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SinanÜlgen

İstanbul	EkonomiAraştırma		
Yönetim	Kurulu Başkanı

Önsöz İstanbul,	Eylül	2017

Türkiye baş döndürücü bir gündemle yaşamaya devam ediyor. Ülkemizin içinde bulunduğu bölgenin sıcak dinamikleri ve

Dünya ölçeğinde gelişen olaylar bu gündeme ilave yükler getiriyor. Bizler, İstanbul Ekonomi Araştırma olarak her ay Türkiye

çapında yaptığımız 1500 kişilik Siyasi Gündem Araştırmasıyla sıcak gündemin nabzını tutmaya çalışıyoruz. Öte yandan, her

hafta, İstanbul Ekonomi Araştırma’nın öz yazılımı MPTracks’in akıllı segmentasyon teknolojisi ile, Türkiye çapında hızlı akan

gündemin daha sık frekanslarla ölçümünü yapmak için çevrimiçi anketler düzenliyoruz.

Eylül ayının öne çıkan sonuçlarına baktığımızda, öncelikle İstanbul Ekonomi Araştırma’nın önemle üzerinde durduğu çoklu

mütekabiliyet analizinin sonuçlarından bahsetmekte fayda var. Uzun zamandır Türkiye’de toplumsal bir gerçeklik olarak

kendini gösteren kutuplaşmanın devam ettiği çok çarpıcı olarak olarak görülmektedir. Farklı siyasi görüşe ait bireylerin, yaşam

tarzı ve tüketim tercihleri olarak da birbirinden giderek ayrıldıkları değerlendirilmektedir. Yaz aylarında çokça konuşulan ve

Eylül ayında Meral Akşener liderliğinde kurulacağı kesinleşen yeni partinin şimdiden %10 seçim barajına yakın oranlarda

teveccüh görmesi dikkat çeken bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum çoklu mütekabiliyet analizinde çıkan ve siyasi

olarak bir gruba ait olmayan, merkez olarak tanımlanabilecek bir kitlenin tespitiyle beraber değerlendirildiğinde, önümüzdeki

dönem siyasi arenanın hareketleneceğini söylemek mümkündür.

Temmuz ayında Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştirdiği adalet yürüyüşü ve daha sonra toplanan adalet kurultayı ile adalet ön

plana çıkan konular arasında yer almıştı. Katılımcıların yaklaşık yüzde 60’nın Türkiye’de adalet sistemine güvenmiyorum

şeklinde görüş belirtmesi, adalet konusunun önümüzdeki dönemde seçmen nezdinde önemli bir unsur olacağına işaret

etmektedir. En güvenilen isim sorusunun sonuçlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın değişmeyen birinciliği devam

ederken, güvendiğim birisi yok diyenlerin de aynı şekilde değişmez bir şekilde ikinci olduğu görülmektedir.

Bir diğer ilginç sonuç, bütün gerilimlere rağmen AB üyeliğine desteğin son 6 ay içerisinde %52 seviyesine oturduğudur.

Hernekadar, Almanya ile olan gerilimde Türkiye haklı görülse de, toplumunun genel talebinin gerginliklerin bitmesi yönünde

olduğu değerlendirilmektedir. Son olarak Kuzey Irak’ta olan gelişmeler ve Barzani ile olan ilişkilerde, toplumun genel talebinin

referandum ve potansiyel bağımsızlık karşıtı olduğu ve kuvvetli bir Barzani karşıtlığı olduğu değerlendirilmektedir.

Bu sonuçların, karmaşık ülke gündeminin daha iyi anlaşılması için faydalı olmasını diler, Eylül ayı siyasi gündem analizinin

Türkiye için hayırlı olmasını dilerim.



İstanbul Ekonomi Araştırma, pazar araştırması ve
büyük veri davranış analizi alanlarında hizmet
vermektedir. Amacımız, Pazar ve Kamu
Araştırmasında gereksinim duyulan, her zaman
yanınızda bulacağınız “araştırma ortağı” olmaktır.
İstanbul Ekonomi Araştırma, ekonomik araştırmalar,
pazarlama araştırmaları, kamuoyu araştırmaları,
tanınmış marka araştırmaları, gölge müşteri
araştırmaları ve müşteri memnuniyeti araştırmaları
alanlarında hizmet sunmaktadır.

İstanbul Ekonomi Araştırma; genel tutum ve tercihler, siyasi tercihler, ekonomi ve dış politika konularını kapsayan
Siyasi Gündem Araştırma raporunu aylık olarak yayınlamaktadır. Farklılaşan taleplerinize göre yeni modüller
eklenmesi ve abonelik için bizimle bağlantıya geçebilirsiniz:

Telefon: +90 (212) 351 54 65
E-Posta: cinan@researchistanbul.com

Ertan	Aksoy		
Yönetim	Kurulu	Üyesi		
AraştırmaDirektörü

Sinan	Ülgen		
Yönetim	Kurulu Başkanı

Mithat	Özbek		
Yönetim	Kurulu		
Başkan Yardımcısı

Ahmet	Kasım	Han		
Yönetim	KuruluÜyesi

Can	Selçuki		
Yönetim	Kurulu Üyesi

GenelMüdür

İstanbul	Ekonomi	Araştırma Hakkında

Geliştirdiğimiz özgün yazılım MPTracks™ ile
yaptığımız büyük veri davranış analizleri, toplumun
sürekli farklılaşan tercih ve taleplerini yakalamanızı
sağlar. Büyük veri davranış analizi aracı sayesinde
doğru hedef kitleye çok kısa zamanda ulaşabilirsiniz.
İstanbul Ekonomi, büyük veri davranış analizlerinin
yapılmasından, ihtiyaç duyulan kampanya ve
stratejilerin geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede
hizmet sunmaktadır.

Siyasi	Gündem	Araştırması Hakkında

YönetimKurulu



Künye

Siyasi Gündem Araştırması Türkiye istatistiki bölge sınıflandırmasına göre 12 il ve ilçelerinde yapılmıştır.
Araştırmaya toplam 1,537 kişi katılmış; yaş, cinsiyet, 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçim sonuçları ve 16 Nisan
halkoylaması sonuçları araştırmada kota olarak uygulanmıştır. Anketler bilgisayar destekli telefon ile arama
(CATI) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma İstanbul Ekonomi Araştırma’nın öz kaynaklarıyla
finanse edilmiş, herhangi bir özel ya da kamu kuruluşunun finansmanı kullanılmamıştır.

TÜİK’in Mart 2017’de açıkladığı İstatistiklere
göre: Türkiye nüfusunun %48,2’sini kadınlar,
%51,8’ini erkekler oluşturmaktadır. Araştırma
örnekleminde bu oran, %40 kadın %60 erkek
olarak gerçekleşmiştir.

Katılımcıların	cinsiyet	dağılımı (%) Katılımcıların	sosyo-ekonomik	sınıf	dağılımı (%)

Üst panelin sağ grafiğinde, katılımcıların sosyo-ekonomik
sınıflandırma (SES) modeline göre dağılımı gösterilmektedir.
Buna göre ekonomik olarak en üst düzey sınıf A ve B grupları
iken D ve E grupları en alt sınıfı göstermektedir. Araştırmada
SES bazlı bir kota uygulaması yapılmamıştır. Raslantısal olarak
seçilen denekler, SES dağılımı bakımından Türkiye ile benzer
bir sonuç ortaya çıkarmıştır.

Katılımcıların	yaş	dağılımı (%)

Soldaki grafik, ankete katılanların yaş gruplarına
göre dağılımını vermektedir. Örneklem
oluşturulurken herhangi bir yaş kotası
uygulanmamış, raslantısal olarak seçilen denekler
Türkiye dağılımına çok yakın bir yaş dağılımını
sağlamıştır.

48,250,8

Kadın Erkek

5,0
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Kutuplaşmanın	Resmi

Genel değerlendirmenin ardından, bu gruplarda bulunan
bireyleri, diğer gruplardan ayıran en belirgin tercihlere
bakmakta fayda bulunmaktadır. Bu analiz için katılımcıların,
Türkiye’nin en önemli sorununun ne olduğunu düşündükleri
sorusuna verdikleri cevaplar incelenmiştir. Siyasi parti
bakımından çekirdek Ak Parti seçmeni olarak
tanımlanabilecek kesimi (Şekilde siyahla belirtilmiş) ülkenin
en önemli sorunu üzerinde, diğer gruplardan en çok ayıran
cevabı, dış ülkelerin müdahalesi olmuştur. Siyasi parti tercihi
olarak hem AKP seçmenini hem de MHP seçmenini barındıran
kesim (Şekilde kırmızı ile belirtilmiş) için bu soruya verilen en
ayırt edici cevap Kemal Kılıçdaroğlu/CHP olmuştur. Öte
yandan, (Turkuaz ile belirtilen) siyasi parti tercihi bakımından
CHP’li seçmenlerin oluşturduğu grup için Türkiye’nin en
büyük sorunu hükümete yönelik sorunlar ve ekonomik kriz
olmuştur. HDP (Mor ile belirtilen) ağırlıklı grubun bu soruya
verdiği en ayırt edici cevap ise ekonomik kriz olmuştur. Son
olarak, herhangi bir siyasi parti desteğiyle tanımlanamayan
bireylerin, Türkiye’nin en önemli sorunu nedir sorusunda
diğer gruplardan ayrışmalarına sebep olan en belirgin cevap
eğitim sistemi olarak ortaya çıkmıştır.

Türkiye’de uzun zamandır devam eden toplumda kutuplaşma
fenomenini anlamak için, her ay yapıldığı gibi çoklu
mütekabiliyet analizi tekniği kullanılmıştır. Bu analiz, tüm
katılımcıların, siyasi ve siyasi olmayan sorulara verdikleri
cevaplar doğrultusunda ne kadar benzeştikleri ve ne kadar
ayrıştıkları üzerinden beraber gruplandırılmaları esasına
dayanır. Dolayısıyla ankete cevap veren bireyler sadece siyasi
görüşleri üzerinden değil aynı zamanda diğer yaşam
tercihlerinin benzerliği veya farklılığı bakımından
değerlendirilirler.

Yukarıdaki grafik Türkiye’de şu anda en çok rastlanan 4 grubu
siyah, kırmızı, mor ve turkuaz renkleriyle göstermektedir. Bu
şeklin gösterdiği iki çarpıcı sonuç bulunmaktadır. Birincisi,
farklı gruplarda farklı siyasi görüşleri destekleyen bireylerin,
hayat tercihleri bakımından da birbirleriyle oldukça farklı
olduğu sonucudur. Kuşkusuz ki bu sonuç iki yönlü işleyen bir
dinamiğin tezahürüdür. Bir yandan siyasi hareketler,
kitlelerini birbirinden ayrıştırmak ve kendi lehlerine konsolide
etmek amacıyla bu kutuplaşmayı destekleyen söylemler
geliştirirken, öte yandan toplumdan gelen bu tutumu
destekleyici yöndeki geri dönüşler, bu sürecin
kuvvetlenmesine yol açmaktadır. İkinci önemli sonuç ise,
Türkiye’nin mevcut siyasi konjonktüründe toplumun farklı
kesimlerini ortak paydada toplayabilecek bir siyasi partinin
olmayışıdır. Başka bir deyişle, ideolojik olarak merkezde yer
alacak bir siyasi partinin yokluğuna işaret etmektedir.
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Bu	Pazar	seçim	olsa?

‘Bu Pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?’
sorusunun yanıtlarına baktığımızda Eylül ayında yeni
bir aktör ile karşılaşıyoruz. Bu aktör Meral Akşener’in
kuracağını ilan ettiği partidir. Mevcut sorunun,
yardımsız hatırlanma sorusu (Parti isimlerini
okumadan sadece soruyu sorup verilen yanıtı
kaydediyoruz.) olduğunu belirtmekte fayda var.
Yardımsız hatırlanmada, Akşener hareketi yaklaşık
olarak %7,7 oranında bir destek bulmaktadır.

Bu oranın an itibariyle nereye kadar tırmanma
potansiyelinin olduğu ve hangi parti tabanlarından
destek bulduğu raporun ileriki bölümlerinde detaylı
olarak incelenmektedir. Şu aşamada Akşener
hareketinin başta CHP ve sonrasında Ak Parti’ye etki
ettiği ve MHP’yi baraj altına zorladığı
değerlendirilmektedir.

Bu	Pazar	seçim	olsa	hangi	partiye	oy	verirsiniz? (%)

Öte yandan aynı sorunun sonuçları olarak diğer,
kararsızım ve oy vermem cevapları dağıtılıp
değerlendirildiğinde daha farklı bir sonuç ortaya
çıkmaktadır. Burada altı çizilmesi gereken nokta; bu
oyların dağılımında daha önceki bölümde detaylıca
anlatılan çoklu mütekabiliyet analizi kullanıldığıdır. Bir
diğer deyişle; diğer, kararsız ve oy vermem
kategorilerinde yer alan oylar partilere aldıkları oy
oranında dağıtılmamış, yapılan analiz sonucu bu 3
grupta kalan katılımcıların en yakın oldukları siyasi
partiye göre dağılımı yapılmıştır. Çoklu mütekabiliyet
analizine göre yapılan dağılıma bakıldığında, oy
oranlarında farklılaşma olurken genel trendin
değişmediği gözlemlenmektedir.

8,9
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AK	Parti
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Ülkenin	En	Büyük	Sorunu

‘Ülkenin en büyük sorunu nedir?’ Sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında “İşsizlik” yanıtının en yüksek oranda olduğu
görülmektedir. “Terör” ve “Ekonomik Kriz” ardından gelen cevaplardır. Özellikle okula dönüş döneminin de kısmi etkisi ile
“Eğitim” de vatandaşın sorun alanları içerisinde yer almaktadır. Verilen yanıtların kalan kısmında, toplumsal uzlaşıyı bozabilme
ihtimaline sahip unsurların sorun alanları içerisinde kaldığını söyleyebiliriz.

Size	göre	ülkenin	en	büyük	sorunu	nedir? (%)
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2,5
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SORUN %
Muhalefet 2,3

Hükümet 2,0

Kürt	meselesi 2,0

Barış/Beraberlik 1,7

Dış	ülkelerin	müdahalesi 1,7

FETÖ 1,7

Güvenlik 1,5

Gelir	eşitsizliği 1,3

Politika 1,3

Sorun	yok 1,3

Trafik 0,8

Yönetim 0,7

Özgürlük 0,5

Siyasetçiler 0,5

Diğer 2,3

Fikrim	yok/Cevap	yok 7,2

Mart ayından bugüne bakıldığında, ekonomik
kriz, terör ve işsizliğin, ülkenin en önemli 3
sorunu olduğuna dair vatandaş kanaatinin
değişmediği görülmektedir. Ekonomik kriz ve
işsizlik cevapları beraber değerlendirildiğinde,
genel iktisadi durumla ilgili problem algısının
yüksek ve süregelen bir evrim gösterdiği
gözlemlenmektedir.



Adalet

Adalet sistemine duyulan güvenin %37’lere kadar
gerilediği görülmektedir. Fikrim yok diyenlerin oranı
sadece %2,8 iken yine adalet sistemine
güvenmeyenlerin oranı %60,2’yi bulmaktadır.

Türkiye’deki	adalet	sistemine	güveniyor	musunuz? (%)

37,0

60,2

2,8

Evet,	güveniyorum.
Hayır,		güvenmiyorum
Fikrim	yok/Cevap	yok
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72,2

27,8

Evet,	duydum Hayır,		duymadım

43,6

51,0

5,3

Evet,	destekliyorum.
Hayır,		desteklemiyorum
Fikrim	yok/Cevap	yok

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çanakkale’de yaptığı adalet kurultayının bilinirlik düzeyi %72,2’dir. Bilinirliğin bu orana

erişmesinde Kılıçdaroğlu’nun Ankara-İstanbul arası yürüyüş ile yarattığı adalet gündeminin ve Çanakkale çalıştayındaki

tartışmaların da payı olduğu söylenebilir. Günlük yaşamda bu düzeyde dikkat çekmeyecek bir çalıştayın bu derece yüksek

bir bilinirliğe sahip olması, siyasette sürekli yeni gündemler yaratmak yerine aynı konuya daha fazla vurgu yaratmanın

‘Konuyu anlatabilme başarısı’ olarak kabul edilebileceği söylenebilir.

“Adalet	kurultayından”	haberiniz	var	mı? (%) Adalet	kurultayını destekliyor	musunuz? (%)

Adalet	Kurultayı



Kılıçdaroğlu’nun	Atletli	Fotoğrafı

Eylül başlarında ülkece basına servis edilen bir fotoğrafı tartıştık. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşü
döneminde üzerindeki atlet ile yemek yerken bir fotoğrafı servis edildi. Bu fotoğraf uzun süre tartışıldı ve yine farklı
kesimlerden farklı tepkiler aldı. Bu konuya vatandaşın bakışını anlayabilmek için soru olarak yer verdik. Ve açık uçlu bir soru ile
“Kemal Kılıçdaroğlu’nun atletli fotoğrafını nasıl buluyorsunuz?” diye sorduk. Yanıtlara baktığımızda %43,8’i normal/samimi/iyi
yanıtını verirken; uygun değil diyenlerin oranı %14,7’dir. Diğer yanıtların dağılımı ise tablodan görülebilir.

Kemal	Kılıçdaroğlu’nun	atletli	fotoğrafını	nasıl	değerlendiriyorsunuz? (%)

43,8

16,8 14,7

3,8 3,8 3,3 3,2 2,7 2,0 1,5 1,3 0,5 2,5
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1,7
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Normal/Samimi/İyi
Uygun	değil

Fikrim	Yok/Görmedim
Saçma
Komik

İğrenç/Çirkin/Kötü
Rezillik
Diğer

Saygısızlık/Terbiyesizlik
Gereksiz

İlgilenmiyorum
Samimiyetsiz

Basit

AK	Parti

Aşağıda partilere göre dağılımlara yer verilmiştir.
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Kılıçdaroğlu’nun	Atletli	Fotoğrafı

Kemal	Kılıçdaroğlu’nun	atletli	fotoğrafını	nasıl	değerlendiriyorsunuz? (%)

46,5

15,5

12,7

8,5

4,2

4,2

2,8

2,8

1,4

1,4

Normal/Samimi/İyi

Uygun	değil
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Gereksiz
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Samimiyetsiz
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Saçma

Saygısızlık/Terbiyesizlik

MHP
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4,7

3,1

1,6

1,6

Normal/Samimi/İyi

Fikrim	Yok/Görmedim

Uygun	değil

Komik

Saygısızlık/Terbiyesizlik

Diğer

HDP



En	Güvenilen	İsim

Türkiye’de inşa edilmesi en zor alanlardan biri güven yaratmaktır. Hele de konu siyaset ise. Bu nedenle Siyasi
Gündem Araştırması’nın tüm aylarında sabit olarak “Türkiye’de en güvendiğiniz isim kimdir?” sorusuna yanıt
arıyoruz. Açık uçlu bir soru olarak yer veriyor ve özellikle hiçbir isim telaffuz etmiyoruz. Bunun dışında siyasette
veya sanat dünyasında en çok kime güveniyorsunuz diye de sormuyoruz. Yalın olarak en güvendiğiniz isim
kimdir diye soruyoruz. Eylül ayı yanıtlarına baktığımızda geçtiğimiz aylara göre anlamlı bir değişikliğin olmadığı
söylenebilir. Açık ara farkla %35 oranında en güvenilen ismin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğu
görülmektedir. Bunun kadar önemli bir diğer bulgu ise en yakın rakiplerinin bile güven konusunda istatistiki
olarak anlamlı bir orana erişememesidir. Ve yine geçtiğimiz aylara göre anlamlı bir farkın oluşmaması bir
araştırmacı için kendi başına da son derece anlamlı bir veridir.

Türkiye’de	en	güvendiğiniz	isim	kimdir? (%)
35,7

19,7

5,5 4,8 3,2 2,7 1,8 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

9,0 9,3

41

24

5 5
2 2 0 1 1 1 1 0 1 0

12

5

39

25

3 4
1 3 1

3
1 1 1 1 2 1

11

2

36

20

6 5 3 3 2 1 1 1 1 1 1 0

13
9

Mart Mayıs Eylül
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Türkiye’nin	Yeni	Bir	Lidere	İhtiyacı	var	mı?

Özellikle 1990’ların sonu ve 2000’li yılların başlarında
vatandaşlarımız tarafından sık dillendirilen “Siyasete
yeni yüzler girsin, yeni liderler çıksın” talebinin
günümüz koşullarındaki durumunu görmek için “Sizce
yeni bir lidere ihtiyaç var mı?” sorusuna yer verdik.
Araştırmaya katılanların %46’sı evet yeni bir partiye
ihtiyaç var yanıtını verirken; %50,5’i hayır yok
yanıtlarını vermişlerdir. Verilen yanıtlar partilere göre
analiz edildiğinde, yeni bir lidere ihtiyaç duyanların
oranlamasında Ak Parti dışında partiye oy verenlerin
ağırlıkta olduğu söylenebilir.

Sizce,	Türkiye’de	yeni	bir	lidere	ihtiyaç	var	mı? (%)

50,546,0

3,5

Evet Hayır Kararsızım

20,9

85,6
79,7

71,8

45,5

76,8

12,4 14,1

21,1

36,4

2,4 2,0
6,3 7,0

18,2

AK	Parti CHP HDP MHP Diğer

Evet Hayır Kararsızım
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İstanbul	Büyükşehir	Belediye	Başkanı	Kim	Olmalı?

İstanbul dışında 80 ilde yaşayan vatandaşın, İstanbul’un yönetimine dair farkındalığının yüksek olmasından yola
çıkarak yine açık uçlu olarak “Sizce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim olmalıdır?’’ sorusuna cevap aradık.
Araştırmaya katılanların 13,0’ı Kadir Topbaş olmalı derken; ikinci en çok verilen yanıtın 4,2 ile “Kadir Topbaş
dışındaki biri olmalı” olduğu görülmektedir.

Sizce,	İstanbul	Büyükşehir	Belediye	Başkanı	kim	olmalıdır? (%)

13,0
4,2 2,2 1,3 1,2 0,8 0,7 0,5 0,5

7,3

68,3
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Meral	Akşener	Parti	Kurarsa?

Önemli bir kesimin nasıl bir karşılık bulacağına dair
merak içinde olduğu Meral Akşener ile ilgili daha
anlamlı bir veri üretebilmek amacıyla, özellikle “Meral
Akşener’in parti kuracağı partiye oy verir misiniz?”
sorusunu ekleyerek yardımlı hatırlatmanın sonucuna
eriştik. Yanıta gelmeden önce henüz parti kurulmadığı,
programı ve kadroları açıklanmadığı bir dönemde
araştırma yapıldığı için an itibariyle sadece “Oy
verebilirim” eğilimini temsil ettiğini, mutlak alacağı oy
anlamına gelmediğini belirtmekte fayda var. Bu bilgiler
ışığında verilen yanıtlara baktığımızda “Evet oy
veririm” diyenlerin oranı %23’e varmaktadır. Yine
bununla birlikte “Kararsızım” yanıtını verenlerin %10
düzeyinde olduğu görülmektedir.

Meral	Akşener’in	kuracağını	açıkladığı	partiye	bir	sonraki	seçimlerde	oy	verir	misiniz? (%)

22,5

67,3

10,2

Evet Hayır Kararsızım

8,4

47,7 45,1

27,3

83,5

37,9

92,2

46,5

36,4

8,1
14,4

7,8 8,5

36,4

AK	Parti CHP HDP MHP Diğer

Evet Hayır Kararsızım
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Türkiye’nin	Avrupa	Birliği	Üyeliği

Avrupa Birliği ile ilişkilerde çalkantılı bir dönemden geçiyoruz.
Haliyle “Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini destekliyor musunuz?”
sorusunun daha fazla önem kazandığı bir zaman dilimi
içerisindeyiz. Soruya verilen cevaplara baktığımızda %52,7’nin
“Evet destekliyorum” yanıtı verdiğini görüyoruz. Önceki yıllara
göre AB’ye üyelik sürecinin desteği, görece azalsa da yine de
çoğunluğun üyelikten yana desteğini koruduğu söylenebilir.

Aşağıdaki grafik AB üyeliğine desteği, siyasi parti seçmenlerine
göre vermektedir. Son 20 yıla bakıldığında, AK Parti tabanında yer
alan muhafazakar kitlelerin AB desteğinin tarihi olarak daha fazla
olduğu ancak; ulusal eğilimleri fazla CHP tabanının, özellikle
2000’li yılların başında, AB üyeliğine karşı olduğu
değerlendirilmektedir. Ancak bugün gelinen noktada bu durumun
tam tersine döndüğü, ve CHP tabanının ezici bir çoğunlukla AB
üyeliğini desteklediği ve buna mukabil AK Parti tabanının da karşı
çıktığı görülmektedir. Bu sonuç, ülkede kendini tehdit altında
hisseden kesimlerin AB üyeliğine olumlu baktığı sonucunu ortaya
koymaktadır.

Türkiye’nin	Avrupa	Birliği	üyeliğini	destekliyor	musunuz? (%)

52,743,2

4,2

Evet Hayır Kararsızım

36,0

75,8
87,5

40,8

72,7

56,9

22,9
12,5

56,3

27,3

7,1

1,3 2,8

AK	Parti CHP HDP MHP Diğer

Evet Hayır Kararsızım
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Türkiye’nin	Avrupa	Birliği	ile	İlişkileri

Siyasiler tarafından “Gerekirse AB ile üyelik sürecinin Türkiye tarafından sonlandırılması” yoğun olarak
tartışılmaktadır. Bu önermeye vatandaşın ne derece destek verdiğini anlamak amacıyla “AB ile müzakerelerin
Türkiye tarafından sonlandırılmasını ne derece desteklersiniz?” diye sorduğumuzda araştırmaya katılanların
toplamda % 43,9’u desteklediğini belirtirken; toplamda %41,8’i desteklemediğini ifade etmektedir. Aynı soruya
%9,5’i ne desteklerim ne desteklemem cevabını vermiş ve %4,8’i de cevap vermek istemediğini belirtmiştir.

Avrupa	Birliği	ile	tam	üyelik	müzakerelerinin	Türkiye	tarafından	sonlandırılmasını	ne	derece	desteklersiniz? (%)

13,5

28,3

9,5

27,2

16,7

4,8

Kesinlikle	
desteklemem

Desteklemem Ne	desteklerim	
ne	desteklemem

Desteklerim Kesinlikle	
desteklerim

Fikrim	yok/Cevap	
yok

Başta	Almanya	olmak	üzere	Avrupa	ülkeleri	ile	artan	siyasi	gerilimin	ekonomik	sonuçlarından	endişeli	misiniz? (%)

57,8

38,2

4,0

Evet	endişeliyim Hayır	endişeli	
değilim

Kararsızım

Yine siyasetin son dönemki önemli
gündemlerinden Almanya ve diğer AB ülkeleri ile
ilişkileri, vatandaşın gözünden anlamak için “Başta
Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri ile artan
siyasi gerilimin ekonomik sonuçlarından endişeli
misiniz?” sorusuna araştırmamızda yer verdik.
Konu ekonomi olunca vatandaşın bir miktar daha
fazla temkinli olduğu söylenebilir. AB ile ilgili
diğer sorulara göre biraz daha farklı olarak %57,8’i
endişeli olduğunu belirtmiştir. Endişe taşımadığını
belirtenlerin oranı %38,2 ve kararsızım diyenlerin
oranı ise %4’tür.

SİYASİ	GÜNDEM	ARAŞTIRMASI	/	Eylül, 2017
-17-



Irak	Referandumu

Eylül ayının en önemli gündem maddelerinden biri
de Irak’ın kuzeyinde Kürt bölgesinde yapılacak olan
referandum idi. Biz araştırmaya başladığımızda henüz
referandumun yapılıp yapılmayacağı belli değildi. Son
ana kadar vazgeçme senaryoları tartışılıyordu. Bu
nedenle yapılması durumunda Türkiye’nin tavrının
seçmen gözünde ne olması gerektiğini anlamaya
çalıştık. Verilen yanıtlar incelendiğinde en keskin
tavrın en çok desteği aldığı görülmektedir. Seçmenin
%34,5’i “Türkiye müdahalede bulunarak
referandumu engellemelidir.” yanıtını vermiştir.
“Referandum istikrarsızlığa yol açacaktır. Türkiye
referandumu engellememeli ama sonuçlarını da
kabul etmemelidir.” diyenlerin oranı %21,7 ve “Irak
egemen bir ülkedir. Referandum iç işleridir. Türkiye
çıkacak sonucu kabul etmelidir.” diyenlerin oranı ise
%23,8’dir. Bununla birlikte “Ak Parti gerilimi iç
siyaset malzemesi haline getirmiştir” yanıtını
verenlerin oranı %11,7’dir.

Irak	Kürt	bölgesinde	Eylül	ayı	sonunda	yapılacak	olan	bağımsızlık	referandumuna	Türkiye’nin	tepkisi	ne	
olmalıdır? (%)
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6,3

2,0

11,7

21,7

23,8

34,5

Fikrim	yok/Cevap	yok

Diğer

AK	Parti	Hükümeti	gerilimi	iç	
siyaset	malzemesi	haline	

getirmiştir.

Referandum	istikrarsızlığa	yol	
açacaktır.	Türkiye	referandum	

engellememeli	ama	sonuçlarını	…

Irak	egemen	bir	ülkedir.	
Referandum	iç	işleridir.	Türkiye	
çıkacak	sonucu	kabul	etmelidir.

Türkiye	müdahalede	bulunarak	
referandumu	engellemelidir.

Türkiye	NATO	dışında	da	ulusal	güvenliğini	sağlayabilir	ifadesine	ne	derece	katılıyorsunuz? (%)

6,8

24,3

10,0

36,2

18,0

4,7

Kesinlikle	katılmıyorum

Katılmıyorum

Ne	katılıyorum	ne	
katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle	katılıyorum

Fikrim	yok/Cevap	yok

Ülkemiz ve içinde bulunduğumuz bölge açısından güvenlik
tartışmalarının yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Türkiye’nin bölgesel
güvenlik sorunlarına karşı nasıl bir ittifak içerisinde olması gerektiği
tartışmaları sürüyor. Ve elbette bu ittifaklar içerisinde sorgulananların
başında NATO üyeliği geliyor. Seçmenin ise %54,2’si “Türkiye NATO
dışında da ulusal güvenliğini sağlayabilir.” ifadesine destek veriyor.



Kanun	Hükmünde	Kararnameler

Son çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname ile terör
suçlarında tutukluluk süresinin 7 yıla çıkmasını doğru
bulanların oranı %52,8’dir. Seçmenlerin %43,3’ü
tutukluluk süresinin uzatılması kararını doğru
bulmamaktadır.

Son	çıkartılan	Kanun	Hükmünde	Kararname	ile	terör	suçlarında	tutukluluk	süresi	7	yıla	çıkmıştır.	Bunu	doğru	
buluyor	musunuz? (%)

52,843,3

3,8

Evet	doğru	buluyorum

Hayır	doğru	bulmuyorum

Kararsızım

OHAL	altında	çıkan	Kanun	Hükmünde	Kararnamelerin	TBMM’nin	yasama	yetkisi	ile	çeliştiğini	düşünüyor	
musunuz? (%)

Darbe sonrası kısa süre içerisinde ilan edilen OHAL’in
doğruluğu tartışılırken tarafların önermelerinden biri de
“OHAL altında çıkarılan Kanun Hükmünde
Kararnamelerin TBMM’nin yasama yetkisi ile çeliştiği”dir.
Seçmenin %50,7’si OHAL’in böyle bir etkisi olduğunu
düşünürken %38,3’ü bu önermeye katılmamaktadır.

50,7
38,3

11,0

Evet	düşünüyorum

Hayır	düşünmüyorum

Kararsızım
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Almanya	ile	Yaşanan	Gerilim

Türkiye’nin ekonomik ve siyasi olarak güçlü bir bağı olan Almanya ile ilişkileri bir süredir normal seyrinin dışına
çıkmıştır. Rotanın dışına çıkılmasında seçmenin önemli bir kısmı Almanya’yı neden olarak görmektedir.
Araştırmaya katılanların %42,5’i “Almanya, Türkiye’nin büyümesinden rahatsız olduğu için gerilim
yaratmaktadır.” düşüncesindedir. Yine %18,3’ü Türkiye’nin bu gerilimden zarar gördüğünü ve biran evvel
sonlandırması gerektiğine, %23’ü AKP hükümetinin bu konuyu iç malzeme haline getirdiğine ve %13,2’si ise
muhalefetin bu konuda hükümete destek olması gerektiğine kanaat getirmiştir.

Türkiye’nin	son	aylarda	Almanya	ile	yaşadığı	gerilim	hakkında	düşüncelerinizi	aşağıdakilerden	hangisi	en	iyi	
açıklamaktadır? (%)

3,0

13,2

18,3

23,0

42,5

Fikrim	yok/Cevap	yok

Muhalefet	bu	konuda	Hükümete	destek	vermelidir

Türkiye	bu	gerilimden	zarar	görmektedir	ve	biran	evvel	
sonlandırılması	gerekmektedir

AK	Parti	Hükümeti	gerilimi	iç	siyaset	malzemesi	haline	
getirmiştir

Almanya	Türkiye'nin	büyümesinden	rahatsız	olduğu	için	
gerilim	yaratmaktadır
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Suriye	sorununun	çözümünde	Hükümet’in	Barzani	ile	ortak	çalışmasına	nasıl	bakıyorsunuz? (%)

25,2

64,0

10,8

Doğru	buluyorum

Yanlış	buluyorum

Fikrim	yok/Cevap	yok

Seçmenlerin %64’ü Hükümet’in Barzani ile ortak
çalışmasını yanlış bulmaktadır. Bununla birlikte, %25,2’si
Suriye sorununun çözümünde bu ortak çalışmayı doğru
bulmaktadır.



Ekonomik	Durum

Seçmen davranışlarını en çok etkileyen unsurların
başında ekonominin durumu gelmektedir. Bu nedenle
“Geçen yıl Eylül ayına göre ekonomik durumunuz
nasıl?” sorusuna yer verdik. Verilen yanıtlara
baktığımızda olumlu yanıtların toplamı %27,1’e
ulaşırken olumsuz yanıtların toplamı %43,3’ü
bulmaktadır.

Geçen	yıl	Eylül	ayına	göre	ekonomik	durumunuz	nasıl? (%)

17,5

25,8

29,5

22,3

4,8

Çok	daha	kötü

Daha	kötü

Değişmedi

Daha	iyi

Çok	daha	iyi

SİYASİ	GÜNDEM	ARAŞTIRMASI	/	Eylül, 2017
-21-

22,1
20,1

17,5

Yeni	araba	almak Yeni	ev	almak Beyaz	eşya	
yenilemek

2017	sonuna	kadar	aşağıdaki	yatırımlardan	hangisini	yapmayı	
düşünüyorsunuz	?	(%)

Ankete katılanların %22’si 2017 yılı sonuna kadar yeni
bir araba almayı planladığını belirtirken, aynı oran
yeni bir ev almak için %20 seviyesinde
gerçekleşmiştir. Yukarıdaki sonuçlarla beraber
bakıldığında bu sonuçların fazla iyimser olduğu
değerlendirilmektedir. Bu durumda ilk iki çeyrekte
kullanıma açılan kamu finansman kaynakları ve
değişen mortage yasasının etkisinin olduğu
değerlendirilmektedir.

77,1

72,0

66,6

66,3
40,6

30,6

22,3
21,1

17,0

Borç	kapatırım

Türkiye'de	iş	açarım

Altın	alırım

Türkiye'de	yeni	ev	alırım

Yeni	araba	alırım

Döviz	alırım

Yurt	dışında	yeni	ev	alırım

Yurt	dışında	iş	açarım

Faize	yatırırım

1	milyon	TLniz olsa,	aşağıdaki	yatırımlardan	hangilerini	yaparsınız?
?	(%)

Son ekonomik değerlendirmede, katılımcılara 1
milyon TL sahibi olmaları durumunda, nasıl
kullanacakları sorulmuştur. %77’lik bir kesimin
cevabının ‘’Borç kapatırım’’ olması dikkat çekici bir
sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Mart 2016 SGA
sonuçlarıyla beraber değerlendirildiğinde, toplumda
borçluluk seviyesinin aynı seviyede devam ettiği
görülmektedir. Öte yandan ‘’Türkiye’de iş açarım’’ ve
‘’Türkiye’de ev alırım’’ cevaplarının yüzdeleri, son
dönemde artan yurt dışı eğiliminin, toplumun geneli
için geçerli olmadığını göstermektedir.
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