığı takdirde zihinsel çeliĢkiler ortaya çıkar 

ki bu durum beraberinde davranıĢ bozukluklarını getirir.  
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Bireyin karar verme süreci iç faktör olan zihinsel ve psikolojik alt yapı ve dıĢ 

yapı olan çevresel faktörlerden etkilenmektedir  (Kalender, 2000:43). Karar öncesi 

aĢama birey için bilgi toplama ve bu bilgileri toplama aĢamasıdır. Toplanılan her yeni 

bilgi yeni alternatiflerin oluĢmasına neden olur. Birey verdiği tüm kararlardan olumlu 

veya olumsuz etkilenmektedir. Bundan dolayı birey karar verirken en iyi sonuç 

alabileceği kararları analiz ederek onlara yönelme eğilimindedir. Karar verme sürecinde 

öncelikli olarak amaçlar tanımlanır (Kalender, 2000:47).  Sonrasında değiĢkenler tespit 

edilerek, alternatifler içinden bireyin amacına en uygun olan karar verilir.  Sonuçta 

birey kendisine daha fazla kar sağlayacak karara yönelir. Yani karar verilirken birey iç 

dünyasında bir bakıma fayda-zarar analizi yaparak kendisi için en uygun olanı 

benimser. Alınan kararlar ile birey tatmin olmadığında bireyi çeliĢkiler sarar. Bu 

durumda birey aldığı kararın en doğrusu olduğunu, diğer alternatiflerin bu kadar etkili 

olamayacağını hem kendisine hem de çevresindekilere empoze etmeye çalıĢır. Birey 

tüm bunlara rağmen uyguladığı karardan memnun olmadığı durumda davranıĢlarında 

değiĢikliğe gitmek durumunda kalır.  

 

4.4. ĠKNA VE BĠREYĠN TERCĠHLERĠNĠ ETKĠLEME 

Seçim, birçok alternatif içerisinden özgün iradeye dayalı yönelimdir. Bireyler oy 

verirken, siyasi bir davranıĢ sergilerler.  Siyasi davranıĢ; sosyal, psikolojik, ekonomik 

değiĢkenlerden etkilenir. Bu sebeple toplumdan topluma değiĢir ve kiĢisel bir üründür 

(Kaya, 1985:95).  

Seçmenlerin tercihlerinin etkilenmesi, siyasi partiler için istenilen davranıĢların 

yani oy vermenin sağlanmasını sağlayacak Ģekilde bireyin ikna edilmesini kapsar. Bu 

durumda liderin karizması, ideoloji, özdeĢleĢme, kararların alınmasında rasyonel 

davranılması gibi etmenler seçmenin oy vermesiyle ilgilidir. SiyasallaĢma süreci bireyin 

oy vermesinden önce baĢlar ve genellikle ailenin ve yaĢanılan çevrenin etkisi 

siyasallaĢma sürecinde önemli yere sahiptir (Kalender, 2000:58).  

Bireyler küçük yaĢlardan itibaren etkisi altında kaldığı siyasi partiye oy verme 

eğiliminde olurlar. Bunda genellikle menfaatler önemli yere sahiptir. Menfaatlere 
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bakıldığında, sosyo-ekonomik durumun belirli bir ideolojiyi benimsemede etkili olduğu 

görülmektedir. Bununla beraber belirli bir ideolojik çevrede yaĢayan çocuklar, oy verme 

çağları geldiğinde o ideolojiye mensup partilere yönelirler.  

Seçmenin tercihlerini etkilemede, bireyin hangi siyasi ideolojiye yatkın 

olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Yatkınlık belirlendikten sonra bireyi 

etkileyebilmek için neler gerekebileceği araĢtırılarak, bireysel ve toplumsal siyasal ikna 

çalıĢmaları yürütülmektedir.  

4.4.1. Ġkna Nedir? 

Ġkna, toplumsal bir etkileme biçimidir ve bireyin amaca ulaĢmasında bireyi 

zorlamak yerine bireye amacı çekici kılarak, amacın benimsetilmesidir. Robert Cialdini 

ikna hakkında yazdığı kitabında iknanın altı silahını belirlemiĢtir. Bunlardan birincisi, 

karĢılıklılıktır. Buna göre insanlar iyiliğe iyilikle yönelirler ve bireyi ikna edebilmek 

için iyi bir Ģekilde yönelmek gerekmektedir. Ġkincisi söz verme ve bağlılıktır. KiĢiler 

söz verdiklerinde sözlerini tutma eğilimindedirler ve genellikle aralarındaki anlaĢma 

bittikten sonra dahil sadakat mutlak kalır. Üçüncüsü toplumsal kanıttır. Bireyler 

çoğunluğun yöneldiği duruma yönelme eğilimindedirler. Yani insanlar genellikle diğer 

insanlardan gördükleri Ģeyleri yaparlar. Dördüncüsü otoritedir. Bireylerin otoriteye karĢı 

olumlu eğilimde oldukları gözlemlenmiĢtir. BeĢincisi beğenmektir. Ġnsanlar bireyi 

beğendiklerinde onun isteklerine de uymaya baĢlama eğilimine girerler. Altıncısı ise 

sınırlılıktır. KiĢiler sınırlı bir süre kısıtlaması olduğunda durumdan etkilenirler. 

ĠletiĢim sürecinde bireyler birbirlerini belirli mesajlar çerçevesinden etkilemeye 

çalıĢmaktadırlar. Bu süreçteki etkilemelerle karĢı tarafın tutum ve davranıĢlarında kasıtlı 

değiĢiklikler yapılır. Ġkna etmedeki genel amaç kiĢileri daha önce benimsemedikleri 

davranıĢ ve tutumlara yöneltmektir. Böyle bir değiĢiklik bireyde rahatsızlık hissi 

uyandırır. Bundan dolayı sağlıklı bir yapının oluĢabilmesi için yeni mesajlarla eski 

mesajlar arasında oluĢan çeliĢkinin bireyde kaygı uyandırmaması gerekmektedir.  

Ġknanın teorik yönünü anlayabilmek için psikoloji ve davranıĢ bilimlerinden 

yararlanmak gerekmektedir  (Barlı, 2007:203). Ġkna edilecek birey/bireylerin mevcut 
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bulunduğu tutum ve davranıĢları iyi analiz edilerek ilgi, istek ve beklentilerine yönelik 

çalıĢmalar üzerinde durulması gerekmektedir. Kontrollü yürütülen ikna çalıĢmalarında 

bireyler ve kitleler üzerinde olumlu sonuçlar görülmüĢtür. Güçlü bir ikna çalıĢmasında 

dıĢ görünüĢ, hitabet, saygınlık, sosyal imaj gibi faktörler önemli rol oynamaktadır. 

4.4.2. Ġkna AĢamaları 

Ġkna çalıĢmasının baĢarılı olabilmesi için öncelikle taraflar arasında ortak 

zeminler bulunup bunlar değerlendirilmelidir. ĠletiĢimcinin ve alıcının gereksinimleri, 

istek ve ihtiyaçları ikna sürecini hem olumlu hem de olumsuz açıdan etkileyebilir (Barlı, 

2007:254). 

KiĢileri ikna etmek, dolayısıyla kiĢilerin tutumlarını ve davranıĢları değiĢtirmek 

belirli bir süreç dahilindedir. Bu konuda davranıĢtan önce, onu değiĢtirecek değiĢim 

güdülerinin anlaĢılması gerekmektedir. DavranıĢ içerisinde bulunan dinamikler 

gözlemci tarafından algılanmalıdır. Bu durumunda gözlemci ya da iknacı davranıĢlarda 

meydana gelecek değiĢimlerde sonucun ne tür tepkilere yol açacağını 

algılayabilmektedir ( Silah, 2005: 311). 

Ġknanın gerçekleĢebilmesi için, kaynağın ilgi ve dikkat çekici olması, iletinin 

kavranması, iletiĢim tür ve araçlarının kabul görmesi, alıcının etkilenmesi ve etkinin bir 

davranıĢ yaratması gerekmektedir. 

4.4.2.1. Ġkna Olmada Güvenilirlik 

Ġkna çalıĢmalarının temel süreci ve en önemli kısmı güvenilirlik yaratılmasıdır 

(Barlı, 2007:254). Eğer iletiĢim esnasında karĢılıklı bir güven oluĢmazsa bu durum 

ileride olumsuz bir sonuca yol açar. ĠletiĢimcinin güvenilir olması, alıcı üzerinde olumlu 

bir etki yaratır. ĠletiĢimcinin güvenilirliğinde; hitabeti, dıĢ görünüĢü, dürüstlüğü, 

kariyeri, saygınlığı, imajı gibi etkenler büyük rol oynar. Bununla beraber iletiĢimcinin 

belirli bir konu hakkındaki bilgi birikimi, eğitimi, uzmanlığı da olumlu etki yaratır. 

ĠletiĢimci sahip olduğu bu faktörleri alıcıya aktarabildiği oranda baĢarılı olur. Ġkna 
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edilmek istenen bireyler ortak zemin, ortak görüĢ içerisinde hissederek iletiĢimciyi 

baĢarılı ve saygı duyulur bulduğunda ikna süreci olumlu bir seyir izler. 

4.4.2.2. Ġkna Olmada Ortak Zemin Bulmak 

ĠletiĢimci ve alıcı arasında ortak yararların sağlanması, ortak bir alanın 

oluĢturulması ve bunların ileri sürülmesi gerekmektedir. Ortak çıkarların tam olarak 

görülemediği durumlarda iletiĢimcinin iyi bir tespit yapması gerekmektedir (Barlı, 

2007:254). ĠletiĢimcinin ortak zaman bulması ve bu zamandan hareketle mesajlarını 

iletmesi iletiĢimci ile alıcı arasında güvenilirlik bağının oluĢmasına neden olur.  

4.4.2.3. Ġkna Olmada Deliller Sağlamak 

Alıcının kabul ettiği gerçeklik anlayıĢı ile iletiĢimcinin verdiği mesajlar uyumlu 

olmalıdır. Alıcı, kendisine sunulan delilleri güvenilir bulduğunda ikna süreci olumlu bir 

safhaya girer. Sunulan deliller alıcıyı bilgilendirme Ģeklinde olmalı, etkileyici bir 

üslupla yansıtılmalı, mantıki sürece uygun olmalıdır. Delillerin anlaĢılır, sade ve açık 

nitelikli olması kiĢiyi ikna etmede önemli rol oynar.  

4.4.2.4. Ġkna Olmada Duygusal Bağ OluĢturmak 

ĠletiĢimci alıcıya sendenim, seni anlıyorum, aynı konumdayız, öteki değiliz 

Ģeklinde duygusal bir bağ oluĢturduğunda alıcının ikna süreci daha kolay olur (Barlı, 

2007:255). Ortak duygular kiĢiye yansıtılırken ölçülülüğe dikkat etmek gerekmektedir. 

AĢırıya kaçıldığı takdirde kiĢi bunu duygusal bağdan ziyade güvenilirliği sarsıcı, 

kandırma içerikli olarak düĢünür ve ikna süreci olumsuz etkilenir. KiĢiye duygusal 

coĢku aĢırıya kaçmadan, kiĢiyi anlayarak ve ona değer vererek oluĢturulmalıdır.  

4.4.3. Ġkna Teknikleri 

Günlük yaĢantı içerisinde insanlar birçok ikna tekniğini kullanmaktadırlar. Ġkna 

edici olabilmek için eldeki bilgi ve kanıtlar yapılandırılmalı, örgütlenmelidir. Ġkna edici, 

dıĢ görünüĢüne, konuĢma tarzına, giyimine, beden diline önem vermelidir (DemirtaĢ, 

2004:74). Ġkna teknikleri birçok açıdan ele alınabilir ve incelenebilir.  
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4.4.3.1. Yakınlık Kurma Tekniği 

Ġnsanların iliĢkilerini geliĢtirdikleri günlük hayatlarında yer alan duygular 

tutumların niteliğini ortaya koyar. Bireyler tanıdığı kiĢilerden, akrabalarından, 

arkadaĢlarından gelen istekleri diğerlerine göre daha kolay kabul ederler (Barlı, 

2007:257).  

Ġkna etmenin en önemli etkilerinden biri kiĢisel yakınlıktır. Bundan dolayı 

bireyler bazı zamanlar kanaat önderlerini kendilerine yakın hissettikleri kiĢilerden seçer 

(Erdoğan, 1991:128).  

KiĢiler arasındaki yakınlığın artması ikna gücünü de arttırır. Yakınlık kurarken 

öncelikle karĢı tarafın ilgisini çekmek gerekmektedir. Bu cazibe unsurunu ortaya 

çıkartır. Bu kavram genellikle karizma ile bağlantılıdır. Yakınlık kurmada cazibenin 

yanı sıra özendirme, ödüllendirme, hediye verme gibi duygusal bağ kuracak yakınlaĢma 

çalıĢmaları da yürütülmektedir. 

Siyasi seçim kampanyalarında cazibe unsuru haline genellikle parti liderinin 

karizması gelmektedir. Adayların dıĢ görünüĢü, karizması oy verenlerin davranıĢlarını 

etkiler (Erdoğan, 1991:28). 

4.4.3.2. Sorumluluk ve Tutarlılık Tekniği 

Sosyal normlar insan davranıĢlarını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Sosyal 

normlar kadar sorumluluklarda insan davranıĢlarını etkiler. BenimsenmiĢ sorumluluklar 

bireyin davranıĢlarını olumlu yönde etkiler. Sorumluluklar birey üzerinde olumlu 

davranıĢlarda bulunması yönünde motive edicidir. DavranıĢlardaki tutarlılık 

sorumluluklarca desteklenir ve kiĢi kararlarına uygun davranıĢlar sergiler (Barlı, 

2007:260). 
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4.4.3.3. Kıtlık Tekniği 

Ġnsanlar hayat içerisinde zaman, mekan, mal ve diğer birçok açıdan sonsuz istek 

ve ihtiyaçlarına karĢılık sınırlı verilere sahiptirler. Bireyler sahip olmadıklarına karĢı 

istek duyarlar. Ġnsanlar ihtiyaçlarını gidermeye yönelik istedikleri mallara en kısa sürede 

sahip olmak isterler. Bu istekler de genellikle tükenebilir verilere yönelik olur.  

Kıtlık ilkesine göre bireylerin sahip olabilecekleri veriler arasında zor olanların 

kolay olanlara göre daha fazla istek uyandırdığı görülmektedir. Bu durum ile bireyler, 

ikna etmede kısıtlı kaynaklara özendirilerek kiĢide istek uyandırılabilir. Bununla 

beraber bireyler bir Ģeye sahip olma ihtimallerinin azalması durumunda özgürlüklerini 

kısıtlanmıĢ hissederler  (Barlı, 2007:263). Bu durumlar bireyde sahip olma arzusunu 

uyandırır ki bu da bireyi ikna etmede kullanılan önemli bir faktör haline gelir.  

4.4.3.4. KarĢılık Verme Tekniği 

Ġnsanlar genellikle bir kiĢiden iyilik gördüğünde iyilik, kötülük gördüğünde 

kötülük yaparak etkileĢimde bulunurlar. Bu durum bireylerin günlük yaĢantılarında 

dahil hayatın birçok anında karĢılık ilkesi gereği davrandığını görürler. Sosyal hayat 

içerisinde bireylerin birbirine hediye vermedi, ticari ürünlerde promosyonların 

verilmesi, banka ürünlerinde hediye puan/para verilmesi, gazetelerin hafta sonları 

hediyeler vermesi karĢılık ilkesine dayanmaktadır. Birey bu tarz iyi hareketlere karĢı 

olumlu bir tutum sergilemeye baĢlar ve ikna sürecinde bu hediyeler, promosyonlar 

önemli rol oynarlar. KiĢi üzerinde cazibe yaratmak için sosyal hayat içerisinde birçok 

kurum ve yapı bireylere yardımlarda bulunurlar. Bu durum sosyal hayat içerisinde 

bedavacılık kavramını çıkartsa da bireyler üzerinde olumlu etki yaratmaktadır.  

KarĢılık ilkesine göre bireye önce reddedilecek büyük bir rica sunulur ret cevabı 

alındığında daha makul bir istekle rica kabul ettirilir. KiĢiye etkileyici bir teklifte 

bulunulur sonrasında nesnenin bir veya birkaç özelliği değiĢtirilerek iletiĢim sağlanır. 

Birey borç altında tutularak istenilen davranıĢlar sağlanır (Barlı, 2007:270). Bu üç 

yöntemle birey etkilenerek istenilen davranıĢta bulunması hedeflenir. Genellikle bireyde 

olumlu his uyandıran bu durumlar bireyi ikna etmede önemli rol oynarlar.  
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4.4.3.5. Sosyal Onay Tekniği 

Ġnsanlar yaĢadıkları çevre içerisinde değer ve saygınlık kazanmak isterler. 

Toplum tarafından kabul görmüĢ davranıĢlara uyulması bireyin hayatını kolaylaĢtıran 

bir etmendir (Barlı, 2007:267). Birey davranıĢların doğru veya yanlı olmasını 

değerlendirirken genellikle toplumsal yapının durumuna göre karar verir.  

KiĢiler bir ortama girdiklerinde rahat davranamazlar ve etkisiz kalırlar. Ancak 

ortamın kuralları ve yapısı öğrenildiğinde o ortama yönelik davranıĢları sergilemeye 

baĢlar. Zamanla ötekilerin davranıĢı birey için içsel bir duruma dönüĢür ve kendi 

davranıĢlarını rahatlıkla ortaya koyarlar.  

4.4.4. Güdüleyici ĠletiĢim 

KiĢiler arası iletiĢimde bir taraf diğeri üzerinde etki bırakır. Güdüleyici iletiĢim, 

bir kaynaktan bir hedefe yönelik tutum değiĢikliği yaratmaya yönelik tek yönlü 

iletiĢimdir (Ġnceoğlu, 2000:131). Bu kavram otorite kavramıyla doğrudan iliĢkilidir. 

Güdüleyici iletiĢimde iletiĢimcinin olumlu bir etki bırakması gerekmektedir.  

Güdüleyici iletiĢimde amaç bireylerin ve /veya toplulukların tutumları 

değiĢtirilerek belirli davranıĢları ortaya koymaları istenilmektedir. Bu yapılırken de kitle 

iletiĢim araçları, yüz yüze ve diğer iletiĢim kaynakları etkin bir Ģekilde kullanılır. Bireye 

verilmek istenilen mesajda amaç bireyin ne olursa olsun istenilen davranıĢı 

gerçekleĢtirmesini sağlamaktır. DavranıĢ sağlandıktan sonra da davranıĢın tekrarı 

gerekmektedir. Bunun içinde yeni mesajlar oluĢturulur ve bireye bu mesajlar verilir. Bu 

Ģekilde kiĢinin motivasyonu sürekli üst düzeyde tutulur.  

Güdüleyici iletiĢimde, dikkat, algı, benimseme, saklama ve eylem unsurları 

ortaya çıkmakta ve bunlar bazı süreçlerde belirli sıralamada olsa da bazı süreçlerde 

böyle olmamaktadır. Bazı durumlarda davranıĢ anlama unsurundan önce ortaya çıkar. 

Bu sebeple güdüleyici iletiĢimde amaç salt davranıĢı sağlamaktan ziyade davranıĢı 

sürekli kılmaktır.  



42 

 

 

 

4.4.4.1. ĠletiĢim Kaynağı DeğiĢkenleri 

Mesajın kaynağının ne olduğu, alıcının güveniyle bire bir iliĢkilidir. Bu yüzden 

aynı mesajın farklı kanallar aracılığıyla iletilmesi bireylerde farklı algılamalara yol 

açmaktadır. Kaynağın özelliği; tecrübesi, eğitimi, uzmanlık alanı, ekonomik durumu, 

cinsiyeti, yaĢı gibi faktörleri içermektedir. 

Kaynağın güvenilirliği o kadar güdüleyici olmaktadır. Mesaj ile kaynağın imajı 

arasında çeliĢkilerin olduğu durumlar görülebilmektedir. Böyle durumlarda alıcılar, 

kaynağa ne kadar güven duyuyorsa mesajın çeliĢkili olmasına o kadar aldırmazlar ve 

mesajı kabullenirler. Birey mesajın, referans olma özelliğindeki bir kaynaktan geldiğine 

inandığı zaman cazibe artmakta ve ikna olma ihtimali artmaktadır (Ġnceoğlu, 2000:142). 

Kaynak için önemli olan diğer bir değiĢken ise kaynağın gücüdür. Ġnsanlar güçlü olan 

tarafa eğilim içerisinde olurlar. Bu da kaynağın cazibesini arttırır ve verilen mesajların 

daha kolay kabullenilmesini sağlar. 

4.4.4.2. Mesajla ĠliĢkili DeğiĢkenleri 

Mesajın değiĢkenleri; psikolojik unsurlar ve bilgi miktarından oluĢur. 

Mesajlardan bazıları alıcıya mesajın baĢında değil sonunda verilmektedir. Alıcının 

mesaj sürecinde pasif kalması istenilebilir. Bu yüzden de mesaj sona saklanır.  

Mesajı bilginin, düĢüncenin, tutumun, kanının, davranıĢın iletiĢim içerisinde, 

alıcıya anlaĢılır bir kanal vasıtasıyla aktarılma Ģeklidir. Herhangi bir iĢaret veya 

hareketle olabilir. Alıcının özelliğine göre bu mesajın aktarılması ve Ģekli değiĢecektir. 

Ancak her durumda iletilecek olan bu mesaj anlaĢılır olmalıdır. Alıcının özelliğine göre 

mesajın durumu ve içeriği hazırlanması önemli bir özelliktir.  

Ġster baĢta ister sonda olsun iletilenler, duyulması istenen konu ile aynı olursa 

sonuç daha etkili olacaktır. Çünkü alıcılar kendi düĢünceleri doğrultusunda olan Ģeyleri 

duymaktan mutlu olacaklardır. 
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Bu noktada kaynak çok stratejik davranarak kiĢiyi ikna edebilir. Bununla birlikte 

mesaj, alıcının dikkatini çekebilecek bir Ģekilde yapılandırılması ve sunulması ikna 

amaçlı bir iletiĢim için önemli bir hazırlık aĢamasıdır (Yüksel, 2005: 12). 

Mesajların alıcılar üzerindeki psikolojik etkisi önemlidir. Kaygı uyandırma, 

korkutma, mutlu etme, eğlendirme, sevindirme gibi psikolojik etkiler mesaj sürecinde 

gözlemlenebilir. Korku ve kaygıya yönelik mesaj unsurları arttırıldığında bireylerdeki 

olumlu davranıĢların azaldığı görülmektedir (Ġnceoğlu, 2000:144). Mesajlarda alıcının 

istek ve beklentileri önemli rol oynamaktadır. Mesaj sürecinde bireyin isteklerine 

yönelindiği takdirde olumlu sonuçlar elde edilebilmektedir. Mesajlar alıcıyı korkutacak 

nitelikte olmamalıdır. Olumlu pekiĢtirmeler ne kadar çok olursa istenilen ikna da o 

kadar kısa sürede gerçekleĢir.  

4.4.4.3. ĠletiĢim Aracı DeğiĢkenleri 

ĠletiĢim aracı kullanılırken verilecek mesaj önem taĢımaktadır. Kimi durumlarda 

mesajın kendisi aynı zamanda iletiĢim aracı da olabilmektedir (Ġnceoğlu, 2000:146). Bu 

tarz iletiĢi teknikleri kitle iletiĢim araçları veya yüz yüze iletiĢim teknikleriyle 

oluĢmaktadır. Kitle iletiĢim araçlarının etkisi yadırganamaz durumda olmasına rağmen 

tek baĢına yeterli olamamaktadır. Kullanılan ses efektleri, görsel efektler gibi mesajın 

algılanabilirliğini arttıracak özelliklerin kullanılması ikna sürecinde olumlu etkiler 

yaratmaktadır.  

4.4.4.4. Alıcı DeğiĢkenleri 

ĠletiĢim sürecinin en önemli aktörü olan alıcı değiĢik özellikler 

gösterebilmektedir. Alıcıların kendilerine özgü davranıĢ ve tutumları bulunmaktadır. Bu 

sebeple alıcı özellikleri net olarak ortaya konulamamaktadır. Bazı psikolojik süreçler 

alıcının iletiĢime açık veya kapalı olmasına neden olmaktadır.  

Alıcının özellikleri çok geniĢ ve genel bir kavramdır. Suç soruĢturması açısından 

değerlendirip özele indirgendiğinde, ikna amaçlı bir mülakat açısından, alıcı ile ilgili 

bütün bilgiler in toplanması gereklidir. Sosyal yaĢantısı, ekonomik durumu, ideolojik 
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görüĢü, meydana gelen olaya karĢı bakıĢ açısı, tutum ve davranıĢları, eğitim seviyesi vb. 

özelliklerinin bilinmesi kiĢiyi ikna edebilmek için önemli etkenlerdir. Bu özellikler 

bilindikten sonra en uygun mesaj ve kanal seçilerek alıcı ile iletiĢime geçilmesi amacı 

kolaylaĢtıracaktır. 

Alıcının kiĢiliği ile tutum değiĢikliği arasında mesajı alıĢı ve mesajı onaylaması 

yönünden farklılık oluĢabilmektedir (Ġnceoğlu, 2000:148). Alıcı bireyin kültürü, 

cinsiyeti, yaĢı, ekonomik durumu, sosyal konumu, statüsü, mesleği gibi faktörler ikna 

sürecinde önemli rol oynar. Tüm bunlara rağmen alıcının iletiĢime açık olması 

gerekmektedir.  Eğer alıcı iletiĢime açık durumdaysa kendisine değiĢik kanallardan 

sunulan mesajları değerlendirme fırsatı bulabilmektedir. Mesaj alım sürecinde olan 

birey, gelen mesajları iç ve dıĢ dünyasına uygun olarak değerlendirir ve buna yönelik 

tutum değiĢikliği yaĢar.  

 

5. BĠREY ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN SĠYASAL ĠLETĠġĠM 

UNSURLARI 

5.1. SĠYASAL ĠLETĠġĠM 

Siyasal iletiĢim kavramının oluĢması ve uygulanmaya baĢlaması II. Dünya 

SavaĢı sonrasında ABD‟de baĢlamıĢ, 1960‟lı yıllarda Batılı ülkelerde de yaygın olarak 

kullanılmaya baĢlanılmıĢtır.  

Siyasal iletiĢim; “Bir siyasal görüş ya da organın, etkinlikte bulunduğu siyasal 

sistem içinde kamuoyu güvenini ve desteğini sağlamak, dolayısıyla iktidar olabilmek 

için, zaman ve konjonktürün gereklerine göre reklam, propaganda ve halkla ilişkiler 

tekniklerinden yararlanarak sürekli bir biçimde gerçekleştirdiği tek veya çift yönlü 

iletişim çabasıdır” (Uslu, 1996:790). 

Belirli ideolojik amaçları, toplumda belirli grup, kitle ve topluluklara yaymak, 

benimsetmek, gerektiğinde eyleme dönüĢtürme amacıyla siyasal aktörler tarafından 

çeĢitli iletiĢim teknikleri vasıtasıyla kullanılması sonucunda tamamlanan iletiĢim türüne 
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siyasal iletiĢim denilmektedir (Aziz, 2003:3). Siyasal ve iletiĢim kavramlarının geniĢ bir 

alanı tanımlaması dolayısıyla siyasal iletiĢim kavramı geniĢ bir alanı simgelemektedir. 

Önem taĢıyan bu kavram ülke politikalarının geleceği açısından da büyük rol oynar.  

Siyaset, Arapça Seyis kelimesinden türemiĢ olup at terbiyesi anlamında 

kullanılmıĢtır. Osmanlı devleti döneminde ceza ve ölüm cezası olarak kullanılmıĢtır. 

Yunan siyasal yaĢamında polise ve devlete ait etkinlik anlamında kullanılmıĢtır (Prelot, 

1972:5). Aristo‟dan Montesquieu‟ya kadar birçok düĢünür bu alanla ilgilenmiĢtir. 

Aristo‟ya göre polis toplum, diğer alt gruplara oranla egemen niteliği ile siyasi birlik 

oluĢturmaktadır. Politica ise siyasal yurttaĢlık hakkında olan Ģeyleri incelemektedir 

(Çam, 2000:22). 

Siyaset kavramı ağırlıklı olarak 14. yy zamanında kullanılmıĢtır. Politika 

sözcüğü ise daha çok 20. yy ile yaygınlaĢmıĢtır. Hükümetin uygulamalarını yönetmesi, 

yurttaĢları kontrol etmesi, bir topluluğun iknası, uzlaĢılması anlamında kullanılmıĢtır. 

Siyaset kavramının güçlenmesi, mutlak monarĢilerin yıkılmasıyla olmuĢtur. Krallık 

dönemlerinde siyaset ve politika kavramlarının önemi yoktur. Bundan dolayı 

krallıkların yıkılması bu kavramlarında hızla yükselmesini sağlamıĢtır. Siyaset, ülke, 

devlet ve insan yönetimi biçiminde tanımlanabilir (KıĢlalı, 2007:17). 

Siyasal iletiĢim ise sürekli değiĢim gösteren bir olgu olmakla birlikte, tarihsel 

geliĢim açısından bakıldığında antik Yunan devletleriyle Ortaçağ, Yeniçağ ve 

günümüzde uygulama alanı bulmuĢtur. Reklamcılık ve halkla iliĢkiler alanlarının 

siyasete kaymasıyla beraber seçmenlerin istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu 

belirlemeler sonucunda nasıl giderilebileceğinin incelenmesi, siyasi parti 

kampanyalarının yürütülmesi gibi çalıĢmalar baĢlamıĢtır.  

5.2. SĠYASAL ĠLETĠġĠM SÜRECĠ 

Siyasal iletiĢim süreci normal iletiĢim süreciyle benzerlikler göstermektedir. 

ĠletiĢim sürecinde yer alan alıcı, mesaj, kanal, geri besleme kavramları siyasal iletiĢim 

içerisinde de yer almaktadır (Aziz, 2003:5).  
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Siyasal iletiĢim kavramı içerisinde belirli bir amaç, ideoloji, belirli bir kitle, 

propaganda ve ikna kavramlarını barındırmaktadır(Aziz, 2013: 3). 

ĠletiĢimci daha organize olmuĢ durumdadır. Çoğunlukla siyasal kimlik altında 

toplanırlar. Alıcı ise siyasi hayata dahil olmak isteyen vatandaĢlardan oluĢur. Alıcıların 

mesajlara verdiği cevap ise alıcıların siyasi tercihlerini belirtir. ĠletiĢimcinin gönderdiği 

mesajlar siyasi içeriklidir. ĠletiĢimci alıcıyı bir siyasi tercihe ve davranıĢa çekme 

eğilimindedirler. Bu sebeple ikna unsurları siyasal iletiĢimde önemlidir.  

5.2.1. Siyasal ĠletiĢim Nedir?   

Marks ve Engels siyaseti üretici güçlerin niteliğini belirleyen üst kurum olarak 

tanımlamıĢtır. Merkl‟ ise bireyin içinde yaĢadığı topluma kendi toplumsal görüĢleri 

doğrultusunda düzen verme süreci olarak tanımlar (Çam, 2000:23). 

Siyasetin ne için yapıldığı, kimin yararına olduğu vb sorular üzerinde düĢünen 

Aziz, siyasal iletiĢim kavramını da siyasal aktörlerin belli ideolojik amaçlarını, 

politikalarını belli gruplara, kitlelere, ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve 

gerektiğinde eyleme dönüĢtürmek olduğunu ifade ederek uygulamaya koymak üzere 

çeĢitli iletiĢim tür ve tekniklerini kullanmaları biçiminde tanımlamıĢtır(Aziz, 2013: 3). 

Mahmut Oktay‟a göre siyasal iletiĢim, siyasette denetim ve Ģeffaflığı sağlayarak, 

siyasetçilerin seçmenleri demokratik ikna yöntemleriyle etkilemelerine yardımcı olan 

araç niteliğindedir (Oktay, 1993:77). 

Bireylerin toplu haldeyken bireysel ve ortak ihtiyaçlarının ortaya çıkması 

siyasetin de ortaya çıkmasında önemli bir etken olmuĢtur. Bu ihtiyaçlar giderilirken 

siyaset bilimi ve siyasal iletiĢim kullanılır.  

Siyasal iletiĢim içerisinde aktörler karĢımıza çıkmaktadır. Devlet, iktidar, siyasi 

partiler, güç grupları, bireyler aktörler içerisinde yer almaktadır. Bunlar arasındaki 
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iliĢkide otorite kavramı ağırlıklı olarak kendisini göstermektedir. Otorite ise siyasal 

iletiĢimi diğer iletiĢim türlerinden ayıran kavramdır.  

Siyasal iletiĢim toplumun tümünü ilgilendirir ve toplum içerisindeki bireyler 

arasındaki iliĢkileri meĢru-zora dayanarak düzenler (Çam, 2000:24). Ġnsanoğlu tek 

baĢına yaĢamada yetersizdir ve hayatını sürdürebilmek için baĢkalarının varlığına da 

ihtiyaç duymaktadır. MeĢru otorite içerisinde ihtiyaçlarını karĢılarken toplumsal 

düzenin korunmasına da katkı sağlamaktadır.  

Siyasal iletiĢim içerisindeki aktörler, siyasi gücü ellerinde tutmayı hedeflerler. 

Siyasi güce sahip olanlar toplum içerisindeki otorite niteliğindedir. Bu süreçte verilen 

mesajlarda siyasal olgular verilerek tarihsel, iĢlevsel ve toplumsal olgular iletilmektedir. 

Tarihsel olgular daha çok siyasi otoriteye karĢı gerçekleĢtirilmiĢ olaylardır. ĠĢlevsel 

olgu, sistemin kendi içyapısına göre güç ve otorite iliĢkilerini düzenlemesini yansıtır. 

Toplumsal olgular ise toplumun geniĢ kesimini ilgilendiren olaylardır.  

 Siyasal iletiĢimde öncelikli aktörler, siyasi örgütler ya da siyasi aktörlerdir. Bu 

aktörler saptanan mesajın alıcıya gönderilmesini sağlar.  Böyle baĢlayan siyasal iletiĢim 

alıcının mesaja verdiği karĢılık sonrasında devam eder (Aziz, 2003:7). 

Genellikle siyasal iletiĢim kitle iletiĢim araçlarıyla gerçekleĢtirilmektedir. Medya 

vatandaĢlar ile iletiĢimciler arasında mesajların taĢınmasını sağlar. Haber, röportajlar, 

söyleĢiler, yorumlar aracılığıyla siyasi parti mesajları alıcıya ve geniĢ kitlelere taĢınır.  

Siyasal ĠletiĢimin siyaset bilimi ile olan iliĢkisi doğrudandır. Siyasetin kendi 

içerisindeki olgu ve süreçleri siyasal iletiĢimi Ģekillendirmektedir (Aziz, 2003:9). Siyasi 

iletiĢim içerisindeki tüm faktörler siyasi niteliktedir. Siyaset bilimi devletin ve iktidarın 

gücü altında kendi alanını oluĢturmak için çabalayan medya gücüyle ortak hedef kitleye 

sahip olduğundan iç içe giren bir yapıya sahiptir. Siyaset bilimi, siyasal geliĢmeleri 

inceleyerek bunun toplumun her kesimine yayarak siyasal kültür ve davranıĢ 

geliĢtirmek için çabalamaktadır (Çam, 2000:41). 
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Siyasal iletiĢim ile sosyoloji de birbirine yakın iki alandır. Sosyal ortam 

içerisinde insanların istek ve ihtiyaçlarını inceleyerek bunlara cevap vermede, sosyal 

ortam içerisinde oluĢmuĢ örgütler ile ortak bir zeminde iletiĢim kurmak için belirli 

kalıplar kullanılmaktadır. Sosyoloji 19.  yy‟dan önce iktisat ve siyaset bilimi ile iliĢkili 

olmuĢ, daha sonra bu alanlardan çekilmeye baĢlamıĢtır. Sosyolojiden ayrılan bilimler 

hala sosyolojinin bulgularından yararlanmaktadırlar  (Öztekin, 2003:7). Sosyoloji ve 

siyaset bilimi, siyaset öznesi olan bireyi siyaset nesnesine dönüĢtürerek iliĢkileri 

çözümler.  

Siyasal iletiĢim tarih bilimiyle de yakından ilgilidir. Tarih incelenirken sosyal 

antropoloji ve psikolojiden faydalanılır. Ġnsanlar toplumsallaĢma sürecinde siyasal 

aktörlerin mesajlarına açık olurlar. Sosyal psikoloji ile siyasal iletiĢim iç içe olduğundan 

bireyin sosyalleĢme sürecinde geçirdiği durumlar bu iki alan tarafından incelenir (Aziz, 

2003:10). 

Siyasal iletiĢim süreciyle halkla iliĢkiler eĢ zamanlı olarak ilerlemektedir. 

Ekonomik, sosyal ve siyasal kuruluĢ yöneticileri halkın yararını ön plana alan görüĢ ve 

tutumlar oluĢturmaya çalıĢtığından halkla iliĢkiler siyasi iletiĢimde önemli bir yere 

sahiptir (Asna, 1983:28-29). Siyasal iletiĢimde halkla iliĢkilerden hedef kitle analizi 

yapmada etkin bir Ģekilde yararlanılmaktadır. Mesajların anlaĢılıp anlaĢılmadığı, 

alıcının aynı görüĢte olup olmadığı, mesajın doğruluğunun kabul edilip edilmediği, 

alıcının özellikleri, alıcının veri hakkındaki duygu ve izlenimleri, mesaj ulaĢtırmak için 

kullanılan kararların doğru seçilip seçilmediği konuları siyasal iletiĢim içerisinde halkla 

iliĢkilerin temel iletiĢim süreci olarak görülmektedir (Asna, 1983:40). 

ĠletiĢim genellikle sözlü gerçekleĢmektedir. Görsel, sözel, yazılı veya simgesel 

iletiĢimlerin kendine ait bir dili bulunmaktadır. ĠletiĢimin baĢarılı olabilmesi için 

iletiĢimci ile alıcının ortak dili kullanıyor olması gerekmektedir. Bu süreç içerisinde 

dilin sahip olduğu ortak anlam ve ifadeler ayrıntılı kullanılmalıdır.  

Bireylerin siyasal davranıĢlarının belirlenmesinde gelir düzeyleri ile beklentileri 

arasındaki fark önemli bir yer tutar (KıĢlalı, 2007:84). Siyasal iletiĢimde esas nokta 
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hedef kitlenin ihtiyaçlarına yönelik mesaj oluĢturmaktır. Bu mesajda dilin kullanımı, 

mesajın kodlanması gibi unsurlar birey tarafından mesajın alınmasını sağlamaktadır. 

Mesaj alıcı üzerinde olumlu etkiler yaratmalıdır. Siyasal iletiĢimde dilin nasıl 

kullanılacağı hedef kitleye göre belirlenir (Aziz, 2003:11). Bu sebeple siyasi mesaj 

verilirken, hedef kitlenin algılama Ģekli dikkate alınmalıdır. Alıcının mesaj kodlaması 

ve anlam kodlaması belirlenmelidir. Mesajlarda ve siyasi konuĢmalarda birey açısından 

anlam karıĢıklığı yaratacak konuĢmalara mahal vermemek gerekmektedir.  

Sözlü ve yüz yüze yapılan, kiĢinin savunduğu görüĢün açık ve mantılı biçimde 

aktarıldığı akla ve mantığa uygun ikna edici konuĢma biçimine retorik denilmektedir 

(Aziz, 2003:12). Bu tarz konuĢmalarda önemli olan alıcıya verilen mesajın açıklığı ve 

doğruluğudur. Dinleyiciler üzerinde olumlu etki bırakmasından dolayı, retorik üslup 

siyasal iletiĢimde sıkça kullanılmaktadır. Özellikle bireylerin siyasi tutumlarını 

değiĢtirmek istenildiğinde bu tarz kullanılmaktadır. Siyasal tutumların değiĢtirilebilmesi 

iki faktöre bağlıdır. Birincisi koĢulların değiĢmesidir. Ġkincisi ise koĢullara yönelik 

bakıĢ açısının değiĢmesidir (KıĢlalı, 2007:144). Bu sebeple siyasal iletiĢimde genellikle 

ikinci seçenek tercih edilir ve bunu gerçekleĢtirebilmek için retorik tarz kullanılır. 

Retorik kavramında en önemli unsur sözlerdir. Dilbilgisi kuralları dikkatli bir Ģekilde 

kullanılarak etki yaratma hedeflenir. Retorik içerisinde bulunması gereken unsurlar, 

fikir geliĢtirme Ģemalarının incelenmesinden oluĢan buluĢ, konuĢma plan ve 

düzenlemesinin yapılması, uslup ve ritim kurallarını içeren ifade, konuĢmada 

söylenenleri hatırlama, ilk ve son söylenen arasında bağlantı kurma, beden dili, 

konuĢma tarzı, ses tonu olarak sıralanmaktadır (Cevizci, 2000:86). 

Siyasal retorik, siyasi iletiĢim içerisinde hedef kitleye mesajlar verilerek alıcıyı 

etkileme ve ikna etmeyi amaçlar. KonuĢma esnasında, bireyin beklentilerine yönelik 

mesajlar verilir, açıklamalar yapılar, alıcının dikkatini çekecek üslup kullanılır ve bu 

Ģekilde ikna süreci yürütülür. Hukuksal retorik, hukuki bilgi ve kararların 

aktarılmasında açıklık sağlanmasıdır. Törensel retorik, belirli bir kitleye yönelik belirli 

konuĢma kalıpları kullanılarak hitap etmedir. Özel günlerde yapılan bu tür konuĢmalar, 

siyasal iletiĢimde kullanılması gereken konuĢma tarzını yansıtır (Aziz, 2003:13). 
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Siyasal iletiĢimde pek çok amaç retorik yoluyla verilmektedir. KonuĢmanın 

içeriği, konuĢmacının üslubu, giyiniĢi, beden dili, jest ve mimikleri hedef kitle üzerinde 

etki uyandırdığından retoriğin unsurları içerisinde yer alır (Aziz, 2003:13). 

 Siyasal iletiĢimle bağ içerisinde bulunan diğer bir kavram ise propagandadır. 

KiĢilere konuları ve durumları anlatmada ve kiĢileri etkilemede çağın gerekleri 

doğrultusunda her türlü teknik ve yöntemin kullanılmasına propaganda denilmektedir. 

Tarihten günümüze kadar birçok konuda propaganda çalıĢmaları görülmüĢtür. 

KarĢıdakini tamamen ikna etmeye dayalı olan bu çalıĢma biçimi, hedef kitlenin algısını 

değiĢtirebilmek için sıkça kullanılmaktadır (BektaĢ, 2002:19). Propaganda da tüm 

iletiĢim kaynakları kullanılmaktadır.  

Resmi ve güvenilir kaynak tarafından yürütülen propaganda, doğru mesajlar 

içerdiğinden beyaz propaganda olarak anılır (BektaĢ, 2002:35). Asılsız kaynaklar 

tarafından yapılan ve gerçek dıĢı bilgiler içeren propaganda türüne kara propaganda 

denilmektedir. Beyaz propagandanın tam zıddıdır. Haber kaynağı bazı durumlarda 

bilinirken, bazı durumlarda saklanır. Gerçek ve doğru olmayanın iç içe verildiği 

propaganda türüne ise gr propaganda denilir. Belirli bir konuda kamuoyu oluĢturmak ve 

etkilemek için siyasal iletiĢimciler hangi propaganda türünü uygulamayı uygun görürse 

onu uygular.  

5.3. SĠYASAL ĠLETĠġĠMĠN AKTÖRLERĠ 

Siyasal iletiĢim süreci diğer iletiĢim süreçleriyle iç içe bir yapıya sahiptir. 

ĠletiĢim süreci kavramlarıyla siyasal iletiĢimdeki baĢka kavramlara eĢ gelmektedir. 

ĠletiĢim sürecinde verici kavramı siyasal iletiĢimde siyasal aktör kavramına eĢ 

gelmektedir (Aziz, 2003:17). 

Wolton‟a göre siyasal iletiĢimin aktörleri; kamuoyu araĢtırmaları, kitle iletiĢim 

araçları, siyasal pazarlama ve siyasal siyasal reklamcılık olarak belirlemektedir (Oktay, 

2002:24). Devlet baĢkanı, hükümetler, siyasi partiler, yerel yönetimler de siyasal 

iletiĢimin aktörleridir. 
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Siyasal aktörün ortaya çıkabilmesi için temsil sorununun bulunması 

gerekmektedir. Siyasal aktörler, sahip oldukları kiĢiliği ortaya koymak ve 

sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Bunu yaparken de siyasal iletiĢimden 

yararlanır. Siyasal katılımı sağlamak siyasi aktörün temel görevidir. Siyasal aktörler 

tarafından en sık uygulanan mesaj türü devletin ve halkın özel günlerinde ülke iç ve 

dıĢına yönelik yayınladığı mesajlardır. Devlet baĢkanı yayınladığı mesajlarda tek bir 

kesime değil bütün halka hitap etmektedir. Devlet baĢkanı, bir ülkede siyasal iletiĢimde 

bulunan en üst makamdaki kiĢidir.  

Devlet baĢkanının yanı sıra hükümetler de siyasal aktörlerdir. Hükümetler siyasi 

otoriteyi kaybetmemek için çalıĢmalarını halka anlatırlar. Bunun için de siyasal 

iletiĢimin unsurlarını aktif bir Ģekilde kullanırlar. Amaç bir sonraki dönem için 

garantiye alma çabasıdır.  

Siyasal iletiĢimi en çok siyasi partiler uygulamaktadır. Siyasi partiler belirli 

siyasi görüĢlerini, ideolojilerini gerçekleĢtirmek amacıyla seçim yoluyla iktidara 

geçmek isteyen örgütlerdir. Ġktidara gelemeyen siyasi partiler muhalefette kalarak, 

iktidarın yönetimini, ideolojilerini eleĢtirirler (Aziz, 2003:50).  Siyasi partiler halkı 

yönetmeyi hedeflerler. Siyasal sisteme talip olan siyasi örgütlerdir (Aziz, 2003:20). Bu 

nedenle siyasi partilerin iletiĢim sürecinde amaç iktidara geçmektir. Siyasi partiler 

seçim zamanı ve diğer zamanlarda hedef kitleleriyle iletiĢimlerini düzenlemek için 

gerekli çalıĢmaları yapmakla uğraĢırlar. Siyasi partinin unsurlarını sıralamak gerekirse; 

seçim zamanı oluĢturulan komite, yeni üyeleri eğitime tabi tutacak ocak, mesleki 

örgütlenmeleri yerine getirebilmek için hücre ve partinin temel üyelerinden oluĢan 

milistir (Atabek, 2000:32-34). 

Yerel kurumlar ise seçimle yetki alan yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimlere 

siyasi partiler veya bağımsız adaylar talip olurlar. Sonuçta siyasi partilerin ellerinde 

bulunan yerel yönetimler halk ile iletiĢime geçilmesinde önemli role sahiptir. Siyasi 

partilerin hedef kitle ile iletiĢimde olmaları ve kendilerini güvence altına almaları yerel 

yönetimler sayesinde gerçekleĢir. Yerel yönetimler halka ulaĢmada en kısa yoldur. 



52 

 

 

 

Yapılan iĢler ve faaliyetler halka benimsetilerek, halkın istek ve sıkıntılarıyla siyasi 

partilerin ilgilenmeleri sağlanmıĢ olur.  

Siyasi toplum örgütleri, yönetime söz ve eylemleri ile katkıda bulunan veya 

yönetimi eleĢtiren kurumlardır. Kendilerine has bir yapıya sahiptirler. Yasalar içerisinde 

kurulmuĢ olan bu örgütler; oda, dernek, sendika benzeri örgütlerdir. Bu yapılar siyasi 

gücü ellerinde bulunduran iktidara bazen destek bazen de eleĢtiri yöneltirler. Nüfuzları 

vardır ve hükümet politikaları üzerinde etkilidirler. Sivil toplum örgütleri, demokratik 

yapı için olumlu bir yapılanmadır.  

Sivil toplum örgütleri tarafından devlet veya devlet kurumlarınca yapıldığı 

öngörülen haksızlıklara karĢı sivil itaatsizlik eylemi gerçekleĢtirilir. Sivil itaatsizliğin 

uygulanamadığı durumlarda siyasi güç baskı uygular. Bu baskı sonucunda sivil 

yöneticiler halkın desteğini elde ederek hukuk kuralları içerisinde haklarını ararlar ve 

siyasi iktidara yönelik baskı grubu oluĢtururlar.  Bu yapılanmalar sonucunda toplum 

hükümet politikalarına karĢı bilinçlenmiĢtir. Oturma, yürüme eylemleri gibi 

protestolarla sivil itaatsizlik denilen eylemi gerçekleĢtirirler. Yasal kaynağı olmayan bu 

eylemlerde belirli görüĢ çevresinde toplanmıĢ bireylerin oluĢturduğu gruplardır. Diğer 

sivil örgütleri gibi yasal bir dayanakları yoktur, sadece bir fikri savunma amacındadırlar 

(Anık, 2000:70). 

Baskı grupları bir menfaat etrafında bir araya gelirler. Çoğu zaman bu gruplar 

resmi örgütlenmelerin uzantılarıdır. Siyasi partiler ve iktidarın resmiyet dıĢında 

oluĢturdukları bu gruplar, meĢruiyet içerisinde ortaya konulamayacak söz ve 

davranıĢları kamuoyuna bildirirler. KuruluĢ amaçları içerisinde sosyal fayda oluĢturmak 

vardır (Akad, 1976:66). 

5.4. SĠYASAL ĠLETĠġĠMĠN TÜRÜ, YÖNTEMĠ VE TEKNĠKLERĠ 

Siyasal iletiĢim türleri siyasi aktörlerin iletiĢim Ģekillerine göre 

Ģekillenebilmektedir. Siyasal iletiĢimin temelinde siyasi tercihleri ortaya koymak 

yatmaktadır. Meslek, yaĢ, cinsiyet, sosyo-kültürel yapı, yerleĢim yeri gibi faktörler 
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siyasi tercihin belirlenmesinde etkilidir  (Baykal, 1970: 83). Siyasal tercihin birçok 

değiĢkene sahip olması nedeniyle siyasal iletiĢim stratejileri de çeĢitlenmektedir.  

5.4.1. Siyasal ĠletiĢim Türleri 

Siyasi iletiĢim oy verme davranıĢını güdülemeye yöneliktir. VatandaĢlık ve çıkar 

gibi rasyonel faktörleri, grup baskısı, sosyal giriĢkenlik, sosyo-psikolojik faktörler gibi 

alanları içeriĢine almaktadır (Baykal, 1970:84). 

Alıcıyı iletiĢime hazır hale getirecek, ikna edici hamleler siyasal iletiĢimin sabit 

unsurlarıdır. Bunlar; kaynağın güvenilir olması, mesajın doğru kodlanması, iletiĢim 

sürecinin alıcıyı etkileyici olması, alıcının ihtiyaçlarının belirlenmiĢ olması, mesajın 

tekrar edilmesi, iletiĢim kanallarının doğru seçilmesi, siyasal iletiĢimin sabit 

unsurlarıdır.  

ĠletiĢim aktörleri tarafından kendi tabanına yönelik mesajların verilmesi ve 

iletiĢim kurma çalıĢmalarının olması içe yönelik siyasal iletiĢimdir. Bu tür iletiĢim toplu 

halde yapılır ve kitle iletiĢim araçları üzerinden yürütülür. Esas olan, örgütün iç 

dinamiklerini yüksek tutarak, motivasyon zayıflatılmadan diğer çevrelerle rekabet 

edebilmektir. Kendi kurumsal kimliğine ait olan bireylerin motive edilmesi, fikir, 

ideoloji ve politikaları beslemesi bu iletiĢim türünde kullanılır. Siyasal iletiĢim aktörü 

kimse, örgütün dinamik yapısını koruma amacıyla hedef kitlesini sürekli bilgilendirerek, 

fikir ve ideolojileri motive ederek iletiĢimini sürdürür. DıĢa dönük siyasal iletiĢimde, 

iletiĢimi baĢlatan tarafın hedef kitlesinin dıĢında yer alan kitlelerle iletiĢim kurması 

görülmektedir. Bu iletiĢim türünde iç hedef kitleye mesaj verilirken asıl iletilmek 

istenilen yer kurumsal kimliğin dıĢında yer alan bireylerdir.  

Siyasi aktörlerin amacı, mümkün olduğunca fazla kiĢiyi kendi örgütlerine dahil 

etmektir. Bunun içinde kendi düĢünce, ideoloji ve politikalarını haklı bir zemine 

oturtarak meĢruiyet odaklı iletiĢim çalıĢmalarını dıĢa dönük olarak yaparlar. Ġç hedef 

kitleye ideolojik ve duygusal bilgiler verilirken, dıĢ hedef kitleye kurumsal bilgi 

verilmektedir. Ġç ve dıĢ siyaset arasındaki fark verilen mesajlardan içe dönük olanın 

duygulara, dıĢa dönük olanın akla dayanmasıdır.  
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Siyasal aktörler iletiĢimlerini halka dönük yapmalıdır. Halktan kopuk çalıĢmalar 

etki bırakmayacağı için, iletiĢimde halkın ilgi, istek ve ihtiyaçlarına yönelik çalıĢmalar 

yapılmalıdır. DıĢa dönük siyasal iletiĢimde amaç daha fazla insanı bünyesine katma 

isteğidir.  

 

5.4.2. Siyasal ĠletiĢimde Yöntem ve Teknikler 

Siyasal iletiĢim yöntem ve teknikleriyle, iletiĢim yöntem ve teknikleri benzerlik 

göstermektedir. Süreçte alıcının vereceği tepkiler önceden analiz edilip ona göre 

davranılmalıdır. Bu süreçte iletiĢimi baĢlatan siyasal aktörün kiĢiliği, mesajları nelerden 

oluĢturacağı, mesajları kime ve ne zaman hangi yöntemlerle aktaracağı önemlidir. 

ĠletiĢimi baĢlatan siyasal aktörün hedef kitle üzerinde bırakacağı etki ile elde etmeyi 

hedeflediği amaç arasındaki oran ve iletiĢim sürecinde alıcıların ilgi ve ihtiyaçlarını 

siyasal aktörlerden ne oranda elde ettiği önem arz eden konulardır.  

Yüz yüze iletiĢim yöntemi, iletiĢimci ile alıcı aynı mekanda bulunurlar. Siyasal 

aktörler bu iletiĢim türünde mesajlarını hedef kitlelerine sözlü olarak iletirler (Aziz, 

2003:39). Alıcıların iletiĢime katılmaları alıcıların niceliğine göre değiĢkendir. Bu 

iletiĢim türünde alıcının geri beslemesi de önemlidir. GeniĢ alanlarda bu geri besleme 

alkıĢ tezahürat olarak, dar mekanlarda sohbet olarak kendisini göstermektedir.  

Kitle iletiĢimi, teknolojik imkanlar dahilinde belirli bir grup ya da örgütler 

tarafından yapılan iletiĢim Ģeklidir. Yüz yüze iletiĢime göre daha planlı olan bir iletiĢim 

türüdür. Ortaya konan mesajın hedef kitleye ulaĢması, etkilemesi bakımından planlı bir 

süreçtir. Kitle iletiĢim araçları süreklilik ve düzenlilik özelliklerine sahiptir. Kitle 

iletiĢim araçlarının haber ve bilgi sağlama iĢlevi, toplumsallaĢtırma, güdüleme, tartıĢma 

ortamı hazırlama, eğitim, kültürün geliĢmesine katkı, eğlendirme, bütünleĢtirme olmak 

üzere sekiz iĢlevi vardır (Kaya, 1985:12-16). Burada verici bir grubun parçası çoğu kez 

de kurum üyesidir. Alıcı ise bireydir ancak verici tarafından grup olarak görülebilir. Bu 

yöntem daha çok teknolojiye dayalı sistemleri içerir (McQuail ve Windahl, 1997:16).  

Bu yöntem aktöre büyük kazanımlar sağlar. Hedef kitlenin tamamına mesajın iletilmesi 

gerektiğinden aktör zamandan ve maddi sıkıntıdan kurtulmuĢ olur. Televizyon gibi kitle 
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iletiĢim araçlarının yaygınlaĢmasıyla bu yöntem daha sık kullanılmaya baĢlanmıĢtır 

(Kalender, 2000:124). 

“Parti bağlılığı zayıfladığında kitle iletiĢim araçları çok daha fazla önem 

kazanmaktadır. Kitle iletiĢim araçları yeni konuları kapsadığında çok daha önemli hale 

gelmektedir. Kitle iletiĢim araçları güvenilir bulunduğunda çok daha önemlidir. Kitle 

iletiĢim araçları, insanlar nadiren de olsa politikaları tartıĢtığında önemli hale 

gelmektedir” (Kalender, 2000:127). 

5.5. SĠYASAL KAMPANYALAR 

Siyasal reklam, aday veya parti tarafından yer ve zaman satın alarak seçmen 

tutum ve davranıĢlarını parti lehine çevirebilecek mesajların hazırlanması ve 

yayınlanması ile ilgili faaliyettir (Uztuğ, 1999:122). Siyasi kampanyaların tamamı halka 

yönelik yapılmaktadır. Siyasal kampanyalar kısa sürede üretilirler ve yoğun bir Ģekilde 

halka iletilirler.  

Siyasal kampanyaların hedefinde ülke yönetiminde söz sahibi olabilme, iktidara 

geçebilme isteği vardır. Demokratik rejim gereği, halk kendisini yönetecek kesimi 

kendisi belirler. Bu da siyasi kampanyaların özellikle seçim dönemlerinde yoğun bir 

Ģekilde yapılmasına neden olur. Bu sebeple siyasi partiler bireylere ve kitlelere, onların 

sorunlarını önemsediklerini, onların ilgi ve isteklerine yönelik çalıĢma yapacaklarını 

ileterek, fikir ve ideolojilerini aktarmaya çalıĢmaktadırlar. Bu süreç, siyasal 

kampanyalarla düzenlenmiĢ program ve planların oluĢturulmasını gerektirir. Siyasal 

kampanya sürecinde yüz yüze ve kitle iletiĢim araçları kullanılmaktadır.  

BaĢarılı bir seçim kampanyası amaçların belirlenip bunlara yönelik çalıĢmaların 

yapılması zorunludur. Oy arttırma, barajı aĢma, iktidar olma gibi ana hedefler 

çerçevesinde adayın seçmene tanıtılması, siyasi ilginin arttırılması gibi hedefler siyasal 

kampanyaların temelini oluĢturmaktadır (Özerkan vd., 1997:109). 

Siyasi kampanyanın etkili ve baĢarılı olabilmesi için gereken unsurlar doğru 

seçilip, doğru zamanda yapılması gereklidir. Bunun için gerekli olan unsurlar; hedef 
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kitle ve ihtiyaçların tespiti, siyasal mesajların oluĢturulması, yüz yüze iletiĢim kanalları 

ve kitle iletiĢim kanallarının kullanılmasıdır. Bu unsurlar aĢağıda ayrıntılı 

incelenecektir.  

5.5.1. Hedef Kitle ve Ġhtiyaçlarının Tespiti 

Siyasal iletiĢimde amaç seçim kampanyalarının verimli hale getirilmesidir. 

Siyasi kampanyaların baĢarısının artması ve iyi neticeler alınması doğru kitlenin 

belirlenmesine bağlıdır. Seçmen tercihlerini etkileyen faktörlerden birisi kamuoyu 

araĢtırmalarıdır (Kalender, 2000:103). Kamuoyu araĢtırmaları, parçadan bütüne 

gidilmesine olanak sağladığından siyasi parti kampanyalarında etkileyici bir unsurdur. 

Seçmen davranıĢları belirlenerek ülkenin tamamı için genellenerek siyasi parti 

kampanyalarında politikaların belirlenmesinde önemli rol oynar.  

Hedef kitlenin doğru belirlenmesi, siyasi partilerin uygulayacağı politika ve 

kampanyaların belirlenmesinde ve baĢarılı olmasında önemlidir. Doğru belirlemeler, 

iletilecek mesajların da daha cazip hale gelmesini sağlar. Uygulanacak olan strateji ve 

tekniklere temel olabilecek veriler hedef kitlenin belirlenmesi sonucunda netleĢir 

(Kalender, 2000:105). Hedef kitlenin verilecek mesaja vereceği tepki veya onayın doğru 

Ģekilde saptanması gerekmektedir (Oktay, 2002:40). 

5.5.2. Siyasal Mesajların OluĢturulması 

Siyasal mesajlar, seçmenlerin ihtiyaçlarına verilecek cevapları içermelidir. Bu 

mesajlarda seçmenlerin değerleri de yer almalıdır. ĠletiĢimin önemli öğelerinden biri 

mesajdır. Mesaja dayalı iletiĢimler daha kolay anlaĢılabilir niteliktedir (Açıkgöz, 

2005:33). Mesajlar açık, yalın, herkes tarafından anlaĢılabilir nitelikli mesajlar 

olmalıdır. Alıcıya verilmek istenilen konuya vurgu yapılmalıdır. Bu mesajların kitle 

iletiĢim araçlarıyla gönderilmesi mesajların daha geniĢ kitlelere yayılmasını 

sağlamaktadır.  

Alıcıların mesajları değerlendirmesi; mesajın nesnel boyutu, öznel boyutu, 

kaynağı bakımından üç kısımdan oluĢur (Açıkgöz, 2005:33). 
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5.5.3. Yüz Yüze ĠletiĢim Kanalları 

Siyasal kampanyalarda asıl amacın hedef kitleyi etkilemek olduğunu daha 

öncede belirtmiĢtik. Bu açıdan verilecek mesajın yüz yüze verilmesi iknayı 

kolaylaĢtırmaktadır. ĠletiĢim içerisindeki verici ve alıcı arasında her türlü bilgi akıĢı 

sağlanabilmekte, alıcının algılaması daha fazla olmaktadır.  

Yüz yüze iletiĢimde araya baĢka aracın girmemiĢ olması daha samimi bir ortam 

yaratmakta ve etkisi daha olumlu olmaktadır. Bu iletiĢim türünde birey sormak istediği 

soruları daha kolay yöneltebilmekte, tepkisini verebilmekte, geri besleme unsuru daha 

hızlı ortaya çıkmakta böylece bireyi etkileyecek adımların atılması kolaylaĢmaktadır 

(Klapper, 1992:2006) 

Yüz yüze iletiĢim daha çok seçim zamanlarında kullanılmaktadır. Adaylar ve 

siyasi parti temsilcileri, seçmenleri ziyaret ederek, onlarla sohbet ederek iletiĢim 

kurmaya ve onları etkilemeye çalıĢırlar. Seçim zamanları dıĢında da siyasi partiler 

tarafından bu yöntem sıklıkla kullanılmaktadır. Burada amaç seçmenin bulunduğu 

ortama girilerek, doğal ortam içerisinde bireyi etkilemeye çalıĢmaktır.  

5.5.4. Kitle ĠletiĢim Kanalları 

Siyasi reklam kampanyalarında seçmen davranıĢları araĢtırılıp, iletiĢim stratejisi 

belirlenir (BektaĢ, 1995:163).  Kampanyalar hazırlanırken seçmenlerin siyasi tutumları 

incelenerek kitle iletiĢim araçlarına ilgileri tespit edilir. Siyasal kampanyanın daha çok 

seçmene ulaĢabilmesi için hangi kitle iletiĢim aracının kullanılacağının belirlenmesi 

gerekmektedir. Bununla beraber hangi ortamlarda kitle iletiĢim araçlarının 

kullanılacağının belirlenmesi de verilecek mesajların içeriğinin belirlenmesinde 

önemlidir.  

Kitle iletiĢim araçları siyasi kampanya, teknik ve stratejilerin mesaj Ģeklinde 

hedef kitleye ulaĢmasında etkin role sahiptir. AfiĢ, gazete, televizyon, radyo, film, 

müzik, gibi alet ve araçları kapsar.  
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Kitle iletiĢim araçları sadece teknik anlamda değil, toplumsal süreçle bütünleĢen 

toplumsal iĢlevleri yerine getiren araçlardır (Gökçe, 2003:173). Seçmenlerin, aday ve 

siyasi partilerin faaliyetlerini, gerçekleĢtirdikleri projeleri, vaatlerini ve mesajlarını takip 

etmelerinde hatta evlerinin içine kadar bunların girmesinde kitle iletiĢim araçları önemli 

rol oynar. Kitle iletiĢim araçlarıyla birlikte kamuoyu oluĢumu artmıĢ, siyasi katılım 

güçlenmiĢ, bireyler siyasi konularda bilinçlenmeye baĢlamıĢtır. Kitlelerin düĢünce ve 

görüĢlerine bu araç önemli etkilerde bulunmuĢtur ve tutumlarına yön verebilecek 

düzeyde bireyleri etkilemiĢtir (Balcı, 2005:155-156). 

Kitle iletiĢim araçları arasında televizyon önemli yere sahiptir. Kullanımının 

yaygın olması sebebiyle geniĢ kitlelere mesajlar iletilebilmektedir. Bireyi etkilemede 

görüntü ve sesin önemi bilindiğinden siyasi parti ve adayların mesajlarının televizyonda 

sesli ve görüntülü olarak veriliyor olması iknayı arttırmaktadır.  

Kitle iletiĢim kanallarıyla yapılan çalıĢmalar, siyasi parti adayı ve temsilcilerinin 

yüz yüze iletiĢi kanalının da kullanması sonucu daha verimli hale gelir. Sadece kitle 

iletiĢim araçlarıyla seçmen karĢısına çıkan aday ve partiler seçmenlerin içerisine 

inmediği sürece yeterince baĢarı elde edemezler.  

5.6. BĠREYĠN ĠKNA OLMA KONUSUNDA SĠYASAL MESAJ 

STRATEJĠLERĠ  

Propaganda ve iletiĢim faktörleri seçmen davranıĢlarını etkilemede önemli paya 

sahiptir. Seçmen tercihlerinin yönlendirilmesinde değiĢik ikna teknikleri 

kullanılmaktadır. Kararsız bireyler üzerinde yapılan ikna çalıĢmaları partiye yeni 

oyların katılmasını sağlayacakken, kararlı bireyler üzerinde yapılan çalıĢmalar partiye 

bağlılığı arttıracaktır (Kalender, 2000:128) 

Siyasal kampanyalar hazırlanırken, adayların yöneltebileceği sorulara karĢı 

cevaplar da olmak üzere birçok açıdan düzenleme ve planlama yapılır. Siyasal 

kampanyanın ikna edici mesaj stratejisi bulunmaktadır. Seçmenler incelenerek, hangi 

yönden etkilenebileceği, nasıl ikna edilebileceği belirlenir. Bu belirlemelere göre mesaj 

stratejileri oluĢturulur.  
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Seçmenin ikna edilmeye çalıĢılmasında asıl hedef oy maksimizasyonunu 

sağlamaktır. Yani oy verdirme ve aday aracılığıyla parti lehine çalıĢma yapmaktır  

(Kalender, 2000:129).  Ġkna için seçmenin mesajı alması ve değerlendirmesi 

gerekmektedir. Ġkna süreci dikkat, idrak ve kabulden oluĢtuğu için bireyin mesajı 

aldıktan sonra bir süreye ihtiyacı vardır (Yüksel, 1994:68). AĢamaları tamamlanan ikna 

süreci sonunda kanaatlerde değiĢmeler oluĢur.  

5.6.1. Korku Çekiciliği 

Duygusal öğelere hitap eden, rasyonel yönler içeren bir ikna tekniği olmakla 

beraber bu stratejinin özünde gerçekleĢtirilen davranıĢ sonunda ortaya çıkma ihtimali 

olan zararlar oluĢmaktadır (Kalender, 2000:132). Bireyler bir Ģeye ikna edilirken 

üzerlerinde korku uyandırılmaktadır.  

Siyasi yaĢantıda bu strateji kullanılırken, seçmenin baĢka bir partiye oy vermesi 

halinde yaĢam standartlarında ortaya çıkabilecek olumsuz değiĢmeler vurgulanır. 

Diğerlerinin kötülenmesi Ģeklinde olan bu stratejide daha çok ekonomik seviye, temel 

hak ve hürriyetlerde meydana gelebilecek kısıtlamalar, gelecek kaygısı yaratma gibi 

unsurlara değinilir.  

Korku unsuru oluĢturulacak mesajın iyi belirlenmesi gerekmektedir. 

Gerçekliğini yitiren, dozunu aĢan korkutmalar bireylerde çeliĢkiye neden olur ve bu 

stratejinin etkili olmasını engeller.  

5.6.2. Kapıyı Aralama Tekniği 

Alıcılarla verici özdeĢleĢme sürecine girer ve küçük bir isteğin getirilmesi 

sağlandıktan sonra daha büyük bir isteği yapabilecekleri varsayımına dayanır (Kalender, 

2000:134). Siyasi açıdan, bireyin sevmediği bir partinin toplantısına katılması gelecekte 

birey üzerinde olumlu kanaatler oluĢturulabileceği düĢünülmektedir.  
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Temelinde kiĢiyi bilgilendirme ve isteklendirme olan bu teknikte kiĢi belirli 

davranıĢ ve tutumları gerçekleĢtirdiğinde bu yönde olumlu tutumlar kazanmaya 

baĢlayacak ve bu davranıĢı tekrarlama eğilimi gösterecektir (Kalender, 2000:134). 

5.6.3. Mesaj Tekrarı   

Bireylere bilgiler mesajlar yoluyla aktarılmakta ve birey yüz yüze mesajı aldığı 

zaman bilgiye eriĢebilmektedir. Mesajlar anlaĢılabilir ve yalın olmalıdır. ÇeliĢki 

içermemelidir. Bireyde güven yaratacak nitelikte olmalıdır. Bu Ģekilde aktarılan 

mesajlar bireyde kalıcı özellik gösterebilmektedir.  

Mesajlar tekrar edilirken daha çok birbirinin karĢıtı olan kavramlarla verilir. 

Siyasi kampanyalarda seçmene, rakip partinin kazanması durumunda ortaya çıkabilecek 

olumsuz durum yansıtılarak kendisi kazandığında ortaya çıkacak olumlu ortam mesaj 

halinde verilir. Ve kötü ile iyi arasındaki bu fark her mesajda tekrar edilir. Bu Ģekilde 

bireye mesaj benimsetilmeye çalıĢılır.  

Seçmeni ikna ederken mesajı tekrar etmek gereklidir (Kalender, 2000:136). 

Mesaj tekrarı, bireyin mesajı hafızasında tutmasında etkiye sahiptir. Tekrarın diğer 

önemi yüksek güvenilirlik sağlamsıdır. Bu durum bireyin tutum ve davranıĢlarında 

değiĢikliğin oluĢmasını engeller. 

6. AK PARTĠ VE CHP GENÇLĠK KOLLARININ SĠYASAL 

ĠLETĠġĠM FAALĠYETLERĠ 

6.1. GENÇLĠK KOLLARI VE SĠYASAL ALAN ĠÇERĠSĠNDEKĠ 

ĠġLEVLERĠ 

Demokrasinin bir gereği olan siyasi katılım, bir süre sonra düĢüĢe geçmeye 

baĢlamaktadır. Bu durumun nedeni için çeĢitli görüĢler ortaya atılmaktadır. Özellikle 

Batı toplumlarında yapılan araĢtırmalar sonucunda siyasi eğilimlerdeki düĢüĢte kara 

listeye alınan ilk grup gençler olmuĢtur. Amerika BirleĢik Devletleri‟ndeki katılım 

tarzlarını ele alan çalıĢmalarda gözlemlenen düĢüĢün büyük bölümünün kuĢak 
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farklılıklarında olduğu görülmüĢtür. Daha yaĢlı ve daha sivil kuĢakların yerini daha 

genç yaĢtaki gruplar aldıkça, katılım düzeyleri sistematik olarak düĢmektedir.  

Genç insanlar arasında siyasete karĢı genellikle yetiĢkinlerde görülenden daha 

yüksek düzeyde, ilgisizlik olması hakkında araĢtırmacılar, politika yapanlar, gençlik 

çalıĢanları, eğitimciler ve seçilmiĢ siyasetçiler arasında yaygın bir endiĢe 

bulunmaktadır. Gençlerin hayatlarını doğrudan etkileyen politikaların ortaya 

çıkmasında, hazırlık, karar alma ve uygulama aĢamalarında söz sahibi olması 

gerekliliğine inanılmaktadır. Bu durumu sağlamak amacıyla gençlerin bir örgüt 

içerisinde birleĢmesi sağlanmıĢ, siyasi partiler tarafından bu örgütlenme son yıllarda 

daha da önem kazanmaya baĢlamıĢtır.  

Gençler tüm toplumlarda medeniyetin bir mumu olarak görülmektedir. Göz ardı 

edilemeyecek kadar büyük bir öneme sahiptir. Gençlerin siyasete katılması bir 

medeniyet meselesidir ki son yıllarda siyasi partiler bu durumun önemini fark 

etmiĢlerdir. Böylece gençler üzerindeki çalıĢmalar arttırılmıĢtır. 

6.2. AK PARTĠ GENÇLĠK KOLLARI 

2002 yılı içerisinde kurulan AK Parti Gençlik Kolları, teĢkilatlanmasını 

tamamlamıĢ, il teĢkilatlarını kurmuĢ, olağan kongrelerini yapmıĢ, teĢkilat yapısı olarak 

geniĢ bir alana yayılmıĢ ve birçok alanda gençleri bir araya getirici faaliyetleri 

gerçekleĢtirmiĢtir.  

6.2.1. TeĢkilatlanma Yapısı  

2002 yılında teĢkilatlanmaya baĢlamıĢ olup, teĢkilatlanma çalıĢmalarını Türkiye 

genelinde yaparken AK Parti tüzüğüne uygun olarak üye kayıtlarını yapmıĢ ve 

organlarını oluĢturmuĢtur. AK Parti tüzüğüne göre 29 yaĢını doldurmamıĢ bireyler, 

gençlik kollarına üye olabilmektedir (AK Parti Tüzüğü, 2007:87). 

AK Parti Gençlik kolları teĢkilat yapısına baktığımızda, Gençlik Kolu Belde 

Kademesi TeĢkilat Organları bulunmaktadır. Bunun içerisinde Gençlik Kolu Belde 
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Kongresi, Gençlik Kolu Belde BaĢkanı, Gençlik Kolu Belde Yönetim Kurulu, Gençlik 

Kolu Belde Yürütme Kurulu yer almaktadır. Ayrıca, Gençlik Kolu Ġlçe Kademesi 

içerisinde de Gençlik Kolu Ġlçe Kongresi, Gençlik Kolu Ġlçe BaĢkanı, Gençlik Kolu Ġlçe 

Yönetim Kurulu, Gençlik Kolu Ġlçe Yürütme Kurulu bulunmaktadır. Gençlik Kolu Ġl 

Kademesi TeĢkilatı ise; Gençlik Kolu Ġl Kongresi, Gençlik Kolu Ġl BaĢkanı, Gençlik 

Kolu Ġl Yönetim Kurulu, Gençlik Kolu Ġl Yürütme Kurulu adı altında örgütlenir. 

Gençlik Kolu Merkez TeĢkilat Organlarına baktığımızda, Gençlik Kolu Büyük 

Kongresi, Genel Merkez Gençlik Kolları BaĢkanı, Gençlik Kolu Merkez Karar ve 

Yönetim Kurulu, Gençlik Kolu Merkez Yürütme Kurulu olduğunu görmekteyiz (AK 

Parti Tüzüğü, 2007:88). 

AK Parti Gençlik Kollarını görev yetkilerini incelemek gerekirse, gençlik kolları 

kademe baĢkanı, yönetim ve yürütme kurulları, partinin o bölgedeki teĢkilat yetkilerini 

kullanır. Buralarda partinin temsili, parti teĢkilat kademe yönetim kurulu baĢkanına 

aittir. Gençlik kolları partinin bölgedeki teĢkilata bağlı ve uyumlu olarak çalıĢmalarını 

sürdürür. Parti yönetim kademesi dıĢ yazıĢmalarla ilgilenir. Gençlik kolu baĢkanı 

bulunduğu bölgenin teĢkilat yürütme kurulunun doğal üyesi kabul edilir. Toplantılara ve 

müzakerelere katılır ancak oy hakkı bulunmaz. Genel merkez gençlik kolları baĢkanı ise 

AK Parti‟nin üst düzey yönetim ve yürütme organının doğal üyesi niteliğindedir (AK 

Parti Tüzüğü, 2007:89). 

AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkezde yönetim kurulu elli kiĢilik Merkez 

Karar ve Yönetim Kurulu ile bir baĢkan ve on iki yardımcısının yer aldığı Merkez 

Yürütme Kurulu ile temsil edilir.  

AK Parti Gençlik Kolları, Genel Merkez Gençlik Kolları BaĢkanlığına bağlı 

bulunur. Ġl ve ilçelerdeki baĢkanların atanmasında, denetlenmesinde, görevden el 

çektirilmesinde yetki Genel Merkez Gençlik Kolları BaĢkanlığına aittir.  

6.2.2. Siyasal ĠletiĢim Faaliyetleri  

AK Parti Gençlik Kolları içerisinde siyasi ve hukuki iĢler birimi oluĢturularak 

her ilde siyasi geliĢmeler izlenmiĢ, siyasal iletiĢim çalıĢmaları uygulanmıĢtır. Bu birim 



63 

 

 

 

ildeki diğer siyasi parti faaliyetlerini takip etmekte, hükümet faaliyetleri, genel baĢkan 

konuĢmaları gibi parti tabanını etkileyecek bulguları saptayarak gençlerle iletiĢim 

kurmayı hedefler. Siyasi ve Hukuki ĠĢler BaĢkanlığı AK Parti'nin sadece gençlik 

kollarında değil tüm kademelerinde aynı görevi üstlenmiĢ durumdadır. 

6.2.2.1. UlaĢılan Alan Yapısı  

Hedef kitle analizi yapılırken Gençlik Kollarının faydalandığın en önemli 

araĢtırma AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları AR-GE BaĢkanlığının yaptığı 

çalıĢmalar olmaktadır. Bu çerçevede yapılan araĢtırmalarda gençlerin siyasete bakıĢı, 

siyasete katılımı ve siyasi beklentileri incelenmektedir.  

Gençlik Kollarının hedef kitle belirlemesine yardımcı olan bir diğer seçenek ise 

özel firmalara araĢtırılma yaptırılmasıdır. Buradan da gençlerin siyasal ihtiyaçları tespit 

edilebilmektedir.  

Tüm elde edilen olgular AK Parti Gençlik Kolları faaliyetlerinde ve kısa ve orta 

vadeli etkinliklerinde kullanılmıĢtır. Gençlik kolları tarafından hedef kitle öncelikle 

gençler, ikinci planda ise aileleri olarak belirlenmiĢtir.  

AK Parti Gençlik Kollarının belirlediği sloganlar; 

 KeĢke her doğan olsa Erdoğan. 

 Dik dur eğilme ak gençler seninle. 

 Liderimizle omuz omuza. 

 Benliğin kaybolduğu bizliğin var olduğu gönüllerin kavuĢtuğu 

parti AK Parti 

 Demokrasi için biz de varız. 

 Okuyan, yazan ak gençlik 

 Menzili hak yolu, Ģeklinde olmaktadır.  
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6.2.2.2. AK Parti Gençlik Kolları TeĢkilat Ġçi Faaliyetleri  

TeĢkilat içi faaliyetler daha önce de değindiğimiz gibi siyasi parti kuruluĢunun 

kendi bünyesinde yer alan üyelerine yönelik yaptığı eğitim ve motivasyon çalıĢmalarını 

ifade eder. Bu çalıĢmalarda teĢkilatın iç dinamik yapısı esas alınır.  

Genel Merkez Gençlik Kolları, Ġl ve Ġlçe Gençlik Kolları Yürütmeleri her hafta 

toplantı yapmaktadır. Ġl Gençlik Kolları BaĢkanları her ay Genel Merkezde toplantı 

yapar. Gençlik kolları bünyesinde bulunan birimlerde toplantılar yapmaktadır. 

Toplantıların yanı sıra yurt içi ve yurt dıĢı geziler yapılmaktadır. Bunlar motivasyon 

faaliyeti olarak adlandırılmaktadır.   

TeĢkilat içi faaliyetlerde eğlence etkinlikleri de önemli yer tutmaktadır. Yurt 

genelinde konserler, animasyonlar, çeĢitli bölgelerde tatiller Ģeklinde olabilmektedir. 

ÇeĢitli turnuvalar düzenlenmekte ve bu turnuvalara BaĢbakan ve diğer bakanların 

ziyareti gibi sürprizler yapılmaktadır.  

Eğitim faaliyetlerinde ise çeĢitli dönemler ve çeĢitli illerde siyaset okullarının 

açılmasıyla eğitimler verilmektedir. Bunlarda çeĢitli akademisyenler, siyasetçiler, 

sanatçılar eğitim vermekte, münazara programları düzenlenmektedir (Gençlik Yıllığı, 

2006:68). Diğer eğitim türü ise seminerler, söyleĢiler, yurt dıĢı enstitülere katılımlar 

Ģeklinde olmaktadır.  

Bu tarz faaliyetlerin dıĢında teĢkilat içi motivasyonun artması amacıyla partinin 

ileri gelenleri, il baĢkanları gibi üst düzeylerin teĢkilat içi ziyaretler yapması, teĢkilat içi 

çay sohbetlerinin (tea talk) yapılması gibi faaliyetlerde bulunulmaktadır. 

6.2.2.3. AK Parti Gençlik Kolları TeĢkilat DıĢı Faaliyetleri 

TeĢkilat dıĢı faaliyetler, AK Parti Gençlik Kollarının kamuya açık olan 

faaliyetleridir. Konferanslar, etkinlikler, anma törenleri Ģeklinde kendisini 
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göstermektedir. Bu tür etkinliklere genellikle AK Parti Genel BaĢkanı ve yardımcıları 

da katılmaktadır.  

Bilgilendirme amaçlı konferanslar yapılarak uyuĢturucu, sokak çocukları gibi 

konulara değinilmektedir. Halka açık kitap kampanyaları yapılmaktadır. Gençlik 

Ģölenleriyle sokak etkinlikleri teĢkilat dıĢı faaliyetler içerisinde motivasyonu arttırıcı 

etkinlikler olmaktadır. Gençlik fuarları oluĢturularak gençlere promosyonlar 

dağıtılmakta, partinin tanıtımı yapılmakta, oyun ve eğlencelerle katılımcıların ilgisini 

çekmeye çalıĢılmaktadır.  

AK Parti Gençlik Kolları teĢkilat dıĢı faaliyetlerde gençlik sempozyumları 

önemli yer almaktadır. Bununla beraber gençlik Ģenlikleri yapılmaktadır. Son 

zamanlarda yapılan örneklere bakıldığında TBMM Anayasa Komisyonu BaĢkanı‟nın 

Adana‟ya ziyarete gitmesi, Taha Akyol‟la kütüphane sohbeti, Mehmet Akif Ersoy‟u 

Anma töreni, eğitime destek programları, tiyatro gösterimi, futbol turnuvaları, 

medeniyet söyleĢileri, ġeb-i Arus etkinliği gibi faaliyetler görülmektedir.  

6.2.2.4. Basın ve AK Parti Gençlik Kolları 

AK Parti gençlik kollarının medyada yer alması incelendiğinde ulusal medyadan 

çok yerel medyaya yöneldiği görülmektedir. Bunun asıl nedeni, il ve ilçelerdeki katılımı 

arttırmak, yerel medya üzerinden sadece hedef kitleye ulaĢmaktır.  

Bu çalıĢmaları teĢkilatta Tanıtım ve Medya BaĢkanlığı yürütmektedir. 

Yerel televizyon kanallarında gençlik kolları baĢkanları programlar yapmakta, 

katılımı arttırmak hedeflenmektedir. Ulusal kanallarda ise gençlik kolları yöneticileri 

söyleĢilere katılmaktadır. Bunun örneklerini ise, Genç BakıĢ, Genç Siyaset gibi canlı 

yayınlara yapılmıĢ olan programlarda görmekteyiz.  

Gazeteler genellikle anma, kutlama, reklam gibi amaçlarda kullanılmaktadır. 

Yerel birçok yıllık dergi çıkartılmaktadır (Gençlik Yıllığı, 2006:69). Gazete ve 
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dergilerde gençlik kollarının yaptığı ziyaretler, çalıĢmalar anlatılmakta, siyasi konulara 

tepkiler veya destekler dile getirilmekte, gençlerin duyarlı olduğu konulara vurgu 

yapılmaktadır.  

Ġnternette Genel Merkez Gençlik kolları internet sayfasında, illerin internet 

sayfalarından yapılan faaliyetler duyurulmaktadır. Bununla birlikte sosyal medyanın 

gücündeki artıĢla beraber facebook, twitter, instagram gibi sosyal sayfalarda AK Parti 

gençlik kolları tanıtımı yapılmakta, fikir ve ideolojiler tanıtılmakta, gençleri bir araya 

getirici çalıĢmalar yapılmaktadır


. Bununla beraber forum siteleri oluĢturularak 

gençlerin düĢüncelerini açıkça aktarabileceği alanlar oluĢturulmaktadır. 

6.2.2.5. Kamusal Alan ve AK Parti Gençlik Kolları   

Açık alan faaliyetleri içerisinde gençlik kolları teĢkilatının stadyum, sokak, 

meydan gibi dıĢ mekânlarda yapmıĢ olduğu tanıtım, eğlence ve siyasal çalıĢmalar yer 

almaktadır.  

Gençlik Kolları mitingler düzenlenmekte,  gençlik Ģölenleri yapılmakta, sokak 

konserleri, sokak eğlenceleri gibi etkinlikler çerçevesinde gençlerin ilgisi çekilmeye 

çalıĢılmaktadır.  

Tanıtım birimleri oluĢturularak, parti tanıtımı yapılmaktadır. Bu çalıĢma AK 

Elçiler, Demokrasi Elçileri vb. adlı grup tarafından özel kıyafetli kiĢiler tarafından da 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Tanıtım faaliyetlerinde bölgenin stratejik noktaları seçilmektedir.  

Bunların dıĢında yapılan ağaç dikme, orman oluĢturma, huzur evi ve kimsesiz 

çocukları ziyaret etme Ģeklinde sosyal kampanyalarda yapılmaktadır. DeğiĢik illere 

geziler yapılmakta bunda da gençlik kolları üniversite birimi baĢkanlığı önemli rol 

oynamaktadır.  

                                                           

 https://twitter.com/AKGenclikGM. https://tr-tr.facebook.com/AKGenclikgm. http://web.stagram.com/n/AK 
Partiartigenclikkollari. Gibi birçok örneği bulunan sosyal medya yapılanmasında AK PARTİ Gençlik Kolları faaliyetleri 
yaygınlaştırılmaktadır. 

https://twitter.com/AKGenclikGM
https://tr-tr.facebook.com/AKGenclikgm
http://web.stagram.com/n/akpartigenclikkollari
http://web.stagram.com/n/akpartigenclikkollari
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6.2.2.6. AK Parti TeĢkilatları Arası Faaliyetler  

Kapalı alan faaliyetleri genellikle motivasyon arttırmayı hedefler. TeĢkilatlar 

arası iletiĢimi üst seviyeye çıkartmak amaçlanır. Yapılan faaliyetler illerde baĢlatılıp, 

finalistler belirlenir ve faaliyet bir ilde sonlanır.  

AK Parti Gençlik Kolları fuarlara katılarak, gelen gençlere sesli ve görüntülü 

tanıtımlar, promosyonlar, oyunlar, eğlenceler düzenlenir. Anma ve yıl dönümü 

programları düzenlenir. Kapalı salonlarda mini konserler verilir. Münazara etkinlikleri 

yapılır.  

ġeb-i Arus törenleri, Mehmet Akif‟i anma törenleri, Kutlu Doğum Haftası vb. 

törenleri gibi kapalı alanlarda yürüttükleri faaliyetlerdir.  

6.2.2.7. Seçim Kampanyası ve Siyasal Strateji 

Siyasi propaganda ve seçim çalıĢmalarında gençlik kolları yer yer tek baĢına 

bazen de ana baĢkanlıkla birlikte birçok faaliyet gösterir. Yurt genelinde AK Parti‟nin 

gençlik politikalarıyla ilgili tanıtım broĢürleri bastırılıp dağıtılır. Oy sandıklarında görev 

almak üzere gençler eğitilir. Gençlik kollarına özel marĢlar bestelenir, mitinglerde bu 

marĢlar çalınır.  Gençliğe yönelik slogan ve logolar hazırlanır. Bunların araçlarla 

reklamı yapılır. AK Elçiler adlı özel kıyafetli bisikletli, patenli, yaya tanıtım elemanları 

oluĢturulur. Ġnternet üzerinden tanıtımlar yapılır e-postalar gönderilir.  

6.3. CHP GENÇLĠK KOLLARI 

CHP Gençlik kollarının asıl amacı; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan 

haklarına saygılı, demokratik, laik gençleri siyasi yaĢama hazırlamaktır. CHP ilkelerini, 

katılımcı demokrasinin gereklerini, laikliği benimsetmek ve yerleĢmesini sağlamak, 

CHP görüĢlerini yaymak ve benimsetmek hedeflenir. 

1953 yılında Türkiye‟de ilk defa CHP tarafından kurulan Gençlik Kolları 

yönetmeliği Ġsmet Ġnönü tarafından onanmıĢ, ilk baĢkanı Dr. Suphi Baykam olmuĢtur. 



68 

 

 

 

Kurulduğu tarihten beri birçok kurultay yapılmıĢ olup, çalıĢmalarını titizlikle 

sürdürmüĢtür (CHP Yönetmeliği, 2004:137). 

6.3.1. TeĢkilatlanma Yapısı  

CHP Genel Merkez Gençlik Kolları bir baĢkan ve on dört yardımcıdan 

oluĢmaktadır. Genel Merkeze bağlı, il ve ilçe teĢkilatları bulunmaktadır. Ġl teĢkilatları 

on iki kiĢilik yönetimlerce kurulmaktadır. Ġlçe TeĢkilatları nüfusu 10.000'e kadar olan 

ilçelerde 4, nüfusu 10.000–100.000 olan ilçelerde 6, nüfusu 100.000'i aĢan ilçelerde 8 

üyeden oluĢur. Ġl Gençlik Kolları bir baĢkan ile nüfusu 300.000'e kadar olan illerde 10, 

nüfusu 30.000'den fazla olan illerde 12 üyeden oluĢur. Gençlik Kolları Merkez Yönetim 

Kurulu bir baĢkan ile 14 üyeden oluĢur (CHP Yönetmeliği, 2004:137). 

Genel merkez yapısında komisyonlar yer almaktadır. Eğitim, dıĢ iliĢkiler, 

iletiĢim ve dokümantasyon, dergi, sivil toplum ve üniversite komisyonları olmak üzere 

altı tane komisyon bulunmaktadır.  

AK Parti Gençlik Kollarında olduğu gibi CHP Gençliği de Partinin en üst 

kurumlarında temsil hakkına sahiptir ancak oy kullanma hakkı yoktur. Gençlik 

Kollarının ayrı bir bütçesi bulunmamaktadır. 

6.3.2. Siyasal ĠletiĢim Faaliyetleri 

CHP Gençlik Kolları, seçim dönemleri ve diğer dönemler olmak üzere yıl 

içerisinde siyasi geliĢmeleri yakından takip ederek gençlerle siyasi iletiĢim kurmaktadır. 

Gençlerin siyasi istek ve ihtiyaçları belirlenerek, siyasi iletiĢime giden gençlik kolları 

faaliyetleri olmaktadır.  

6.3.2.1. UlaĢılan Alan Yapısı  

CHP Gençlik Kolları, illerde gençlerle yüz yüze görüĢerek gençlerin istek ve 

ihtiyaçlarını ölçmeyi hedeflemektedir. Sivil toplum kuruluĢlarından da bilgi alınmakta 

buna yönelik çalıĢmalar yapılmaktadır.  
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CHP Gençlik kollarının kullandığı sloganlara baktığımızda; 

 Atatürkçü gençlik  

 Demokrasinin meĢalesini yakacağız 

 ÇalıĢa çalıĢa kazanacağız 

 El ele, kol kola, omuz omuza 

 Cumhuriyetin bekçileriyiz  

 Laik Gençlik 

 Cumhuriyetçi Gençlik 

 Atatürkçü Gençlik  

 Demokrat ve laik bir Türkiye için gençlik göreve, Ģeklinde 

olduğunu görmekteyiz.  

 

6.3.2.2. CHP Gençlik Kolları TeĢkilat Ġçi Faaliyetleri  

Genel merkez gençlik kolları ayda bir defa MYK toplantısı yapmaktadır. Ġl 

baĢkanlarının her ay toplantı yapma zorunluluğu yoktur, iki-üç aylık dönemler 

içerisinde il gençlik yönetimlerince yapılırlar. Genel merkez bünyesinde yapılan Ġl 

BaĢkanları toplantısı yılda iki defa gerçekleĢmektedir. 

Gençlik kolları teĢkilat içi faaliyetlerinde genellikle ülke içi gezilerde 

bulunmaktadır. Gezilerin dıĢında planlanmıĢ ziyaretlerle faaliyetler sürdürülmektedir. 

Sivil toplum kuruluĢları, gençlik örgütleri, kulüpler, kuruluĢlar bu planlı gezilere 

dahildir. CHP Gençlik Kolları medyayı da bu ziyaretlerinin içerisine almaktadır.  

CHP Gençlik Kolları teĢkilat içi eğitim faaliyetlerinde “Halk Üniversitesi” adı 

verilen eğitim etkinliği görülmektedir. Halk Üniversitesi, siyaset biliminden devlet 

iliĢkilerine, ideolojilerden uluslararası iliĢkilere kadar geniĢ bir alanı içeren eğitim 

programıdır. Büyük Ģehirlerde uygulanan bu faaliyette, siyasetçilerden akademisyenlere 

kadar geniĢ bir yelpazenin eğitim kadrosunda yer aldığı kadroya sahiptir 

(www.chp.org.tr). 
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6.3.2.3. CHP Gençlik Kolları TeĢkilat DıĢı Faaliyetleri  

CHP Gençlik Kollarının teĢkilat dıĢı faaliyetlerinde birinci hedef aileler, ikinci 

hedef gençlerdir. Anma ve yıl dönümleri, tiyatro etkinlikleri, konserler, geziler Ģeklinde 

teĢkilat dıĢı faaliyetleri sürdürmektedir. CHP Gençlik Kolları, kendi değerlerine yakın 

olan ve siyasi çizgisiyle uyuĢan sembolleri uygular. Faaliyetlerinde özellikle 

cumhuriyetçilik, laiklik, demokrasi özelliklerine vurgu yapar. 

Özellikle Atatürk‟ü Anma, ġehitleri Anma, Uğur Mumcu‟yu Anma gibi 

etkinliklerde bulunurlar. Sosyal konularda düzenlenen programlarla sosyal açıdan 

zorunlu olan durumlar hakkında halkın bilgilendirilmesi hedeflenir. Sokak çocuklarına 

yönelik programlar, huzurevi ve yurt gezileri bu kampanya kapsamındadır. CHP 

Gençlik Kolları sosyal adaletsizlik olarak adlandırdığı konularda da toplumsal bilinç 

oluĢturma amacıyla kampanyalar düzenlemektedir (www.chp.org.tr). 

Cumhuriyet mitingleri, Cumhuriyetine Sahip Çık temalı konserler yapılarak 

kampanyalar düzenlenmiĢtir. Fuarlarda stant kurarak broĢür ve dokümanlar aracılığıyla 

tanıtım sağlanmaktadır.  

Atatürkçü DüĢünce Derneği gibi örgütlere ziyaret yaparak çalıĢmalar 

yürütmektedir. Bu Ģekilde sivil toplum örgütlerine ve platformlara ziyaretler 

düzenlenmektedir. 

6.3.2.4. Basın ve CHP Gençlik Kolları  

Ulusal ve yerel kanallarda önemli ölçüde çalıĢma yapan CHP Gençlik Kolları, 

siyasi hedeflerini ve ideolojilerini yansıtma imkanı bulmuĢlardır. Özellikle Ceviz 

Kabuğu, 32. Gün, Genç BakıĢ gibi programlarla politikalarına dikkat çekmiĢlerdir.  

CHP Gençlik Kolları, gazetelere reklam verme yoluna pek girmemektedir. Daha 

çok teĢkilat içi iletiĢim yollarıyla çalıĢmalar yapmaktadır. CHP‟nin en çarpıcı 
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faaliyetlerinden biri 10 yıl sonrasına gönderilmek üzere bugünün çocuklarına 

gönderilecek mektuplar gönderilmiĢtir.  

Gazete ve dergilerde CHP‟li gençlerle yapılan röportajlar yayınlanmıĢtır. CHP‟li 

gençlerin çıkardığı, Genç Söylev dergisinde söyleĢiler yapılmaktadır.  

Ġnternet alanında CHP Gençlik Kolları faaliyetleri aktif görülmektedir. Resmi 

web sitesi bulunmaktadır. Forum siteleri, twitter, facebook, instagram üzerinde açılmıĢ 

sayfalarla tanıtım yapmaktadır.  

6.3.2.5. Kamusal Alan ve CHP Gençlik Kolları  

Eğlence etkinlikleri, geziler, konserler, tiyatrolar CHP‟nin açık alan 

faaliyetlerinde önemli yere sahiptir. CHP açık alan faaliyetlerinde kültürel ve sosyal 

içerikli çalıĢmalara yönelmektedir.  

Çevre Konulu kısa film yarıĢması örnek olmak üzere CHP Gençlik Kolları kısa 

film yarıĢmaları düzenleyerek gençlerin kültürel geliĢimlerini destekleyecek 

faaliyetlerde bulunmaktadır. Bunun dıĢında tiyatro festivalleri, kadınlar günü 

eğlenceleri, konserler, sergiler, sanat parkları açılıĢı, bale gösterileri gibi kültürel 

faaliyetlere ağırlık verilmektedir. 

6.3.2.6. CHP TeĢkilatları Arası Faaliyetler  

CHP Gençliği kapalı alan faaliyetlerini genellikle teĢkilat içinde 

gerçekleĢtirmektedir. CHP Gençlik Kolları kapalı alan faaliyetleri içinde fuar ve 

sempozyumlarda gençliğin tanıtımını yapma, teĢkilatı ve projeleri tanıtma önemli yer 

tutmaktadır. DeğiĢik illerde yerel sanatçılar eĢliğinde mini konserler düzenlenmektedir.  

Kapalı alan faaliyetleri içerisinde iĢsizlik, uyuĢturucu, eğitim, güvenlik gibi 

gençliği ilgilendiren konularda sempozyumlar önemli yere sahiptir.  
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ÇeĢitli kütüphanelerin açılması, ünlü isimlerle söyleĢiler ve imza günleri(Uğur 

Dündar gibi…), çeĢitli anma törenleri (Adnan Kahveci‟yi anma töreni, Uğur Mumcu‟yu 

anma töreni, Cem Karaca‟yı anma töreni vb.), dinletiler (Timur Selçuk‟u dinletisi gibi), 

söyleĢiler(Altan Öymen‟le söyleĢi), fuarlar(Engelsiz YaĢam Fuarları gibi) kapalı alan 

faaliyetlerinde bulunulmaktadır.  

6.3.2.7. Seçim Kampanyası ve Siyasal Strateji 

CHP‟nin yerleĢmiĢ bir seçim kampanyası bulunmaktadır ve gençlik kolları bu 

kampanyada etkin rol oynamaktadır. CHP‟nin seçim kampanyalarında özgürlük, 

demokrasi, sürdürülebilir kalkınma, sosyal adalet, nitelikli kamu hizmetleri, adil ve 

güvenli bir yaĢam vurgulaması yapılmaktadır. 

ÇalıĢmalarda genellikle partinin tanıtımı ön plandadır. Halkla iç içe olunarak 

Parti tanıtımı etkin Ģekilde yapılmıĢ, seçmenlerin istek ve ihtiyaçları dinlenmiĢtir. 

Gençler seçim sandıklarında görev alarak seçimlerde bulunmuĢlardır. Sivil toplum 

örgütleriyle çalıĢmalar yapmıĢlardır. Ġnternet kampanyalarına katılmıĢlardır. Ġlk defa oy 

kullanacak seçmenlerle iletiĢim kurulmuĢtur. Sokak bildirileri dağıtılmıĢtır. Ġnternet 

üzerinden tanıtım yapılarak mailler gönderilmiĢtir. Parti bayraklarıyla süslemeler 

yapılmıĢtır. Mitinglere katılım sağlanmıĢtır. Ev ziyaretlerinde bulunmuĢlardır.  
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II. BÖLÜM 

ARAġTIRMANIN METODOLOJĠSĠ 

1. KONU 

Siyasi partiler, gençleri Siyasal Katılım sürecine dahil edebilmek için siyasi parti 

partilerin yan kuruluĢları olarak gençlik kollarını kurmuĢlardır. Bu yapılanma 

çerçevesinde, gençlere siyasi parti politikası, parti mesajları yansıtmayı hedef almıĢtır. 

Böylece gençlerin siyasi görüĢlerini Ģekillendirme amacı gütmüĢlerdir.  

Bu tez çalıĢmasının konusu, “AK Parti'li ve Chp'li Gençlerin Siyasi Tutum 

Kazanımlarında Parti Gençlik Kollarının Etkisi - Sivas Ġli Örneği” olarak belirlenmiĢtir. 

2. AMAÇ 

Tez çalıĢmamızın amacı gençlerin siyasi tutum kazanımlarında siyasi parti 

gençlik kollarının ne derecede etkilerinin olduğunun araĢtırılmasıdır. Bu kapsamda 

Sivas ili özelinde AK Parti ve CHP Gençlik Kollarının kendi genç üyelerini siyasi 

katılıma hangi ölçülerde yönlendirdiği araĢtırılmıĢ ve gençlerin siyasi tutum 

kazanımlarında gençlik kollarının etkilerinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır. 

3. KAPSAM 

AraĢtırmanın kapsamını Sivas Ġlinde bulunan AK Parti ve CHP Gençlik Kolları 

üyeleri oluĢturmaktadır. 

Siyasal katılım çalıĢmalarında büyük ölçüde niceliksel verilerden 

yararlanılmaktadır. Seçim sonuçları ya da anketlerde toplanan bilgilerin matematiksel 

yöntemlerle yorumlanması en önemli veri toplama yöntemi haline gelmiĢtir. Bulguların 

matematiksel olarak ispatlanması çabası çoğu zaman ölçülmesi zor katılım biçimlerinin 

ihmal edilmesine yol açmıĢ, bazen de zaten bilinen gerçeklerin kesin olarak 

“ispatlanmasından” öte bir anlama sahip olmamıĢtır.  

Buna göre çalıĢmada gençlerin siyasal katılma süreçleri içerisinde gençlik kolları 

faaliyetlerinin ne denli önemli bir yere sahip olduğu, gençlik kollarının yapmıĢ olduğu 

çalıĢmaların gençleri nasıl etkilediği, etkilenen gençlerin gençlik kolları çalıĢmaların 

içerisine nasıl dahil olduğu araĢtırılmıĢtır. Ayrıca gençlik kolları üyesi gençlerin sosyo – 
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kültürel durumlarının siyasal katılmaya ne tür etkiler yaptığı da tezin araĢtırma kapsamı 

içerisindedir. 

4. YÖNTEM 

Siyasal katılmanın tanımlanmasında en çok tartıĢmaya yol açan noktalardan bir 

tanesi de, niyet ve irade sorunudur. Siyasal katılma sadece iradi eylemlerle sınırlı 

tutulmaktadır. Ancak buna karĢın irade dıĢı ya da çeĢitli zorlamalara bağlı olarak 

gerçekleĢen eylemlerinde katılma kapsamına alınması gerektiğini ifade edilir. Ġrade dıĢı 

eylemlerin siyasal sistem üzerinde etkileri vardır. Bu tartıĢma çerçevesinde siyasal 

katılma gönüllü ve zorunlu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Gönüllü ya da özerk 

katılma, insanların kendi özgür iradeleriyle yer almaları demektir. 

 Bu bilgiler ıĢığında, gençlerin siyasi tutum kazanımlarında siyasi parti gençlik 

kollarının etkisinin ölçüldüğü bu çalıĢmada bilimsel yönteme uygun hareket edilmiĢtir. 

AraĢtırma iki aĢamalı olup, ilk aĢama araĢtırmanın kuramsal çerçevesine yönelik 

konular oluĢturulmuĢtur. Bu amaçla, araĢtırmanın baĢlangıcından itibaren konu ile ilgili 

kitap, makale, dergi ve istatistiksel belge niteliğinde dokümanlara ve ilgili kurumlara 

yapılan ziyaretlerle gerekli eserlere ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Ziyaretler tezimizin ana 

unsuru olan AK Parti ve CHP gençlik kolları ile sık sık tekrarlanmıĢtır. 

Tezimizin Kuramsal Çerçevesini belirlediğimiz aĢamada 2008 yılında 

yayınlanan ve yine AK Parti ve CHP Gençlik Kollarının kıyaslandığı "Gençlerin siyasi 

tercih oluĢturmalarında parti gençlik kollarının etkisi: 2005-2007 AK Parti ve CHP 

Gençlik Kolları'nın ÇalıĢmaları" konulu Hasan Sarı'ya ait tezden faydalanılmıĢtır. Teze 

baĢlangıç aĢamasında kendisiyle görüĢülmüĢ ve fikir alıĢ veriĢinde bulunulmuĢtur.  

Konu ile ilgili dünya ve Türkiye çapında kaynak taraması yapılmıĢ, kuramsal 

çerçevenin sınırları bulunan kaynaklara göre çizilerek, siyasal katılım ile ilgili, siyasal 

katılımı etkileyen faktörler, siyasal katılımın yönü, siyasal katılma düzeyleri, seçmenin 

karar verme sürecinde teorik yaklaĢımlar, seçmenin tercihlerini etkilenmesi ve ikna 

yöntemleri,  AK Parti ve CHP gençlik kollarının kurumsal yapıları ve siyasal faaliyetleri 

incelenerek çalıĢmanın birinci bölümünü oluĢturan kuramsal çerçeve oluĢturulmuĢtur.  

AraĢtırmamızın ikinci aĢaması, uygulama aĢaması olup, mevcut kaynak 

taramasına dayanan inceleme ve açıklamalara paralel elde edilen bilgilerden hareketle 

yürütülmüĢtür. Böylece, önce konu (problemin tanımı), araĢtırmanın amacı ve 
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varsayımları oluĢturulmuĢ, daha sonra gözlem aĢaması çerçevesinde araĢtırma evreni, 

örneklemi, veri toplama teknikleri belirlenmiĢ ve değiĢkenler saptanmıĢtır. 

AraĢtırmada Sivas ilindeki gençlerin siyasi tutum kazanımlarında siyasi parti 

gençlik kollarının etkisini belirlemek için veri toplama aracı olarak anket formu 

uygulanmıĢtır. Anket formunda yer alan soruların bir kısmı, bu konuda daha önceden 

yapılmıĢ çalıĢmalardan alınırken, bir kısmı da araĢtırma konusuna paralel yeniden 

üretilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın yürütüldüğü siyasi partiler olan AK Parti ve CHP‟de gençlik kolları 

üyelerinden samimi cevaplar alabilmek için öncesinde teĢkilat yetkilileri ile 

görüĢülmüĢtür. Anketler, örnekleme giren gençlik kolları üyeleri gençlerle lokal, cafe, 

parti salonları ve üniversite gibi ortamlarda 20 Eylül – 20 Ekim 2014 tarihleri arasında 

yapılmıĢtır. Her anket ortalama 15-20 dakika sürmüĢtür. 

Cevaplandırılan anket formları kodlanarak “SPSS (Statical Package For Social 

Science- Sosyal Bilimler için istatistik Paketi) For Windows 15.0 Sürümü” ile analiz 

edilmiĢtir. 

5. TEMEL ve ALT VARSAYIMLAR 

AraĢtırmanın temel ve alt varsayımları aĢağıdaki gibidir. 

Temel Varsayım:  Gençlerin siyasi tutum kazanmalarından siyasi parti gençlik 

kollarının etkisi vardır.  Gençlerin demografik ve sosyo-ekonomik (cinsiyet, yaĢ, 

ikametgah, aile yapısı, çevre, eğitim, gelir) bakımından farklılaĢması ile siyasal 

katılımları arasında anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır. Siyasal katılım vatandaĢlarla onları 

mobilize edenlerin etkileĢiminden doğar (Rosenstone ve Hansen, 1993:7). Partilerin 

gençlik kolları da bir bakıma bu görevi gerçekleĢtirmektedir. Gençlerin ailede yaĢayan 

birey sayısı, anne-babanın mesleği, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, oturduğu çevre ve kır ya 

da kent kökenli olması gençlerin siyasi tutum kazanımlarında dolayısıyla siyasal 

katılımlarında etkilidir. 

Alt Varsayımlar: AraĢtırmada test edilmek üzere aĢağıdaki varsayımlar 

geliĢtirilmiĢtir. 
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1) Gelir düzeyi ile siyasal katılım arasında yakın bir iliĢki beklenmektedir. Buna 

göre gelir düzeyi arttıkça bireyin siyasal katılım artmakta gelir azaldıkça da siyasal 

katılım azalmaktadır. 

2) Aile yapısı ile siyasal katılım arasında yakın bir iliĢki beklenmektedir. Buna 

göre çekirdek ailelerde siyasal eğilimlerin daha özgür ve daha objektif temellere 

dayanarak  gerçekleĢmektedir ve siyasal katılım daha fazladır. Geleneksel ailelerde ise 

otoriter yapının varlığı nedeniyle aile büyüklerini istekleri doğrultusunda 

gerçekleĢmektedir ve siyasal katılım bu nedenle daha azdır. 

3) YaĢ ile siyasal katılım arasında yakın bir iliĢki beklenmektedir. YaĢ 

ilerledikçe bilinç düzeyinin artması nedeniyle siyasal katılım artmakta yaĢ azaldıkça da 

siyasal katılım azalmaktadır. 

4) Cinsiyet ile siyasal katılım arasında yakın bir iliĢki beklenmektedir. 

Erkeklerde siyasal katılım oranı kadınlara göre daha fazladır. 

5) Medeni durum ile siyasal katılım arasında yakın bir iliĢki beklenmektedir. 

Evlilerde siyasal katılım oranı bekarlara göre daha fazladır. 

6) Eğitim durumu ile siyasal katılım arasında yakın bir iliĢki beklenmektedir. 

Buna göre eğitim düzeyi arttıkça siyasal katılım artması beklenmektedir. Eğitim düzeyi 

azaldıkça da siyasal katılım azalmaktadır. 

7) Eğitim durumu ile siyasal katılım arasında yakın bir iliĢki beklenmektedir. 

Buna göre eğitim düzeyi arttıkça siyasal katılım artması beklenmektedir. Eğitim düzeyi 

azaldıkça da siyasal katılım azalmaktadır. 

8) Ġkamet ettiği yer yani kentsel bölge ile kırsal bölge de oturma ile siyasal 

katılım arasında yakın bir iliĢki beklenmektedir. Buna göre kentsel alanda siyasal 

katılım daha yüksek, kırsal alanda daha azdır. 

9) Siyasal parti faaliyetlerini varlığı ve düzeyi ile siyasal katılım arasında yakın 

bir iliĢki beklenmektedir. Siyasi parti faaliyetlerine katılım arttıkça siyasal katılım artar. 

Azaldıkça siyasal katılım da azalır. 

10) DıĢ çevre ve arkadaĢ çevresi ile siyasal katılım arasında yakın bir iliĢki 

beklenmektedir. Buna göre dıĢ çevre ve arkadaĢ çevresi geniĢledikçe siyasal katılım 

artar. DıĢ çevre ve arkadaĢ çevresi daraldıkça siyasal katılım azalır. 
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Yukarıda oluĢturulan tüm varsayımlar, anket soru formunun uygulanması 

sonucu elde edilen veriler göz önünde bulundurularak test edilmiĢtir. 

6. DEĞĠġKENLER 

AraĢtırmamızın bağımlı (sonuç) değiĢkeni kiĢinin siyasal katılımıdır. 

Bağımsız değiĢkenler (sebepler) ise; gelir düzeyi, aile yapısı, yaĢ, cinsiyet, 

medeni durumu, eğitim durumu, ikamet alanı, siyasi parti faaliyetlerine katılım ve dıĢ 

çevre olarak belirlenmiĢtir. 

7. SINIRLILIKLAR 

Siyasal katılım çok yönlü bir olgudur. Ancak bu çalıĢmada siyasal katılım 

olgusu gençlerin siyasal katılımı kapsamında ele alınmıĢtır. Böylece araĢtırmanın amacı 

göz önünde tutularak oluĢturulacak temel ve alt varsayımlardan hareketle gençlerin 

siyasi tutum kazanımlarına yönelik siyasi parti gençlik kollarının etkileri araĢtırılarak 

buna yönelik çeĢitli öneri ve değerlendirmelere yer verilmiĢtir. 

Siyasal katılım normal Ģartlarda özellikle yaĢ sınırı olmadan gerçekleĢebilecek 

bir olgudur. Örneğin AK Parti Gençlik Kolları için yaĢ sınır 30 olarak belirlenmiĢtir. Bu 

kapsamda 30 yaĢına kadar olanlarla araĢtırma sınırlandırılmıĢtır. 

AK Parti ve CHP‟nin teĢkilatlanma yapıları Türkiye‟nin il, ilçe, belde, köy ve 

mahalle Ģeklinde hiyerarĢik olarak devam etmektedir. AraĢtırmamız il bazlı sadece 

Sivas ilinde AK Parti ve CHP Gençlik Kolları ile sınırlandırılmıĢtır. 

Ayrıca AK Parti gençlik kolları çalıĢmalarına katılan üye ve gönüllü sayısı ile 

CHP gençlik kolları çalıĢmalarına katılan üye ve gönüllü sayısı arasında büyük 

farklılıklar vardır. Sivas'ta, AK Parti Gençlik Kolları BaĢkanlığına kayıtlı olan 27.000 

civarında, CHP Gençlik Kolları BaĢkanlığına ise kayıtlı olan 1.000 civarında genç üye 

bulunmaktadır.  Üye oranları arasında oluĢan büyük açık faaliyetlere katılanlar arasında 

da dolayısı ile oluĢmuĢtur. AraĢtırmamızın içerisinde oluĢturulan evren katılımcı 

sayılarının farklılığı da faaliyetlere katılanların ve partiye üye olanların sayılarını 

farklılığından kaynaklanmaktadır. 
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8. EVREN ve ÖRNEKLEM 

Tablo 1. = 0.05 Ġçin Örneklem Büyüklükleri 

Evren 

Büyük- 

lüğü 

+
-
 0.03 örnekleme hatası 

(d) 
+

-
0.05 örnekleme hatası 

(d) 
+

-
0.10 örnekleme hatası 

(d) 

p=0.5 

q=0.5 

p=0.8 

q= 0.2 

p=0.3 

q=0.7 

p=0.5 

q=0.5 

p=0.8 

q= 0.2 

p=0.3 

q=0.7 

p=0.5 

q=0.5 

p=0.8 

q= 0.2 

p=0.3 

q=0.7 

100 92 87 90 80 71 77 49 38 45 

500 341 289 321 217 165 196 81 55 70 

750 441 358 409 254 185 226 85 57 73 

1000 516 406 473 278 198 244 88 58 75 

2500 748 537 660 333 224 286 93 60 78 

5000 880 601 760 357 234 304 94 61 79 

10000 964 639 823 370 240 313 95 61 80 

25000 1023 665 865 378 244 319 96 61 80 

50000 1045 674 881 381 245 321 96 61 81 

100000 1056 678 888 383 245 322 96 61 81 

1000000 1066 682 896 384 246 323 96 61 81 

100 milyon 1067 683 896 384 245 323 96 61 81 

(Kaynak: Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004:50) 

AraĢtırma evreni olarak Sivas'ta bulunan AK Parti Gençlik Kolları 

BaĢkanlığında ve Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları BaĢkanlığında kayıtlı olan, 

bu partilerin gençlik kolları faaliyetlerine katılan veya bu partiye oy veren 30 yaĢ altı  

kiĢiler  % 5 hata payı, p ve q değerleri 0,5 baz alınarak eĢit oranda değerlendirilmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

Sivas'ta, AK Parti Gençlik Kolları BaĢkanlığına kayıtlı olan 27.000 civarında, 

CHP Gençlik Kolları BaĢkanlığına ise kayıtlı olan 1.000 civarında genç üye 

bulunmaktadır. Ayrıca her iki partide de üye olmadığı halde faaliyetlere katılan gençler 

vardır. 

Resmi kayıtlı olan veya gönüllü olarak destek olan kiĢilerin toplamı 

düĢünüldüğünde araĢtırmanın evreni 28.000 civarında gençtir. 

Anket uygulaması, daha güvenilir olması ve yanlı davranılmaması açısından 

gruplara  p ve q değerleri 0,5 baz alınarak eĢit oranda uygulanmaya çalıĢılmıĢtır.  

Fakat kayıtlı ve faaliyetlere katılan üyelerin azlığı nedeniyle CHP Gençlik 

Kolları BaĢkanlığına mensup  ancak 117 gence ulaĢılabilmiĢtir. 100 Milyon kiĢiye kadar 

güvenilir kabul edilen sayı olan 385 kiĢiye ulaĢmak için AK Parti Gençlik Kolları 



79 

 

 

 

BaĢkanlığı mensubu 268 gençle, parti teĢkilatları vasıtasıyla, kiĢilere rastgele ulaĢılarak 

anket uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırmanın evren örneklem seçimine yönelik bilgiler yukarıda ki Tablo‟1‟de 

gösterilmiĢtir. 

9. VERĠLERĠN ÇÖZÜMÜ ve YORUMLANMASI 

Gençlerin siyasi tutum kazanımlarında siyasi parti gençlik kollarının etkisinin 

ölçüldüğü bu çalıĢmada parti gençlik kolları üyelerine bir anket formu uygulanmıĢ ve 

elde edilen sonuçlar III. Bölümde sunulmuĢtur. 

Genel Bilgiler: Tanıtıcı bulguların sunulduğu bu bölüm, düz tablolardan 

oluĢmaktadır. 

Varsayımlarla Ġlgili Çapraz Tablo Yorumları: Gençlerin siyasi tutum 

kazanımlarında siyasi parti gençlik kollarının etkisi için geliĢtirilmiĢ varsayımları test 

etmek amacıyla düzenlenen çapraz tablolardan oluĢmaktadır. 
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III. BÖLÜM 

ARAġTIRMA BULGULARI 

1. GENEL BĠLGĠLER 

Demografik özellikler altında cinsiyet, yaĢ, medeni durum, aile yapısı, eğitim 

durumu, çalıĢma durumu, aylık gelir ve ikametgah bölgeleri değerlendirilmiĢtir. 

1.1. Cinsiyet 

Tablo 2. Gençlik Kolları Üyelerinin Cinsiyet Durumlarına Göre Dağılımları 

Cinsiyet Sayı % (Yüzde) 

Bayan 160 41,6 

Erkek 225 58,4 

Toplam 385 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan Cinsiyeti, Bayan olanların 

oranının %41,6, Erkek olanların oranının %58,4 olduğu görülmektedir.  Yapılan anket 

uygulamasında toplamda 385 kiĢiye Cinsiyeti sorulmuĢ ve tamamından cevap 

alınmıĢtır. 

1.2. YaĢ 

Tablo 3. Gençlik Kolları Üyelerinin YaĢ Durumlarına Göre Dağılımı 

YaĢ Sayı % (Yüzde) 

18-20 87 22,6 

21-23 192 49,9 

24-26 66 17,1 

27-30 40 10,4 

Toplam 385 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan YaĢ aralığı, 18-20 olanların 

oranının %22,6, 21-23 olanların oranının %49,9 , 24-26 olanların oranının %17,1 , 27-30 

olanların oranının %10,4 olduğu görülmektedir.  Yapılan anket uygulamasında toplamda 

385 kiĢiye YaĢı  sorulmuĢ ve tamamından cevap alınmıĢtır. 
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1.3. Medeni Durum 

Tablo 4. Gençlik Kolları Üyelerinin Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 

Medeni Durum Sayı % (Yüzde) 

Bekar 285 74 

Evli 91 23,6 

Dul 9 2,3 

Toplam 385 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan Medeni Durumu, Bekar 

olanların oranının %74, Evli olanların oranının %23,6, Dul olanların oranının %2,3 

olduğu görülmektedir.  Yapılan anket uygulamasında toplamda 385 kiĢiye Medeni 

Durumları  sorulmuĢ ve tamamından cevap alınmıĢtır. 

1.4. Aile Yapısı 

Tablo 5. Gençlik Kolları Üyelerinin Aile Yapılarına Göre Dağılımı 

Aile Yapısı Sayı % (Yüzde) 

Geleneksel Aile 100 26 

Çekirdek Aile 285 74 

Toplam 385 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan Aile Yapısı, Geleneksel 

Aile olanların oranının %26,  Çekirdek Aile olanların oranının %74 olduğu 

görülmektedir.  Yapılan anket uygulamasında toplamda 385 kiĢiye Aile Yapısı sorulmuĢ 

ve tamamından cevap alınmıĢtır. 

1.5. Eğitim Durumu 

Tablo 6. Gençlik Kolları Üyelerinin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 

Eğitim Durumu Sayı % (Yüzde) 

Lise 68 17,7 

Ön Lisans 81 21 

Üniversite 204 53 

Yüksek Lisans 19 4,9 

Doktora 6 1,6 

BoĢ 7 1,8 

Toplam 385 100 
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Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan Eğitim Durumları, Lise 

olanların oranının %17,7,  Ön Lisans olanların oranının %21, Üniversite olanların 

oranının %53,  Yüksek Lisans olanların oranının %4,9,  Doktora olanların oranının 

%1,6  olduğu görülmektedir.  Yapılan anket uygulamasında toplamda 385 kiĢiye Eğitim 

Durumları sorulmuĢ, 7 kiĢi eğitim durumuna cevap vermeyerek bu seçeneği boĢ 

bırakmıĢtır. 

1.6. ÇalıĢma Durumu 

Tablo 7. Gençlik Kolları Üyelerinin ÇalıĢma Durumlarına Göre Dağılımı 

ÇalıĢma Durumu Sayı % (Yüzde) 

Öğrenci 252 65,5 

ÇalıĢmıyor 76 19,7 

Esnaf 17 4,4 

Memur 8 2,1 

Serbest Meslek 20 5,2 

Diğer 12 3,1 

Toplam 385 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan ÇalıĢma Durumları, 

Öğrenci olanların oranının %65,5,  ÇalıĢmıyor olanların oranının %19,7, Esnaf 

olanların oranının %4,4,  Memur olanların oranının %2,1,  Serbest Meslek olanların 

oranının %5,2, Diğer olanların oranının %3,1 olduğu görülmektedir.  Yapılan anket 

uygulamasında toplamda 385 kiĢiye ÇalıĢma Durumları sorulmuĢ ve tamamından cevap 

alınmıĢtır. 

1.7. Gelir Durumu 

Tablo 8. Gençlik Kolları Üyelerinin Aylık Gelir Durumlarına Göre Dağılımı 

Gelir Düzeyi (TL) Sayı % (Yüzde) 

0-750 255 66,2 

751-1500 71 18,4 

1501-2250 52 13,5 

Diğer 7 1,8 

Toplam 385 100 
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Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan Aylık Gelir Durumları, 0-

750 olanların oranının %66,2,  751-1500 olanların oranının %18,4, 1501-2250 olanların 

oranının %13,5,  Diğer olanların oranının %1,8 olduğu görülmektedir.  Yapılan anket 

uygulamasında toplamda 385 kiĢiye Aylık Gelir Durumları sorulmuĢ ve tamamından 

cevap alınmıĢtır. 

1.8. Ġkametgah Durumu 

Tablo 9. Gençlik Kolları Üyelerinin Ġkametgah Durumlarına Göre Dağılımı 

Ġkametgah Sayı % (Yüzde) 

Köy 15 3,9 

Kasaba 17 4,4 

Ġlçe 71 18,4 

Ġl 271 70,4 

Diğer 11 2,9 

Toplam 385 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan Ġkametgah Durumları, Köy 

olanların oranının %3,9,  Kasaba olanların oranının %4,4, Ġlçe olanların oranının %18,4,  

Ġl olanların oranının %70,4,  Diğer olanların oranının %2,9 olduğu görülmektedir.  

Yapılan anket uygulamasında toplamda 385 kiĢiye Ġkametgah Durumları sorulmuĢ ve 

tamamından cevap alınmıĢtır. 

 

2. ANKETE KATILAN SĠYASĠ PARTĠ GENÇLĠK KOLLARI 

ÜYELERĠNĠN SĠYASĠ TUTUM YAPILARI 

 

Tablo 10. Son Genel Seçimde Hangi Siyası Partiye Oy Verdiniz? 

 
Sayı % (Yüzde) 

AK Parti 268 69,6 

CHP 117 30,4 

Toplam 385 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan Son Genel Seçimde Hangi 

Siyası Partiye Oy Verdiniz? sorusuna verilen cevabı, AK Parti olanların oranının 
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%69,6,  CHP olanların oranının %30,4 olduğu görülmektedir. Bu soruya AK Parti ve 

CHP dıĢında verilen cevapların olduğu anketler değerlendirmeye tabi tutulmamıĢtır. 

  

Tablo 11. Siyasete veya Siyasal Konulara Ġlginiz Var mı? 

  Sayı % (Yüzde) 

Evet 271 70,4 

Hayır 112 29,1 

BoĢ 2 0,5 

Toplam 385 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan Siyasete veya Siyasal 

Konulara Ġlginiz Var mı? sorusuna verilen cevabı, Evet olanların oranının %70,4,  Hayır 

olanların oranının %29,1 olduğu görülmektedir. Bu soruya 2 kiĢi cevap vermemiĢtir. 

Tablo 12. Seçim Sürecinde Siyasi Partilerce Yapılan Seçim ÇalıĢmaları Siyasi 

Tercihinizi Etkiler mi? 

 
Sayı % (Yüzde) 

Evet 272 70,6 

Hayır 109 28,3 

BoĢ 4 1 

Toplam 385 100 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan  Seçim Sürecinde Siyasi 

Partilerce Yapılan Seçim ÇalıĢmaları Siyasi Tercihinizi Etkiler mi?  sorusuna verilen 

cevabı, Evet olanların oranının %70,6,  Hayır olanların oranının %28,3 olduğu 

görülmektedir. Bu soruya 4  kiĢi cevap vermemiĢtir. 

Tablo 13. Siyasi DüĢüncelerinizde Belirleyici Olan Unsur Hangisidir? 

 
Sayı % (Yüzde) 

Aile 81 21 

ArkadaĢ Çevresi 40 10,4 

Parti Liderleri 82 21,3 

Parti ÇalıĢmaları 94 24,4 

Ġdeolojim 84 21,8 

BoĢ 4 1 

Toplam 385 100 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan  Siyasi DüĢüncelerinizde 

Belirleyici Olan Unsur Hangisidir? sorusuna verilen cevabı, Aile olanların oranının 
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%21,  ArkadaĢ Çevresi olanların oranının %10,4,  Parti Liderleri olanların oranının 

%21,3,  Parti ÇalıĢmaları olanların oranının %24,4,  Ideolojim olanların oranının %21,8 

olduğu görülmektedir. Bu soruya 4  kiĢi cevap vermemiĢtir  

Tablo 14. Seçimlerde Oy Kullanma Hakkına Sahip Olduğunuzda Oy Kullanma 

Konusunda Hassasiyet Gösterir misiniz? 

 
Sayı % (Yüzde) 

Evet 282 73,2 

Hayır 56 14,5 

Fark etmez 44 11,4 

BoĢ 3 0,8 

Toplam 385 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan  Seçimlerde Oy Kullanma 

Hakkına Sahip Olduğunuzda Oy Kullanma Konusunda Hassasiyet Gösterir misiniz? 

sorusuna verilen cevabı, Evet olanların oranının %73,2,  Hayır olanların oranının 

%14,5,  Fark etmez olanların oranının %11,4 olduğu görülmektedir. Bu soruya 3  kiĢi 

cevap vermemiĢtir 

Tablo 15. Oy Kullanma Katılımınızı Etkileyen DıĢ Unsur Hangisidir? 

 

Sayı % (Yüzde) 

Aile 105 27,3 

ArkadaĢ Çevresi 75 19,5 

Parti ÇalıĢmaları 198 51,4 

BoĢ 7 1,8 

Toplam 385 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan  Seçimlerde Oy Kullanma 

Katılımınızı Etkileyen DıĢ Unsur Hangisidir? sorusuna verilen cevabı, Aile olanların 

oranının %27,3,  ArkadaĢ Çevresi olanların oranının %19,5,  Parti ÇalıĢmaları olanların 

oranının %51,4 olduğu görülmektedir. Bu soruya 7  kiĢi cevap vermemiĢtir 
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Tablo 16. Nasıl Bir Çevre ve ArkadaĢ Yapısına Sahipsiniz? 

 
Sayı % (Yüzde) 

Dar Çevre 101 26,2 

GeniĢ Çevre 281 73 

BoĢ 3 0,8 

Toplam 385 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan  Nasıl Bir Çevre ve 

ArkadaĢ Yapısına Sahipsiniz?  sorusuna verilen cevabı, Dar Çevre olanların oranının 

%26,2,  GeniĢ Çevre olanların oranının %73 olduğu görülmektedir. Bu soruya 3  kiĢi 

cevap vermemiĢtir 

Tablo 17. Son Genel Seçim Dahil Seçimlerde Oy Kullandınız mı? 

  Sayı % (Yüzde) 

Evet 346 89,9 

Hayır 36 9,4 

BoĢ 3 0,8 

Toplam 385 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan  Son Genel Seçim Dahil 

Seçimlerde Oy Kullandınız mı?  sorusuna verilen cevabı, Evet olanların oranının 

%89,9,  Hayır olanların oranının %9,4 olduğu görülmektedir. Bu soruya 3  kiĢi cevap 

vermemiĢtir 

Tablo 18. Herhangi Bir Siyasi Partinin Gençlik Kolları Faaliyetine Katıldınız 

mı?  

 
Sayı % (Yüzde) 

Evet 385 100,0 

Hayır 0 0,0 

Toplam 385 100,0 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan  Herhangi Bir Siyasi 

Partinin Gençlik Kolları Faaliyetine Katıldınız mı? sorusuna verilen cevabı, Evet 

olanların oranının %100,0  olduğu görülmektedir.   
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Tablo 19. Oy Verdiğiniz Siyasi Partinin Gençlik Kolları Faaliyetine Katıldınız 

mı? 

 

 
Sayı % (Yüzde) 

Evet 385 100,0 

Hayır 0 0,0 

Toplam 385 100,0 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan oy verdiğiniz Siyasi 

Partinin Gençlik Kolları Faaliyetine Katıldınız mı? sorusuna verilen cevabı, Evet 

olanların oranının %100,0  olduğu görülmektedir.   

Tablo 20. Ġleride Siyasetle Aktif Olarak UğraĢmayı DüĢünüyor musunuz? 

 

  Sayı % (Yüzde) 

Evet 157 40,8 

Hayır 224 58,2 

BoĢ 4 1 

Toplam 385 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan  Ġleride Siyasetle Aktif 

Olarak UğraĢmayı DüĢünüyor musunuz? sorusuna verilen cevabı, Evet olanların 

oranının %40,8,  Hayır  olanların oranının %58,2 olduğu görülmektedir. Bu soruya 4 

kiĢi cevap vermemiĢtir 

Tablo 21. Oy Verdiğiniz Siyasi Partinin Gençlik Kollarında Aktif Olarak Görev 

Aldınız mı? 

  Sayı % (Yüzde) 

Evet 162 42,1 

Hayır 220 57,1 

BoĢ 3 0,8 

Toplam 385 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan  Oy Verdiğiniz Siyasi 

Partinin Gençlik Kollarında Aktif Olarak Görev Aldınız mı?  sorusuna verilen cevabı, 

Evet olanların oranının %42,1,  Hayır  olanların oranının %57,1 olduğu görülmektedir. 

Bu soruya 3 kiĢi cevap vermemiĢtir 
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Tablo 22. Siyasi Partilerin Gençlik Kollarına Dair Faaliyetlerin Tanıtımını Daha 

Önce Duydunuz mu? 

 

Sayı % (Yüzde) 

Evet 288 74,8 

Hayır 94 24,5 

BoĢ 3 0,8 

Toplam 385 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan  Siyasi Partilerin Gençlik 

Kollarına Dair Faaliyetlerin Tanıtımını Daha Önce Duydunuz mu?  sorusuna verilen 

cevabı, Evet olanların oranının %74,8,  Hayır  olanların oranının %24,5 olduğu 

görülmektedir. Bu soruya 3 kiĢi cevap vermemiĢtir 

Tablo 23. Oy verdiğiniz Siyasi Partinin Gençlik Kollarının ÇalıĢmaları 

Hakkında Bilginiz Var mı? 

 
Sayı % (Yüzde) 

Hayır, Yok 35 9,1 

Kısmen Var 177 46,0 

Evet, yeterince var 173 44,9 

Toplam 385 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan oy verdiğiniz Siyasi 

Partinin Gençlik Kollarının ÇalıĢmaları Hakkında Bilginiz Var mı? sorusuna verilen 

cevabı, Hayır, Yok  olanların oranının %9,1,  Kısmen Var olanların oranının %46,0,  

Evet, yeterince var  olanların oranının %44,9 olduğu görülmektedir.  
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Tablo 24. Oy Verdiğiniz Siyasi Partinin Gençlik Kollarına Dair Faaliyetlerin 

Tanıtımını Nerelerden Duydunuz? 

 

 Sayı % 

Televizyon 63 21,1 

Ġnternet 143 48,0 

Gazete 37 12,0 

Radyo 17 5,7 

Her Türlü 43 14,4 

ArkadaĢlar 21 40,6 

Davetiyeden 39 13,1 

Kendim 86 28,9 

Duymadım 26 8,6 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan  Oy verdiğiniz Siyasi 

Partinin Gençlik Kollarının ÇalıĢmaları Hakkında Bilginiz Var mı? sorusuna verilen 

cevaplar aynı anda birden çok seçenek iĢaretlenerek verilebilmiĢtir., %21‟i televizyon, 

%48‟i internet, %12‟si gazete, %5,7‟si radyo, %14,4‟ü her türlü, %40,6‟sı arkadaĢlar 

cevaplarını verirken, %8,6‟lık bir bölüm ise duymadım cevabını vermiĢtir.  

Tablo 25. Oy Verdiğiniz Siyasi Partinin Gençlik Kollarının Düzenlediği 

Etkinliklere Ne Sıklıkta Katılırsınız? 

 
Sayı % (Yüzde) 

Katılmam 98 25,5 

Ara sıra katılırım 120 31,2 

Sadece önemli gördüğüm etkinliklere 

katılırım 
73 19 

Bütün etkinliklerine katılırım 94 24,4 

Toplam 385 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan  Oy Verdiğiniz Siyasi 

Partinin Gençlik Kollarının Düzenlediği Etkinliklere Ne Sıklıkta Katılırsınız? sorusuna 

verilen cevabı, Katılmam olanların oranının %25,5,  Sadece önemli gördüğüm 

etkinliklere katılırım olanların oranının %19,  Ara sıra katılırım olanların oranının 

%31,2 ,  Bütün etkinliklerine katılırım olanların oranının %24,4 olduğu görülmektedir.  
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Tablo 26. Oy Verdiğiniz Siyasi Partinin Gençlik Kollarının Düzenlediği 

Etkinliklere Neden Katıldınız? 

 
Sayı % (Yüzde) 

Destek olmak için 145 37,7 

Aktif olarak siyasetle uğraĢmak 

için 65 16,9 

Çevremin etkisi nedeniyle 22 5,7 

Merak ettiğim için 55 14,3 

Katılmadım 98 25,5 

Toplam 385 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan  Oy Verdiğiniz Siyasi 

Partinin Gençlik Kollarının Düzenlediği Etkinliklere Neden Katıldınız? sorusuna 

verilen cevabı, Destek olmak için olanların oranının %37,7, Aktif olarak siyasetle 

uğraĢmak için olanların oranının %16,9,  Çevremin etkisi nedeniyle olanların oranının 

%5,7,  Merak ettiğim için olanların oranının %14,3, Katılmadım olanların oranının 

%25,5 olduğu görülmektedir.  

 

 

Tablo 27. Oy Verdiğiniz Siyasi Partinin Gençlik Kollarının ÇalıĢmaları Sizin 

Oy Verme Tercihinizi Nasıl EtkilemiĢtir? 

 
Sayı % (Yüzde) 

Hiçbir etkisi olmadı 116 30,1 

Olumlu bir etkisi oldu 246 63,9 

Olumsuz bir etkisi oldu 18 4,7 

BoĢ 5 1,3 

Toplam 385 100 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan  Oy Verdiğiniz Siyasi 

Partinin Gençlik Kollarının ÇalıĢmaları Sizin Oy Verme Tercihinizi Nasıl EtkilemiĢtir? 

sorusuna verilen cevabı, Hiçbir etkisi olmadı olanların oranının %30,1, Olumlu bir 

etkisi oldu olanların oranının %63,9,  Olumsuz bir etkisi oldu olanların oranının %4,7 

olduğu görülmektedir. Bu soruya 5 kiĢi cevap vermemiĢtir 
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3. VARSAYIMLARLA ĠLGĠLĠ ÇAPRAZ TABLO ve UYGULANAN 

TESTLERĠN YORUMLARI  

Tablo 28. Seçimlerde Oy Kullanma ve Cinsiyet Arasındaki ĠliĢki 

 

    Cinsiyet 

 

    Bayan Erkek Toplam 

Seçimlerde 

oy kullanma 

hakkına 

sahip 

olduğunuzda 

oy kullanma 

konusunda 

hassasiyet 

gösterir 

misiniz? 

Evet 

Sayı 123 159 282 

% 

Yüzde  
32,20% 41,60% 73,80% 

Hayır 

Sayı 20 36 56 

% 

Yüzde  
5,20% 9,40% 14,70% 

Fark etmez 

Sayı 16 28 44 

% 

Yüzde  
4,20% 7,30% 11,50% 

Toplam Sayı 159 223 382 

  
% 

Yüzde 
41,60% 58,40% 100,00% 

 

x² = 1,767   s.d = 2 P = 0,413 

 

P: 0,413 > 0,05 olduğundan H0  reddedilemez, Yani Cinsiyetin Oy kullanma 

hassasiyeti üzerinde etkisi yoktur.  

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan Cinsiyeti Bayan olanların 

"Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunuzda oy kullanma konusunda hassasiyet 

gösterir misiniz?"  sorusuna,  %32,20 oranında evet, %5,20 oranında hayır ve %4,20 

oranında ise Fark etmez dedikleri görülmektedir. Aynı soruya Cinsiyeti Erkek olanların 

%41,6 oranında evet, %9,40 oranında hayır ve %7,30 oranında Fark etmez cevaplarını 

vermiĢlerdir. Erkeklerin oy kullanma hassasiyetleri konusunda bayanlara nazaran bir 

miktar önde olmalarına rağmen cinsiyetin oy kullanma hassasiyeti konusunda önemli 

bir etken olmadığı görüĢü savunulabilir. 
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Tablo 29. Seçimlerde Oy Kullanma ve YaĢ Arasındaki ĠliĢki 

 
YaĢ 

18-20 21-23 24-26 27-30 Toplam 

 

Seçimlerde 

oy kullanma 

hakkına 

sahip 

olduğunuzda 

oy kullanma 

konusunda 

hassasiyet 

gösterir 

misiniz? 

Evet 

Sayı 75 140 41 26 282 

% 

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

Hayır 

Sayı 9 30 10 7 56 

% 

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

Fark etmez 

Sayı 1 21 15 7 44 

% 

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

Toplam Sayı 85 191 66 40 382 

  
% 

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

 
x² = 21,760    s.d = 6 P = 0,001 

 

P: 0,001 < 0,05 olduğundan H0  reddedilir, Yani YaĢ, Oy kullanma hassasiyeti 

üzerinde etkisi vardır.  

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan 18-20 YaĢ aralığından olan  

kiĢilerin "Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunuzda oy kullanma konusunda 

hassasiyet gösterir misiniz?"  sorusuna,  %19,60 oranında evet, %2,40 oranında hayır ve 

%0,30 oranında ise Fark etmez dedikleri görülmektedir. Aynı soruya 21-23 YaĢ 

aralığında olan kiĢilerin  %36,60 oranında evet, %7,90 oranında hayır ve %5,5 oranında 

Fark etmez cevaplarını vermiĢlerdir. Yine aynı soruya 24-26 YaĢ aralığında olan 

kiĢilerin  %10,70 oranında evet, %2,60 oranında hayır ve %3,90 oranında Fark etmez 

cevaplarını vermiĢlerdir. Yine aynı soruya 27-30 YaĢ aralığında olan kiĢilerin  %6,80 

oranında evet, %1,80 oranında hayır ve %1,80 oranında de Fark etmez cevaplarını 

vermiĢlerdir. YaĢın, oy kullanma hassasiyetleri konusunda önemli bir etken olduğu 

görüĢü savunulabilir. Yapılan uygulamaya verilen cevaplar baz alındığında, seçme yaĢı 

olan 18 den sonraki dönemde kiĢiler oy kullanma konusunda daha hassas davrandığı ve 

yaĢı ilerledikçe bu hassasiyetini daha aza indirdiği görülmektedir. 
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Tablo 30. Seçimlerde Oy Kullanma ve Medeni Durum Arasındaki ĠliĢki 

 
  

Medeni Durum 

Bekar Evli Dul Toplam 

Seçimlerde 

oy kullanma 

hakkına sahip 

olduğunuzda 

oy kullanma 

konusunda 

hassasiyet 

gösterir 

misiniz? 

Evet 

Sayı 220 60 2 282 

% 

Yüzde 
57,60% 15,70% 0,50% 73,80% 

Hayır 

Sayı 41 14 1 56 

% 

Yüzde 
10,70% 3,70% 0,30% 14,70% 

Fark etmez 

Sayı 21 17 6 44 

% 

Yüzde 
5,50% 4,50% 1,60% 11,50% 

Toplam Sayı 282 91 9 382 

  
% 

Yüzde 
73,80% 23,80% 2,40% 100,00% 

 
x² = 36,673    s.d = 4 P = 0,0 

 

P: 0,0 < 0,05 olduğundan H0  reddedilir, Yani Medeni Durumun Oy kullanma 

hassasiyeti üzerinde etkisi vardır. 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete 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 Fark etmez cevaplarını vermiĢlerdir.  Aynı soruya Medeni Durumu Dul olanların  

%0,50 oranında evet, %0,30 oranında hayır ve %1,60 oranında de Fark etmez 

cevaplarını vermiĢlerdir. Medeni durumun, oy kullanma hassasiyetleri konusunda etkili 

olduğu yapılan uygulamada da görülmektedir.  
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Tablo 31. Seçimlerde Oy Kullanma ve Aile Yapısı Arasındaki ĠliĢki 

 

Aile Yapısı 

Geleneksel Aile Çekirdek Aile Toplam 

Seçimlerde 

oy kullanma 

hakkına sahip 

olduğunuzda 

oy kullanma 

konusunda 

hassasiyet 

gösterir 

misiniz? 

Evet 

Sayı 68 214 282 

% 

Yüzde 
17,80% 56,00% 73,80% 

Hayır 

Sayı 14 42 56 

% 

Yüzde 
3,70% 11,00% 14,70% 

Fark etmez 

Sayı 17 27 44 

% 

Yüzde 
4,50% 7,10% 11,50% 

Toplam Sayı 99 283 382 

  
% 

Yüzde 
25,90% 74,10% 

100,00

% 

 
x² = 4,210    s.d = 2 P = 0,122 

 

P: 0,122 > 0,05 olduğundan H0  reddedilemez, Yani Aile Yapısının Oy kullanma 

hassasiyeti üzerinde etkisi yoktur. 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan Aile Yapısı Geleneksel 

Aile olanlar "Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunuzda oy 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 cevaplarını vermiĢlerdir. Yapılan uygulamada en hassas 

olan grup Çekirdek Aile yapısına sahip olan gruptur. 
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Tablo 32. Seçimlerde Oy Kullanma ve Eğitim Durumu Arasındaki ĠliĢki 

 

Eğitim Durumu 

Lise 
Ön 

Lisans 
Lisans 

Y. 

Lisans 

Dokto

ra 
Toplam 

Seçimlerde 

oy kullanma 

hakkına sahip 

olduğunuzda 

oy kullanma 

konusunda 

hassasiyet 

gösterir 

misiniz? 

Evet Sayı 49 59 161 10 2 281 

% 

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

Hayır Sayı 14 13 21 4 1 53 

% 

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

Fark 

etmez 

Sayı 4 9 21 4 3 41 

% 

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

Toplam Sayı 67 81 203 18 6 375 

  % 

Yüzde 
17,90% 21,60% 54,10% 4,80% 1,60% 

100,00

% 

 
x² = 20,233    s.d = 8 P = 0,009 

 
P: 0,009 < 0,05 olduğundan H0  reddedilir, Yani Eğitim Durumunun Oy 

kullanma hassasiyeti üzerinde etkisi vardır. 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete 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 vermiĢlerdir. Aynı soruya Eğitim Durumu Lisans olanların  

%42,90 oranında evet, %5,60 oranında hayır ve %5,60 oranında de Fark etmez 

cevaplarını vermiĢlerdir. Aynı soruya Eğitim Durumu Yüksek Lisans olanların  %2,70 

oranında evet, %1,10 oranında hayır ve %1,10 oranında de Fark etmez cevaplarını 

vermiĢlerdir. Aynı soruya Eğitim Durumu Doktora olanların  %0,50 oranında evet, 

%0,30 oranında hayır ve %0,80 oranında de Fark etmez cevaplarını vermiĢlerdir. 

Yapılan uygulamada en hassas grup Lisans düzeyinde olan gruptur. 
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Tablo 33. Seçimlerde Oy Kullanma ve ÇalıĢma Durumu Arasındaki ĠliĢki 

 

  

ÇalıĢma Durumu 

Öğrenci ÇalıĢmıyor Esnaf Memur Serbest  Diğer Toplam 

Seçimlerde 

oy kullanma 

hakkına sahip 

olduğunuzda 

oy kullanma 

konusunda 

hassasiyet 

gösterir 

misiniz? 

Evet Sayı 202 44 11 6 12 7 282 

% 

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

Hayır Sayı 27 21 2 2 1 3 56 

% 

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

Fark 

etmez 

Sayı 20 11 4 0 7 2 44 

% 

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

Toplam Sayı 249 76 17 8 20 12 382 

  % 

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

100,00

% 

 
x² = 35,642    s.d = 10 P = 0,0 

 
P: 0,0 < 0,05 olduğundan H0  reddedilir, Yani ÇalıĢma Durumunun Oy kullanma 

hassasiyeti üzerinde etkisi vardır. 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan ÇalıĢma Durumu Öğrenci 

olanlar yani çalıĢmayanlar "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 ÇalıĢma Durumu ÇalıĢmıyor olanların  %11,50 oranında evet, %5,50 oranında 

hayır ve %2,90 oranında de Fark etmez cevaplarını vermiĢlerdir. Aynı soruya ÇalıĢma 

Durumu Esnaf olanların  %2,90 oranında evet, %0,50 oranında hayır ve %1,00 oranında 

de Fark etmez cevaplarını vermiĢlerdir. Aynı soruya ÇalıĢma Durumu Memur olanların  

%1,60 oranında evet, %0,50 oranında hayır cevaplarını vermiĢlerdir. Aynı soruya 

ÇalıĢma Durumu Serbest olanların %3,10 oranında evet, %0,30 oranında hayır ve 

%1,80 oranında de Fark etmez cevaplarını vermiĢlerdir. Aynı soruya ÇalıĢma Durumu 

Diğer olanların %1,80 oranında evet, %0,80 oranında hayır ve %0,50 oranında de Fark 

etmez cevaplarını vermiĢlerdir. Yapılan uygulamada çalıĢmayanların ve özellikle 

öğrenci oldukları için çalıĢmayanların oranı oldukça yüksektir. 
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Tablo 34. Seçimlerde Oy Kullanma ve Aylık Gelir Durumu Arasındaki ĠliĢki 

 

  

Aylık Gelir Durumu 

0-750 751-1500 1501-2250 Diğer Toplam 

Seçimlerde oy 

kullanma 

hakkına sahip 

olduğunuzda 

oy kullanma 

konusunda 

hassasiyet 

gösterir 

misiniz? 

Evet 

Sayı 198 49 30 5 282 

% 

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

Hayır 

Sayı 30 13 11 2 56 

% 

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

Fark 

etmez 

Sayı 25 8 11 0 44 

% 

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

Toplam Sayı 253 70 52 7 382 

  
% 

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

 
x² = 12,744    s.d = 6 P = 0,047 

 
P: 0,047 < 0,05 olduğundan H0  reddedilir, Aylık Gelir Durumunun Oy kullanma 

hassasiyeti üzerinde etkisi vardır. 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan Aylık Gelir Durumu 0-750 

TL arasında olanlar "Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunuzda oy kullanma 

konusunda hassasiyet gösterir misiniz?"  sorusuna,  %51,80 oranında evet, %7,90 

oranında hayır ve %6,50 oranında ise Fark etmez dedikleri görülmektedir. Aynı soruya 

Aylık Gelir Durumu 751-1500 TL arasında olanların  %12,80 oranında evet, %3,40 

oranında hayır ve %2,10 oranında de Fark etmez cevaplarını vermiĢlerdir. Aynı soruya 

Aylık Gelir Durumu 1501-2250 TL arasında olanların  %7,90 oranında evet, %2,90 

oranında hayır ve %2,90 oranında de Fark etmez cevaplarını vermiĢlerdir. Aynı soruya 

Aylık Gelir Durumu 2250 TL üzerinde olanların  %1,30 oranında evet, %0,50 oranında 

hayır cevaplarını vermiĢlerdir. Uygulamaya katılanların gençler olduğu dikkate alınacak 

olursa gelir durumları düĢük olanların konuyla diğerlerine nazaran daha ilgili olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo 35. Seçimlerde Oy Kullanma ve Ġkamet Bölgesi Arasındaki ĠliĢki 

 

  

Ġkamet Bölgesi 
Köy Kasaba Ilçe Il Diğer Toplam 

Seçimlerde oy 

kullanma 

hakkına sahip 

olduğunuzda 

oy kullanma 

konusunda 

hassasiyet 

gösterir 

misiniz? 

Evet 

Sayı 12 6 39 216 9 282 

% 

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

Hayır 

Sayı 3 10 20 22 1 56 

% 

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

Farketmez 

Sayı 0 1 12 31 0 44 

% 

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

Toplam Sayı 15 17 71 269 10 382 

  
% 

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

 

x² = 53,551    s.d = 8 P = 0,0 

 
P: 0,0 < 0,05 olduğundan H0  reddedilir, Ġkamet Bölgesinin Oy kullanma 

hassasiyeti üzerinde etkisi vardır. 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ankete katılanlardan Ġkamet Bölgesi Köy 

olanlar "Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunuzda oy kullanma konusunda 

hassasiyet gösterir misiniz?"  sorusuna,  %3,10 oranında evet, %0,80 oranında hayır 

dedikleri görülmektedir. Aynı soruya Ġkamet Bölgesi Kasaba olanların  %1,60 oranında 

evet, %2,60 oranında hayır ve %0,30 oranında de Fark etmez cevaplarını vermiĢlerdir. 

Aynı soruya Ġkamet Bölgesi Ġlçe olanların  %10,20 oranında evet, %5,20 oranında hayır 

ve %3,10 oranında de Fark etmez cevaplarını vermiĢlerdir. Aynı soruya Ġkamet Bölgesi 

Ġl olanların %56,50 oranında evet, %5,80 oranında hayır ve %8,10 oranında de Fark 

etmez cevaplarını vermiĢlerdir. Aynı soruya Ġkamet Bölgesi bunların dıĢında olanların 

%2,40 oranında evet, %0,30 oranında hayır cevaplarını vermiĢlerdir. Uygulamaya 

katılanlar dikkate alındığında en yüksek hassasiyetin Ġllerde yaĢayanlarda yani Kentsel 

bölgede olanlarda olduğu görülmektedir. 
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Tablo 36. Son Seçimlerde AK Parti'ye Oy Veren Gençlerin, Görev Aldığı 

Gençlik Kolları ÇalıĢmaları Ġle Bu ÇalıĢmalardan Nasıl Etkilendiği Arasında Olan ĠliĢki   

Son seçimlerde hangi partiye oy 

verdiğiniz sorusuna AK Parti 

cevabını verenler 

Oy verdiğiniz siyasi partinin gençlik kollarının 

çalıĢmaları sizin oy verme faaliyetinizi nasıl 

etkilemiĢtir? 

Hiçbir 

etkisi 

olmadı 

Olumlu bir 

etkisi oldu 

Olumsuz bir 

etkisi oldu 
Toplam 

Oy verdiğiniz siyasi 

partinin gençlik 

kollarında aktif görev 

aldınız mı?  

 

Evet 

Sayı 12 121 3 136 

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

 
x² = 25,451    s.d = 2 P = 0,0 

 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. 

 

Tablo 37. Son Seçimlerde CHP'ye Oy Veren Gençlerin, Görev Aldığı Gençlik 

Kolları ÇalıĢmaları Ġle Bu ÇalıĢmalardan Nasıl Etkilendiği Arasında Olan ĠliĢki   

Son seçimlerde hangi partiye oy 

verdiğiniz sorusuna CHP 

cevabını verenler 

Oy verdiğiniz siyasi partinin gençlik kollarının 

çalıĢmaları sizin oy verme faaliyetinizi nasıl etkilemiĢtir? 

Hiçbir 

etkisi 

olmadı 

Olumlu bir 

etkisi oldu 

Olumsuz bir 

etkisi oldu 
Toplam 

Oy verdiğiniz siyasi 

partinin gençlik 

kollarında aktif görev 

aldınız mı?  

 

Evet 

Sayı 18 8 0 26 

% 69,20% 30,80% 0,00% 100,00% 
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x² = 4,980    s.d = 2 P = 0,083 

 Son seçimlerde CHP'ye oy veren gençlerin, CHP Gençlik Kollarında aktif görev 

aldıklarında Gençlik Kolları faaliyetlerinden olumlu olarak % 30,80 oranında 

etkilendiği görülmektedir. Gençlik Kollarında görev alan gençlerin % 69,20 si oy verme 

faaliyeti konusunda hiçbir etkisi olmadığını belirtmiĢlerdir. Bu durumda tezimizin 

konusu olan Gençlerin Siyasi Tutum Kazanımlarında Siyasi Parti Gençlik Kollarının 

Rolü, CHP içerisinde çok yüksek değildir. 

Tablo 38. Son Seçimlerde AK Parti'ye Oy Veren Gençlerin, Oy Kullanma 

Hassasiyetleriyle, Gençlik Kolları ÇalıĢmalarından Nasıl Etkilendiği Arasında Olan 

ĠliĢki   

Son seçimlerde hangi partiye oy 

verdiğiniz sorusuna AK Parti 

cevabını verenler  

Oy verdiğiniz siyasi partinin gençlik kollarının çalıĢmaları sizin oy verme 

faaliyetinizi nasıl etkilemiĢtir?  

Hiçbir etkisi 

olmadı 

Olumlu bir 

etkisi oldu 

Olumsuz bir etkisi 

oldu 
Toplam 

Seçimlerde oy kullanma 

hakkına sahip 

olduğunuzda oy 

kullanma konusunda 

hassasiyet gösterir 

misiniz? 

Evet 

Sayı 43 177 4 224 

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

 
x² = 12,701    s.d = 4 P = 0,013 

 

 Son seçimlerde AK Parti'ye oy veren gençlerin, oy kullanma hassasiyetleri, AK 

Parti gençlik kollarının yaptığı çalıĢmalardan %79 seviyesinde olumlu olarak 

etkilenmiĢtir.  

 Bu gençler %19.20 seviyesinde çalıĢmalardan hiç etkilenmemiĢ ve %4 civarında 

genç ise çalıĢmalardan olumsuz olarak etkilenmiĢtir.  

 Tabloda ki oranlar dikkate alınacak olursa, çok yüksek seviyede (%79.0), AK 

Parti Gençlik Kolları çalıĢmaları, oy kullanma hassasiyetleri açısından gençleri olumlu 

yönde etkilemiĢtir. 
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Tablo 39. Son Seçimlerde CHP'ye Oy Veren Gençlerin, Oy Kullanma 

Hassasiyetleriyle, Gençlik Kolları ÇalıĢmalarından Nasıl Etkilendiği Arasında Olan 

ĠliĢki   

Son seçimlerde hangi partiye oy 

verdiğiniz sorusuna CHP cevabını 

verenler  

Oy verdiğiniz siyasi partinin gençlik kollarının çalıĢmaları sizin oy verme 

faaliyetinizi nasıl etkilemiĢtir?  

Hiçbir etkisi 

olmadı 

Olumlu bir 

etkisi oldu 

Olumsuz bir etkisi 

oldu 
Toplam 

Seçimlerde oy kullanma 

hakkına sahip 

olduğunuzda oy 

kullanma konusunda 

hassasiyet gösterir 

misiniz? 

Evet 

Sayı 31 24 2 57 

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

 
x² = 5,704    s.d = 4 P = 0,222 

 Son seçimlerde CHP‟ye oy veren gençlerin, oy kullanma hassasiyetleri, CHP 

gençlik kollarının yaptığı çalıĢmalardan %42.10 seviyesinde olumlu olarak 

etkilenmiĢtir.  

 Bu gençler %54.40 seviyesinde çalıĢmalardan hiç etkilenmemiĢ ve %3,50 

civarında genç ise çalıĢmalardan olumsuz olarak etkilenmiĢtir.  

 Tabloda ki oranlar dikkate alınacak olursa, yüksek sayılabilecek bir seviyede 

(%42.10), CHP Parti Gençlik Kolları çalıĢmaları, oy kullanma hassasiyetleri açısından 

gençleri olumlu yönde etkilemiĢtir. Fakat Hiçbir etkisi olmadı diyen gençlerin oranı 

(%54,40) olumlu yönde etkisi oldu diyenlerin oranından daha yüksektir. 

Tablo 40. Son Seçimlerde AK Parti'ye Oy Veren Gençlerin, Oy Kullanma 

Hassasiyetleriyle, Ġleride Aktif Siyasetle UğraĢma Ġsteği Arasında Olan ĠliĢki   

Son seçimlerde hangi partiye oy 

verdiğiniz sorusuna AK Parti 

cevabını verenler   

Ġleride siyasetle aktif olarak uğraĢmayı düĢünüyor 

musunuz?  

Evet Hayır Toplam 

Seçimlerde oy 

kullanma hakkına 

sahip olduğunuzda oy 

kullanma konusunda 

hassasiyet gösterir 

misiniz? 

Evet 

Sayı 106 118 224 

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

 
x² = 1,379    s.d =2 P = 0,502 



102 

 

 

 

 Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunda oy kullanma konusunda 

hassasiyet gösteren AK Parti'li Gençler, %47,30 oranında Ġleride siyasetle aktif olarak 

uğraĢmayı düĢünmektedir %52,70 oranında AK Parti'li genç ise ileride aktif siyaset 

yapmayı düĢünmemektedir 

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

olan gençlerin yarıya yakınını, gelecekte siyasete hazırlamaktadır, denilebilir. 

Tablo 41. Son Seçimlerde CHP'ye Oy Veren Gençlerin, Oy Kullanma 

Hassasiyetleriyle, Ġleride Aktif Siyasetle UğraĢma Ġsteği Arasında Olan ĠliĢki   

Son seçimlerde hangi partiye oy 

verdiğiniz sorusuna CHP 

cevabını verenler   

Ġleride siyasetle aktif olarak uğraĢmayı düĢünüyor 

musunuz?  

Evet Hayır Toplam 

Seçimlerde oy 

kullanma hakkına 

sahip olduğunuzda oy 

kullanma konusunda 

hassasiyet gösterir 

misiniz? 

Evet 

Sayı 21 36 57 

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

 
x² = 3,510    s.d =2 P = 0,173 

 Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunda oy kullanma konusunda 

hassasiyet gösteren CHP'li Gençler, %36,80 oranında Ġleride siyasetle aktif olarak 

uğraĢmayı düĢünmektedir %63,20 oranında CHP'li genç ise ileride aktif siyaset yapmayı 

düĢünmemektedir 

 Tabloda ki oranlar dikkate alınacak olursa CHP Gençlik Kolları, mensubu olan  

gençlerin üçte birine yakınını, gelecekte siyasete hazırlamaktadır, denilebilir. 
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Tablo 42. Son Seçimlerde AK Parti'ye Oy Veren Gençlerin, Oy Kullanma 

Hassasiyetleriyle, Gençlik Kollarının Düzenlediği Etkinliklere Neden Katıldığı 

Arasında Olan ĠliĢki   

Son seçimlerde hangi partiye oy 

verdiğiniz sorusuna AK Parti 

cevabını verenler    

Oy verdiğiniz siyasi partinin gençlik kollarının düzenlediği 

etkinliklere neden katıldınız?  

Destek 

olmak 

için 

Aktif 

olarak 

siyasetle 

uğraĢmak 

için 

Çevremin 

etkisi 

nedeniyle 

Merak 

ettiğim 

için 

Katılmadım Toplam 

Seçimlerde oy kullanma 

hakkına sahip olduğunuzda 

oy kullanma konusunda 

hassasiyet gösterir misiniz? 

Eve

t 

Say

ı 
104 35 8 34 44 225 

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

% 

x² = 25,948      s.d =8 P = 0,001 

 Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunda oy kullanma konusunda 

hassasiyet gösteren AK Parti'li Gençler, %46,20 oranında Partilerine Destek Olmayı 

istedikleri için çalıĢmalara katıldıklarını belirtmiĢlerdir. Tabloda ki oranlar dikkate 

alınacak olursa AK Parti Gençlik Kolları mensubu olan  gençlerin yarısına yakını 

partilerinin yaptığı çalıĢmaları desteklemeyi amaçlamaktadır.  

Tablo 43. Son Seçimlerde CHP'ye Oy Veren Gençlerin, Oy Kullanma 

Hassasiyetleriyle, Gençlik Kollarının Düzenlediği Etkinliklere Neden Katıldığı 

Arasında Olan ĠliĢki   

Son seçimlerde hangi partiye oy 

verdiğiniz sorusuna CHP cevabını 

verenler    

Oy verdiğiniz siyasi partinin gençlik kollarının düzenlediği 

etkinliklere neden katıldınız?  

Destek 

olmak için 

Aktif olarak 

siyasetle 

uğraĢmak 

için 

Çevremin 

etkisi 

nedeniyle 

Merak 

ettiğim 

için 

Katılmadım Toplam 

Seçimlerde oy kullanma 

hakkına sahip olduğunuzda 

oy kullanma konusunda 

hassasiyet gösterir misiniz? 

Evet 

Sayı 20 8 6 8 15 57 

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

x² = 25,948      s.d =8 P = 0,001 

 Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunda oy kullanma konusunda 

hassasiyet gösteren CHP'li Gençler, %35,10 oranında Partilerine Destek Olmayı 
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istedikleri için çalıĢmalara katıldıklarını belirtmiĢlerdir. Tabloda ki oranlar dikkate 

alınacak olursa CHP Gençlik Kolları mensubu olan gençlerin üçte biri partilerinin 

yaptığı çalıĢmaları desteklemeyi amaçlamaktadır.  

Tablo 44. Son Seçimlerde AK Parti'ye Oy Veren Gençlerin, Oy Kullanma 

Hassasiyetleriyle, Siyasi DüĢüncelerindeki Belirleyici Unsur Arasında Olan ĠliĢki   

Son seçimlerde hangi partiye oy 

verdiğiniz sorusuna AK Parti 

cevabını verenler    

Siyasi düĢüncelerinizde belirleyici olan unsur hangisidir? 

Aile 
ArkadaĢ 

Çevresi 

Parti 

Liderleri 

Parti 

ÇalıĢmaları 
Ġdeolojim Toplam 

Seçimlerde oy 

kullanma hakkına 

sahip olduğunuzda oy 

kullanma konusunda 

hassasiyet gösterir 

misiniz? 

Evet 

Sayı 30 15 51 73 55 224 

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

x² = 19,926     s.d =8    P = 0,011 

 Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunda oy kullanma konusunda 

hassasiyet gösteren AK Parti'li Gençler, %32,60 oranında Parti çalıĢmalarından 

etkilenmiĢledir. Gençlerin diğer etkilendiği unsurlar bu orandan daha düĢük seviyededir. 

Bu nedenle en çok AK Parti Gençlik Kollarının yaptığı çalıĢmalar gençler üzerinde 

etkilidir. AK Parti Gençlik Kolları, Gençlerin Siyasi Tutum kazanımlarında oldukça 

etkilidir. 

Tablo 45. Son Seçimlerde CHP‟ye Oy Veren Gençlerin, Oy Kullanma 

Hassasiyetleriyle, Siyasi DüĢüncelerindeki Belirleyici Unsur Arasında Olan ĠliĢki   

Son seçimlerde hangi partiye oy 

verdiğiniz sorusuna CHP 

cevabını verenler    

Siyasi düĢüncelerinizde belirleyici olan unsur hangisidir? 

Aile 
ArkadaĢ 

Çevresi 

Parti 

Liderleri 

Parti 

ÇalıĢmaları 
Ideolojim Aile 

Seçimlerde oy 

kullanma hakkına 

sahip olduğunuzda oy 

kullanma konusunda 

hassasiyet gösterir 

misiniz? 

Evet 

Sayı 21 7 14 3 12 57 

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

x² = 18,310  s.d =8       P = 0,019 

 Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunda oy kullanma konusunda 

hassasiyet gösteren CHP'li Gençler, %5,30 oranında Parti çalıĢmalarından 

etkilenmiĢledir.  Gençlerin diğer etkilendiği unsurlar bu orandan daha yüksek 

seviyededir.  CHP'li Gençler daha çok ailelerinden etkilenmekte, Parti Lideri de 
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Gençleri etkileme konusunda yüksek orandadır. Bu nedenle en çok CHP Gençlik 

Kollarının yaptığı çalıĢmalar gençler üzerinde yeteri kadar etkili değildir. CHP Gençlik 

Kolları, Gençlerin Siyasi Tutum kazanımlarında diğer konuların daha gerisindedir. 

Tablo 46. Son Seçimlerde AK Parti‟ye Oy Veren Gençlerin, Oy Kullanma 

Hassasiyetleriyle, Siyasete Ve Siyasal Konulara Ġlgisi Arasında ĠliĢki   

Son seçimlerde hangi partiye oy 

verdiğiniz sorusuna AK Parti 

cevabını verenler       

Siyasete veya siyasal konulara ilginiz var mı?  

Evet Hayır Toplam 

Seçimlerde oy 

kullanma hakkına 

sahip olduğunuzda oy 

kullanma konusunda 

hassasiyet gösterir 

misiniz? 

Evet 

Sayı 175 48 223 

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

x² = 1,165  s.d =2       P = 0,558 

 Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunda oy kullanma konusunda 

hassasiyet gösteren AK Parti'li Gençler, %78,50 oranında siyasete ve siyasal konulara 

ilgi duymaktadır. Çok yüksek oranda olan bu durum AK Parti Gençlik Kollarının 

Gençler üzerinde ki yaptığı çalıĢmalar neticesinde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla AK 

Parti Gençlik Kolları, Gençlerin Siyasete olan ilgilerini çok olumlu yönde 

etkilemektedir." 

Tablo 47. Son Seçimlerde CHP‟ye Oy Veren Gençlerin, Oy Kullanma 

Hassasiyetleriyle, Siyasete Ve Siyasal Konulara Ġlgisi Arasında ĠliĢki   

Son seçimlerde hangi partiye oy 

verdiğiniz sorusuna CHP 

cevabını verenler      

Siyasete veya siyasal konulara ilginiz var mı ?  

Evet Hayır Evet 

Seçimlerde oy 

kullanma hakkına 

sahip olduğunuzda oy 

kullanma konusunda 

hassasiyet gösterir 

misiniz? 

Evet 

Sayı 33 24 57 

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

x² = 4,803  s.d =2       P = 0,091 

 Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunda oy kullanma konusunda 

hassasiyet gösteren CHP'li Gençler, %57,90 oranında siyasete ve siyasal konulara ilgi 

duymaktadır. Yüksek oranda olan bu durum CHP  Gençlik Kollarının Gençler üzerinde 

ki yaptığı çalıĢmalar neticesinde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla CHP Gençlik Kolları, 
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Gençlerin Siyasete olan ilgilerini artırmak hususunda baĢarılı çalıĢmalar yapıyor 

denilebilir. 
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IV. BÖLÜM 

GENEL DEĞERLENDĠRME, SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Tez çalıĢmamızın konusunu oluĢturan “AK Parti'li ve Chp'li Gençlerin Siyasi 

Tutum Kazanımlarında Parti Gençlik Kollarının Etkisi - Sivas Ġli Örneği” adlı 

çalıĢmamızda uygulanan ankete çalıĢması neticesinde çeĢitli sonuçlar ortaya çıkmıĢtır. 

Sivas ilinde bulunan AK Parti ve CHP Gençlik Kolları üyelerine yönelik yapılan 

anket çalıĢmasında ilk olarak ankete katılanların sosyo-demografik yapıları 

incelenmiĢtir. Buna göre, ankete katılanların %41,6‟sının kadın ve %58,4‟ünün erkek 

olduğu görülmüĢtür. Katılımcıların %22,6‟sını 18-20 yaĢ grubu, %49,9‟unu 21-23 yaĢ 

grubu, %17,1ini 24-26 yaĢ grubu ve %10,4‟ünü ise 27-30 yaĢ grubu oluĢturmaktadır. 

Katılımcıların %74‟ünü bekarlar teĢkil ederken, %74‟ü çekirdek ailede yaĢadıklarını 

belirtmiĢlerdir. Katılımcıların eğitim durumlarına bakıldığında %53‟lük bir oranla 

büyük ölçüde üniversite mezunu oldukları görülmektedir. Katılımcıların %65,5‟i 

öğrenci olduklarını söylemiĢlerdir. Gelir düzeyleri bakımından %66‟2lik kısmının 0-750 

TL gelire sahip oldukları görülmüĢtür. Ankete katılanların %70,4‟ü Ģehirde 

yaĢamaktadır. Ankete katılanların %69,6‟sı son seçimlerde AK Partiye, %30,4‟ü ise 

CHP‟ye oy vermiĢlerdir. 

Anket katılımcılarının oy kullanma durumları ile cinsiyetleri arasındaki iliĢkinin 

ölçülmesi açısından yapılan “ki kare” testi sonuçlarına cinsiyet ile siyasi katılım 

arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı görülmüĢtür. Buna göre sonuçlar, cinsiyetin oy 

kullanma hassasiyeti üzerinde önemli bir etken oluĢturmadığını ortaya koymaktadır. 

Katılanların yaĢ durumları ile oy kullanma durumları arasındaki iliĢkinin 

ölçülmesine yönelik yapılan “ki kare” testinin ortaya koyduğu sonuçlara göre, yaĢ ile 

siyasi katılım arasında anlamlı bir iliĢki olduğu ortaya çıkmıĢtır. Buna göre ankete 

katılanların yaĢları arttıkça oy kullanma düzeyleri de anlamlı bir artıĢ göstermektedir. 

Yapılan ankete çalıĢmasında katılımcıların medeni durumları ile oy kullanma 

durumları arasındaki iliĢkiyi ölçmek için yapılan “ki kare” testi sonuçlarına göre medeni 

durum ile siyasi katılım arasında anlamlı bir iliĢkinin varlığı saptanmıĢtır. Evli olanların 

bekarlara göre siyasi katılımlarını daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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Katılımcıların aile yapıları ile oy kullanma durumları arasındaki iliĢkiyi tespit 

etmek amacıyla yapılan “ki kare” testi sonuçlarına göre çekirdek aile yapısına sahip 

gençlerin siyasi katılımlarının geleneksel aile yapısına mensup gençlere oranla artıĢ 

gösterdiği gözlemlenmiĢtir. 

Ankete katılanların eğitim durumları ile oy kullanma durumları arasındaki 

iliĢkiyi ölçmek amacıyla yapılan “ki kare” testi sonuçlarına göre, eğitim durumu ile 

siyasi katılım arasında anlamlı bir iliĢkinin olduğu görülmüĢtür. Buna göre, eğitim 

durumundaki farklılaĢmanı siyasi katılım düzeylerinde de farklılaĢmaya yol açtığı 

görülmüĢtür. Örneğin eğitim seviyesi lisans düzeyinde olanların siyasi katılım 

konusunda daha hassas oldukları gözlemlenmiĢtir. Sonuç olarak eğitim durumu ile 

siyasi katılım arasında anlamlı bir iliĢki olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Katılımcıların çalıĢma durumları ile oy kullanma hassasiyetleri arasındaki 

iliĢkiyi saptamak için uygulanan “ki kare ” testi sonuçlarına göre çalıĢma durumu ili oy 

kullanma hassasiyeti arasında anlamlı bir iliĢkinin varlığı tespit edilmiĢtir. 

Ankete katılanların gelir düzeyleri ile oy kullanma arasındaki iliĢkiyi ölçmek 

amacıyla yapılan “ki kare” testi sonuçlarına göre, katılımcıların gelir düzeyleri ile oy 

kullanma hassasiyetleri arasında anlamlı bir iliĢkinin var olduğu ortaya koyulmuĢtur. 

Katılımcıların ikamet ettikleri yerlerin oy kullanma hassasiyetlerine olan 

etkisinin ölçülmesi için yapılan “ki kare” testi sonuçlarına göre, katılanların kırsal alan 

ya da kentsel alanda yaĢamaları ve siyasi katılımları arasında anlamlı bir iliĢkinin var 

olduğu görülmektedir. Buna göre, katılanların kırsal alandan kentsel alana geldikçe 

siyasi katılımlarının arttığı tespit edilmiĢtir. 

Oy verilen siyasi partinin gençlik kollarının çalıĢmalarının oy verme 

hassasiyetlerini nasıl etkilediğini ölçmek amacıyla yapılan “ki kare” testi sonuçlarına 

göre oyunu AK Partiye verdiğini söyleyen gençlerin gençlik kolları çalıĢmalarından 

etkilendiği görülmüĢtür. Oyunu CHP‟ye veren gençler bakımından ise gençlik kolları 

çalıĢmalarının oy verme hassasiyetlerini çok fazla etkilemediği sonucu ortaya çıkmıĢtır. 

Katılımcıların ileride aktif siyasetle uğraĢmak isteyip istemeyeceği ile oy verme 

hassasiyetlerinin arasında anlamlı bir iliĢkinin olup olmadığını tespit etmek için yapılan 

“ki kare” testi sonuçlarına göre, oyunu AK Partiye vermiĢ olanlar açısından anlamlı bir 

iliĢki olduğu sonucuna varılmıĢtır. AK Partiye oy veren gençlerin önemli bir bölümünün 
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ileride aktif siyasetle uğraĢmak istediği sonucu ortaya çıkmaktadır. Aynı durumun 

CHP‟ye oy veren gençler açısından ölçülmesi için yapılan teste göre ise, anlamlı bir 

iliĢki bulunamamıĢtır. Oyunu CHP‟ye vereceğini söyleyen gençlerin önemli bir kısmı 

ileride aktif siyaset içerisinde yer almak istemediklerini belirtmiĢlerdir. 

Son Seçimlerde oy veren gençlerin, oy kullanma hassasiyetleriyle, gençlik 

kollarının düzenlediği etkinliklere neden katıldığı arasında olan iliĢkiyi anlamak 

açısından yapılan “ki kare” testi sonuçlarına ortaya koyduğu verilere göre, AK Parti 

gençlik kolları üyesi gençlerin önemli bir bölümünün partilerinin yaptığı çalıĢmaları 

desteklemek amacıyla bu faaliyetlere katıldığı görülmüĢtür. Aynı durumun CHP‟ye oy 

veren gençler bakımından incelenmesinde ise AK Partiye nazaran daha az kiĢinin 

partilerini desteklemek amacıyla bu faaliyetlere katıldıkları tespit edilmiĢtir. 

Son seçimlerde oy veren gençlerin, oy kullanma hassasiyetleriyle, siyasi 

düĢüncelerindeki belirleyici unsur arasında olan iliĢkiyi tespit amacıyla uygulanan “ki 

kare” testi sonuçlarına göre AK Partili gençler arasında en önemli belirleyici unsurun 

parti çalıĢmaları olduğu sonucu ortaya çıkmıĢtır. Aynı durumun CHP‟ye oy veren 

gençler bakımından incelemesinde ise belirleyici unsurun daha çok aileleri olduğu 

sonucuna varılmıĢtır. 

Son seçimlerde oy veren gençlerin, Oy kullanma hassasiyetleriyle, siyasete ve 

siyasal konulara ilgisi arasındaki iliĢkiyi anlamak için yapılan “ki kare” testi sonuçlarına 

göre oyunu AK Parti‟ye veren gençlerin siyaset ve siyasal konulara çok büyük ölçüde 

ilgi gösterdikleri sonucu ortaya çıkmıĢtır. 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 

gözlemlenmiĢtir. 

Tez çalıĢmamızın ortaya koymuĢ olduğu tüm bu sonuçların ortaya koyduğu 

neticeler açısından Ģu öneriler yapılabilir. 

Gençlik kollarının gençleri daha fazla etkileyebilmesi için Anayasal düzenleme 

yapılarak, Partiler içerisinde gençlik kolları statüsünün üst seviyelere taĢınması partilere 

olan güveni artıracak ve siyasal katılım sürecini hızlandıracaktır. 

GeliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi partilerde üst kademelerde ve meclislerde görev 

alabilmek ve seçilebilmek için geçmiĢte gençlik kolları faaliyetlerine katılmıĢ olma Ģartı 
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getirilmeli, diğerlerine göre önceden siyasal katılımını gerçekleĢtirmiĢ olanlar tercih 

edilmelidir. 

Gençlerin siyasal tutum kazanımları ve siyasal katılımlarını sağlamak amacıyla 

özellikle eğitim alanında iyileĢtirmeler yapılması gerektiği açıktır. Eğitim sistemimizin 

toplumun sorunlarını çözme odaklı, özgür düĢünce yapısına sahip genç bireyler 

yetiĢtirmesi gerekmektedir. 

Siyasi partilerin gençlerin siyasal yaĢama katılmaları konusunda gençlik kolları 

faaliyetlerini daha fazla önem vermeleri gerekmektedir. Ayrıca gençlerin aktif siyasete 

katılmaları için çeĢitli seviyelerde kota uygulamaları yapılmalıdır. Ve seçimlerde daha 

fazla genç insana adaylık verilerek onların aktif siyasete girmelerine yardımcı olmaları 

gerekmektedir. 

Siyasi partiler reklam ve tanıtım faaliyetlerini yaparken gençlere hitap 

edebilecek söylemler geliĢtirmelidirler. Özellikle ülkemizde genç nüfusun en önemli 

sorunları halinde bulunan eğitim ve iĢsizlik sorunlarına yönelik çalıĢmalar yapmaları 

gençleri hem seçmen hem de siyasetçi olarak kazanmalarına yardımcı olacaktır. 

ÇalıĢmada yapılan anket sonuçlarına göre ankete katılanların büyük 

çoğunluğunu üniversite gençliğinin oluĢturduğu görülmüĢtür. Bu nedenle siyasi 

partilerin özellikle üniversite öğrencilerini hedef kitle olarak değerlendirmeleri ve onları 

aktif siyasetin içine çekmek için yoğun olarak çalıĢmaları gerektiğini göstermektedir. 

Tüm bunların yanında konuyu çalıĢmaya örnek olarak aldığımız partiler 

açısından değerlendirecek olursak, AK Parti‟nin CHP‟ye nazaran gençlik kolları 

çalıĢmalarında ve genç seçmeni etkileme konusunda daha baĢarılı olduğu 

görülmektedir. Diğer taraftan ülkemiz nüfusunun önemli bir kısmını teĢkil eden 

gençlerin ve genç seçmenlerin her zaman daha özgür bir ortamda yaĢama istekleri 

partiler açısından doğru değerlendirilmelidir.  

Öte yandan CHP içinde var olan gelenekçi yapının gençlerin siyasete katılımları 

açısından bir sorun oluĢturabileceği konusu da göz ardı edilmemelidir. Son dönemde 

bütün dünya ile beraber ülkemizde de ideolojilerin zayıfladığı rasyonel hayat 

anlayıĢının toplumun her kesimine etki ettiği bir ortamda ideolojik siyasetin gençleri 

kazanmada etkili olmadığı yönündeki çeĢitli görüĢler özellikle CHP açısından ciddi 

Ģekilde değerlendirmeye alınmalıdır. 
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Özelde AK Parti ve CHP‟nin genelde ise tüm siyasi partilerin gençlerin 

sorunlarını iyi tespit edip bunların çözümünde etkili olabilecek çözüm önerilerini 

gençlere iyi Ģekilde anlatabilen siyasi partilerin önümüzdeki dönemde gençleri 

kazanmalarının daha kolay olacağı açıktır. Özellikle eğitim ve iĢsizlik sorunlarına 

eğilmesi gereken siyasi partiler bu problemleri çözecekleri konusunda gençleri ikna 

ettikleri ölçüde ileriki yıllarda baĢarıları artacaktır. 

Sonuç olarak literatür incelememizden ve anket uygulamamızdan çıkan 

sonuçlara bakacak olursak, siyasi parti gençlik kolları çalıĢmalarının gençlerin siyasi 

tutum kazanımlarında etkili olduğu sonucuna varılmıĢtır. 
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ANKET ÖRNEĞĠ 

1) Cinsiyetiniz  

  ( ) Bayan       (  ) Erkek 

2) YaĢınız 

(  ) 18-20      (  ) 21-23   (  )  24-26   ( ) 27-30 

3) Medeni Durumunuz 

( ) Bekar ( ) Evli  ( ) Dul 

4) Aile yapınız nedir? 

( ) Geleneksel Aile     ( ) Çekirdek Aile  

5) Eğitim Durumunuz 

(  ) Lise        (  ) Ön lisans (  ) Üniversite  (  )  Yüksek lisans  (  ) Doktora   

6) ÇalıĢma Durumunuz  

  (  ) Öğrenci   (  ) ÇalıĢmıyor  (  ) Esnaf  (  ) Memur  (  )Serbest Meslek ( ) Diğer …….. 

7)  Aylık Gelir Düzeyiniz  

(  ) 0- 750 Lira   (  ) 750 -1500 Lira   (  )  1500-2250 Lira ( ) Diğer ………….. 

8) Ġkametgah Bölgeniz 

 (  ) Köy  (  ) Kasaba    ( ) Ġlçe   ( )  Ġl   (  ) Diğer ………………. 

9) Son seçimlerde hangi partiye oy verdiğiniz  

(  ) AK Parti     (  ) CHP    (  ) Diğer 

10) Siyasete veya siyasal konulara ilginiz var mı ?  

( ) Evet         ( ) Hayır 

11) Seçim sürecinde siyasi partilerce yapılan seçim çalıĢmaları siyasi tercihinizi etkiler 

mi?  

 ( ) Evet         ( ) Hayır 



113 

 

 

 

 

12) Siyasi düĢüncelerinizde belirleyici olan unsur hangisidir? 

( ) Aile  ( )ArkadaĢ Çevresi ( )Parti Liderleri ( ) Parti ÇalıĢmaları ( ) Ġdeolojim  

13) Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduğunuzda oy kullanma konusunda 

hassasiyet gösterir misiniz? 

( ) Evet         ( ) Hayır  ( ) Farketmez 

14) Oy kullanma katılımınızı etkileyen dıĢ unsur hangisidir? 

( ) Aile      ( )ArkadaĢ Çevresi      (  ) Parti ÇalıĢmaları  

15 ) Nasıl bir çevre ve arkadaĢ yapısına sahipsiniz? 

  ( ) Dar Çevre        ( ) GeniĢ Çevre 

16) Son genel seçim dahil seçimlerde oy kullandınız mı? 

( ) Evet         ( ) Hayır 

17) Herhangi bir siyasi partinin gençlik kolları faaliyetine katıldınız mı? 

( ) Evet         ( ) Hayır 

18) Oy verdiğiniz siyasi partinin gençlik kolları faaliyetine katıldınız mı? 

( ) Evet         ( ) Hayır 

19) Ġleride siyasetle aktif olarak uğraĢmayı düĢünüyor musunuz?  

( ) Evet         ( ) Hayır 

20) Oy verdiğiniz siyasi partinin gençlik kollarında aktif görev aldınız mı?  

( ) Evet         ( ) Hayır 

21) Siyasi partilerin gençlik kollarına dair faaliyetlerin tanıtımını daha önce duydunuz 

mu?  

( ) Evet         ( ) Hayır 

22) Oy verdiğiniz siyasi partinin gençlik kollarının çalıĢmaları hakkında bilginiz var 

mı?  

( ) Hayır, yok    (  ) Kısmen var   (  )  Evet, yeterince var 
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23) Oy verdiğiniz siyasi partinin gençlik kollarına dair faaliyetlerin tanıtımını 

nerelerden duydunuz?  

( ) Televizyon 

( ) Ġnternet 

( ) Gazete ve dergi 

( ) Radyo 

( ) Her türlü reklam  

( ) ArkadaĢlardan 

( ) Davetiyeden 

( ) Kendin araĢtırdım 

( ) Duymadım 

24) Oy verdiğiniz siyasi partinin gençlik kollarının düzenlediği etkinliklere ne sıklıkta 

katılırsınız?  

( ) Katılmam 

( ) Ara sıra katılırım 

( ) Sadece önemli gördüğüm etkinliklere katılırım 

( ) Bütün etkinliklerine katılırım 

25) Oy verdiğiniz siyasi partinin gençlik kollarının düzenlediği etkinliklere neden 

katıldınız?  

( ) Destek olmak için 

( ) Aktif olarak siyasetle uğraĢmak için 

( ) Çevremin etkisi nedeniyle 

( ) Merak ettiğim için  

( ) Katılmadım  

26) Oy verdiğiniz siyasi partinin gençlik kollarının çalıĢmaları sizin oy verme 

faaliyetinizi nasıl etkilemiĢtir?  

( ) Hiçbir etkisi olmadı 

( ) Olumlu bir etkisi oldu 

( ) Olumsuz bir etkisi oldu 
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