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Hangi siyasi partiye 

daha yakınsınız? 
 

Proje liderliğini Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Çarkoğlu’nun 
yürüttüğü, www.oypusulasi.org seçmenlerin hangi siyasi partiye daha 
yakın olduğunu gösteriyor. İnternet sitesindeki 30 soruyu yanıtlayan 
vatandaşlar siyasal yelpazenin hangi kanadında yer aldığını, kimi 

başbakan olarak görmek istediğini de görebiliyor. 

Türkiye’de, 50 milyonu aşkın seçmen yeni hükümeti belirlemek üzere 12 Haziran 2011’de sandık 
başına gitmeye hazırlanıyor. Birbiri ardına seçim bildirgelerini açıklayan siyasi parti liderleri, coşkulu 
seçim mitingleriyle vatandaşa yeni dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediği projeleri anlatmaya çalışıyor. 
Ancak, ard arda düzenlenen mitingler, TV-radyo programları,  gazete-dergi röportajları, ilan ve seçim 
kampanyaları seçmeni adeta siyasi bilgi bombardımanı ile karşı karşıya bırakıyor.  
 
Vatandaş açısından tercihte bulunmak giderek daha zor bir hal alıyor. Bir grup bilim adamı işte bu kafa 
karışıklığını gidermeyi amaçlayan, seçmenlere; hangi siyasi partiye daha yakın olduğunu kontrol etme 
fırsatı veren, tüm bunları gerçekleştirirken siyasi partilerin seçim beyannamelerini de anlatan bir 
uygulamayı devreye soktu. 
 
Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Çarkoğlu’nun koordinatörlüğünde, siyasi partilerin seçim 
bildirgeleri temel alınarak hazırlanan, www.oypusulasi.org adlı internet sitesi, vatandaşlara siyasi 
yelpazedeki yerini ve hangi partiye daha yakın durduğunu gösteriyor.  
Bunun için www.oypusulasi.org sitesine girerek sadece 30 soruyu yanıtlamak yeterli oluyor.  
 
Akademisyenler ve uzman araştırmacılar tarafından, siyasi partilerin konumu, seçim bildirgeleri ve 
benzeri belgeler dikkate alınarak belirlenen 30 konu üzerinde 9 değişik parti için belirlenmiş sorular 
bulunuyor. Bunları yanıtlayan kullanıcılar, anket sonunda 9 değişik partinin kendilerine olan uzaklık ya 
da yakınlığıyla siyasi düşüncenin hangi kanadında yer aldığını grafik üzerinde görebiliyor. 
 
Bunun dışında ankete katılanlar, kendi cevaplarıyla her partinin sorulara verdiği yanıtları da 
izleyebiliyor. Böylelikle kullanıcılar her partinin kendi dilinden 30 değişik konuda ne dediğini takip etme 
şansı buluyor. 
 
www.oypusulasi.org Koç Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Çarkoğlu önderliğinde Türkiye 
seçmen davranışı üzerine uzman bir ekip ve ülkenin önde gelen akademisyenlerinden oluşan bir 
danışma kurulu tarafından oluşturuldu.  
 
İnternet sitesinin oluşturulması sırasında, Amsterdam Özgür Üniversitesi (Free University of 
Amsterdam) profesörlerinden Andre Krouwel önderliğinde Avrupa ve diğer dünya demokrasileri için 
oluşturulmuş benzer örnekler temel alındı. Çalışmaya, Prof. Dr.  Andre Krouwel de danışmanlık 
hizmeti verdi.  
 
 

Parti ve kullanıcının pozisyonlarının gösterildiği grafiğe bir örnek aşağıda verilmiştir: 
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Siyaset bilimciler tarafından ücretsiz bir eğitim aracı olarak geliştirilmiş olan ve hiçbir siyasi partiyle 
ilişkisi bulunmayan www.oypusulasi.org’un oluşumu ve içeriği ile ilgili bilgilere aşağıdaki soru ve 
yantlarından ulaşmak mümkündür. 
 
 
Oy Pusulası bir seçim sonucu tahmin projesi mi? 
Hayır. www.oypusulası.org web üzerinden çalıştığı için sadece kişilerin kendi istekleriyle girip 
kullandıkları bir bilgilenme aracı. Bu şekliyle bir tahmin üretme amacı taşımıyor. www.oypusulası.org 
kullanıcılarına hiçbir aşamada seçimin nasıl sonuçlanacağına dair bir bilgi verilmiyor.  
 
Katılımcının verdiği yanıtlar takip edilebilir mi? 
Hayır. Sorulara verilen cevaplar tamamen anonim olarak alınıyor. www.oypusulası.org hiçbir aşamada 
soruları cevaplayanların kimliklerinin takibine olanak veren bir soru sormuyor. IP numarası takibi 
yapılmadığı gibi bu amaçla değişik programlar da kullanılmıyor. Sadece, gelecekte bazı sorulara 
cevap vermeyi kabul eden kullanıcılar isterlerse kendi e-mail adreslerini www.oypusulası.org ‘a 
gönderebiliyor. 
 
 
Seçimlerde nasıl oy vermem gerektiğini söylüyor mu? 
Hayır, söylemiyor. www.oypusulası.org seçmenin oyunu hangi partiye vermesi gerektiği konusunda 
herhangi bir tavsiyede de bulunmuyor. Ayrıca, Oy Pusulası’nda siyasi partilerin üzerinde konuşup 
rekabet ettikleri her konu üzerinde durulmuyor. www.oypusulası.org 'nın ana amacı seçim 
kampanyasına duyulan ilgiyi artırmak ve partilerin seçim bildirgelerinde üzerinde durdukları belli başlı 
konular hakkında bilgi vermekten ibaret.  
Seçmenler partilerin değişik konular hakkındaki duruşları ve tabii ki farklı birçok etmeni de göz önünde 
tutarak, oy kararlarını kendileri verecektir. 
 
 
Herhangi bir siyasi partiye bağlı mı? 
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Hayır, www.oypusulası.org hiç bir siyasi partiye bağlı olarak çalışmıyor. Uygulama, tamamen 
bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir akademik proje. Çalışma, Türkiye seçmenine siyasi arenada 
konular temelinde nasıl bir rekabet olduğunu en anlaşılır basit bir şekilde göz önüne sermeyi 
amaçlıyor.  
www.oypusulası.org çözümlemelerinde kullandığı önermelerin oluşturulması ve skalaların 
oluşturulmasında bilimsel kriterlerle çalışıyor. Çalışmanın saydamlığını sağlamak amacıyla 
araştırmada kullanılan tüm veriler hakkında bilgi web sitesinde kamuya sunuluyor. 
 
Anketi dolduranlar kendilerine ait sonuçları nasıl yorumlayabilir? 
www.oypusulasi.org uygulamasında soruları cevapladıktan sonra 2011 Türkiye genel seçimlerine ait 
siyasi coğrafyada konumunuz iki boyutlu bir grafik üzerinde gösteriliyor. Anketi dolduran kişinin 
konumu grafikte, "EVET" damgası ile gösteriliyor. Bu nokta katılımcının yanıtlarının ortalamasını 
gösteriyor. Bu konum etrafındaki elips ise bir standart sapma göstergesi ve katılımcının yanıtlarındaki 
tutarlılığı ifade ediyor.  
 
Cevaplarınızdaki tutarlılık, ya da birbirine benzerlik arttıkça bu elips küçülecektir. Tutarsızlık arttıkça da 
bu elips büyüyecektir. 
 
Aynı iki boyutlu grafik üzerinde partiler de kendi amblemleriyle görülebiliyor. Bu amblemlere tıklanması 
durumunda bu partinin her sorudaki konumunu ankete katılan seçmen kendisiyle karşılaştırmalı olarak 
görebiliyor. Her konu grubuna verilen öneme bağlı olarak da gerek katılımcının ve partilerin 
konumunun bu grafikteki yerinin değiştiğini görmek mümkün.  
 
Siyasi arenanın boyutları nelerdir? 
www.oypusulasi.org ‘da görülebilen iki boyut “Sol” karşısında “Sağ” ile “Reform/Değişim” karşısında 
“Statüko /Değişim” karşıtlığı olarak gösteriliyor.  
 
Bu analiz çerçevesinin temelleri için Ali Çarkoğlu ve Melvin Hinich'in birlikte kaleme aldıkları 
“Türkiye'de Parti Tercihlerinin Konumsal Analizi (A Spatial Analysis of Turkish Party Preferences)”, 
Electoral Studies, vol.25, s.369-392, (2006) makalesine bakılabilir. 2011 genel seçimlerindeki siyasi 
tartışmanın da bu genel çerçeve içinde şekillenmesi söz konusu. 
 
Yatay düzlemde gösterilen Sol karşısında Sağ düzleminde ekonomi politikalarında biraz daha devlet 
müdahalesi ve sosyal programlar ağırlığıyla özelleştirme karşıtlığı gibi bir tutum varken, bunun 
karşısında piyasa mekanizmalarına öncelik veren, kısıtlı devlet müdahalesiyle özelleştirme tarafgirliği 
yer alıyor. İfade özgürlüğü ile laiklik prensiplerinin korunması arasında da bir ikilem bu boyuta 
yansıyor. Yatay düzleme dik olarak gösterilen ikinci boyutun üst kısmında reform ve değişim 
yandaşlığı yer alırken, alt kısmında statüko ve değişim karşıtlığı gösteriliyor. Bu boyutta değişik 
konularda hem yeni hukuki düzenlemeler hem de farklı siyasa alanlarında politika değişiklikleriyle 
bunların karşısında yer alan görüşler özetleniyor.” 
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