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EK-1 Yüksek Lisans Tez Özeti 

Age Preferences in Politics: What is the Right Age for Being a Politician? 

ABSTRACT 

Discrimination of older people in workplace and prejudices towards older adults have 

been studied before. Previous studies showed that people have an implicit preference 

towards younger people, and attribute social roles for different ages. Three studies were 

conducted in order to examine age preferences in politics. The results of studies showed 

that although there is not any visual cues about ages of political candidates, participants 

perceive different traits either related with younger and older people. In addition, voting 

preferences of participants can be depend on perceived stereotypical age of political 

candidates. The results showed that as the age of participants increased, their willingness 

to vote for older candidates increased as well. On the other hand, participants perceived 

congruency between age of political candidates and different contexts. When there was a 

situation which is related with change, people would like to vote for younger candidate 

and when there was a situation which is related with stability, people would like to vote 

for older candidate. Although political orientation and prejudices of people towards older 

people was controlled, the preference towards older or younger candidates did not 

change, so current study supported that there is a relationship between voting behaviour 

and age of candidates. 

 

Siyasette Yaş Tercihleri: Siyasetçi Olmak için Doğru Yaş Nedir? 

ÖZET 

İşyerindeki yaşlı ayrımcılığı ve ileri yaştaki yetişkinlere yönelik önyargılar daha önce 

incelenmiştir. Önceki çalışmalar, insanların genç insanlara karşı üstü kapalı bir tercihe 

sahip olduklarını ve farklı yaşlara yönelik sosyal roller atfettiklerini göstermiştir. Siyasette 

yaş tercihlerini incelemek için üç çalışma yapılmıştır. Çalışmaların sonuçları, siyasi 

adayların yaşları hakkında görsel ipuçları olmasa da, katılımcıların genç ve yaşlı insanlarla 

ilgili farklı kişilik özellikleri algıladıklarını göstermiştir. Ayrıca, katılımcıların oy kullanma 

tercihleri, siyasi adayların algılanan sterotipik yaşına bağlı olabilir. Sonuçlar, katılımcıların 

yaşı arttıkça, daha yaşlı adaylara oy verme isteklerinin de arttığını göstermiştir. Diğer 

taraftan, katılımcılar siyasi adayların yaşı ile farklı bağlamlar arasındaki uyumu 

algılamışlardır. Değişim ile ilgili bir durum olduğunda, insanlar daha genç adaya oy 

vermek isterken, istikrar ile ilgili bir durum olduğunda insanlar daha yaşlı adaya oy 

vermek istemektedir. İnsanların yaşlılara yönelik siyasi yönelimleri ve önyargıları kontrol 

edilse de, yaşlı veya genç adaylara yönelik tercih değişmemiş, dolayısıyla mevcut 

çalışma, oy verme davranışı ile adayların yaşı arasında bir ilişki olduğunu desteklemiştir.  

 


