
U18 ÖZETİ 

 

U18 Nedir? 

 „U18“ – yani „18 yaş altı“, tüm çocuk ve gençler için organize edilen secimlerdir. "Gerçek" 

seçimler düzenlenmeden dokuz gün önce, 18 yaşından küçük herkes, U18 seçimlerinde  biraz 

farklı koşullar altında oy kullanabilir. Böylece elde edilen onuçlar değerlendirilir ve akabinde 

yayınlanır. U18 hem federal Parlamento seçimleri  hem de Avrupa Parlamentosu seçimleri 

bağlamında gerçekleştirilir. Bu seçimlere, seçmenin uyruğu ve vatandaşlığı gözetmeksizin, 18 

yaşın altındaki tüm çocuk ve gençler katılabilir. 1996 senesinde, Berlin'deki bir oy verme 

merkezinde (sandık) ilk kez düzenlenen U18 seçimleri,  günümüze kadar Almanya'da yaşayan 

çocuk ve gençler için en önemli siyasi eğitim araçlarından biri haline gelmiştir. 2017 federal 

Parlamento seçimleri çerçevesinde düzenlenen son U18 seçimlerine, Federal Almanya çapında 

219.918 çocuk ve genç katılmıştır. 

 
Amaç 

18 yaş altı gençlerin siyasi sistemi anlamalarına, parti ve siyasi organizasyonların seçim 
programlarındaki farklılıkları tanımalarına ve politikacıların verdiği sözleri sorgulamalarına 
yardımcı olmaktır. Böylece cocuk ve gençlere kendi amaç, talep ve çıkarlarını tanıma ve 
tanımlamalarını, kafalarında oluşan politik sorulara kendi cevaplarını bulmaya, aktif olarak  
kendi yaşamlarını şekillendirmeye yardımcı olmaktır. 

 
Organizasyon ve Destek verenler: 

U18 inisyatifi, “Deutscher Kinderhilfswerk” (Alman Çocuk Fonu), “Deutscher Bundesjugendring” 
(Federal Alman Gençlik Halkası), “Landesjugendringen” (Eyalet gençlik hareketleri), bir çok 
bağımsız gençlik dernekleri ve Berlin U18 ağı tarafından organize edilmekte ve desteklenmekte-
dir. U18 inisyatifi ayrıca “united communication” halkla ilişkiler ve reklam ajansı ve çalışanları 
tarafından uzun yıllardan beri gönüllü olarak desteklemektedir. 

 
Sen de U18 seçimleri düzenleyebilirsin! 

Sizin de U18 seçim projeniz varsa, örneğin gelecek eyalet parlamentosu- ya da yaşadığınız 
şehrin  belediye seçimleri çerçevesinde, istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz! 
  
 
 

U18 nasıl işler?  

Aşağıda klasik bir U18 projesinin akışını özetledik: 
 

1. AŞAMA - HAZIRLIK 

U18 seçimleri dünzenlenmeden çok önce katılımcı kurumlar seçim merkezleri, sandık kurulları  
ve koordinasyon merkezleri ile ilişkiye geçip çalışmalarını başlatır. Bu dönem kampanyanın en 
önemli aşamasını teşkil etmektedir. Çünkü bu aşamada çocuk ve gençler siyasi bilgilerini 
pekiştirme olanağına sahip olur, seçimler hakkında çeşitli bilgiler elde edebilir ve birbirleri ile 
bilgi alışverişi ya da politik tartışmalar sürdürerek oylarını şu ya da bu siyasi parti lehine 
kullanma kararını alırlar. Bu ön çalışma ve hazirliklar, çocuk ve gençler tarafından ziyaret edilen 
oy kullanma merkezleri çalışanları tarafından yapılır. 
Hazırlık aşaması çok çeşitli ve yaratıcı geçebilir. Böylece U18, hayal gücünüz için geniş bir 
yelpaze sunar! Sonuçta U18 seçimlerine hazırlanmak için demokratik sistem, siyasi partilere ve 



seçimlere yaklaşımınız ve bu ögelerle nasıl başa çıkacağınız, kendi seçiminize kalmış bir durum 
haline gelir. 
 
 

2. AŞAMA – UYGGULAMA 

"Gerçek" seçimlere dokuz gün kala (Cuma günlerine denk gelir), U18 sandık merkezleri 
seçmenlere açılır. Seçmen listeleri oy verme merkezlerinde asılı bulunmaktatdır ya da oradaki 
görevlilerden istenebilir. Bunun yanında, en az bir oy sandığına, bir adet gizli oy kabinine, bir 
avuç tükenmez kaleme ve daha önce yeteri derecede kopyalanmış oy pusulasına ihtiyaç vardır. 
Yukarıda sayılan araç gereçler tamamlandığında oy verme işlemine başlayabiliriz!  
U18 seçimlerine katılan çocuk ve gençler, kendi seçtikleri oylama merkezinde oy pusulalarını 
teslim alırlar, oy verme kabininde birinci ve ikinci seçeneklerini kullanırlar ve akabinde oylarını 
sandığa atarlar. Oylama merkezleri ve sandıklar gerçek secimlerde olduğu gibi en geç saat 
18:00'de kapanır. Oy verme işlemi sona erdikten sonra, verilen oylar sandık görevlisi gençler 
tarafından halka açık bicimde sayılır, sonuçlar U18 secim merkezine iletilir ve akabinde 
yayınlanır. Bu esnada gençler U18 seçimleri süresince hazır bulunan siyasi ve basın temsilcileri 
ile birlikte elde edilen sonuçları tartışma olanağına sahip olurlar.   
 
 

3. AŞAMA – U18 SONRASI 

U18, gençleri kendi aralarında ve çevrelerindeki büyüklerle siyasi konular hakkında fikir 

alışverişi yapmalarına önayak olur. Böylece çocuk ve gençlerin bu güne kadar uygulanan 

politiklara ve sosyal angajmanlara olan ilgileri arttırılır ve bunun sonucu olarak eğitim 

kurumlarına “siyasi eğitim” misyonlarını pekiştirme ve daha başka projeleri uygulamaya sokma 

imkânı sunar. Bunun yanında ilgili mültiplikatörleri didaktik alanda güçlendirmek amacı ile bir 

internet sayfamız mevcuttur. Buradan  siyasi eğitim öğretimi için çeşitli yöntem yayınları, 

demokrasi karşıtı ajitasyona karşı eğitim ve tartışma gereçleri ya da siyasi ve sosyal taahhüdün 

kullanımına ilişkin bildiriler gibi çeşitli materyaller indirilebilir. 

 

U18 Avrupa Seçimleri 2019 ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen iletişime geçin: 

 

U18 Landeskoordinierungsstelle Berlin  

(U18 Eyalet koordinasyon Merkezi Berlin) 

c/o Stiftung SPI; Drehscheibe Kinder- und Jugendpolitik Berlin 

Katharina Wengenroth, Pia Yvonne Schäfer 

Tel: (+49) (030) 49 300 194 / Email: u18-berlin@stiftung-spi.de 
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