
Haziran	2015	Seçimlerine	Giderken	Kamuoyu	Dinamikleri	
Araştırmanın	Künyesi:		

• Koç	 Üniversitesi’nden	 Ali	 Çarkoğlu	 ve	 Selim	 Erdem	 Aytaç	 ile	 Ohio	 Eyalet	
Üniversitesi’nde	Erik	Nisbet	tarafından	kurgulandı	

• 49	ilde	2201	katılımcı	ile	yüz	yüze	görüşme	gerçekleştirildi	
• Katılımcılar	 Adrese	 Dayalı	 Nüfus	 Kayıt	 Sistemi’nden	 (ADKNS)	 rastgele	 örneklem	 ile	
seçildi	

• Saha	araştırması	Frekans	Araştırma	 tarafından	19	Mart	–	26	Nisan	2015	 tarihlerinde	
yürütüldü	

• Araştırma	 Açık	 Toplum	 Vakfı,	 Koç	 Üniversitesi	 ve	 Ohio	 State	 University	 School	 of	
Communication	desteğiyle	yürütüldü.	

	
Türkiye’nin	En	Önemli	Sorunları	ve	Demokrasinin	İşleyişi	
Seçmenlere	 göre	 bugün	 Türkiye’nin	 en	 önemli	 sorunları	 ekonomi	 odaklıdır.	 İşsizlik,	 geçim	
sıkıntısı,	 yoksulluk,	 enflasyon,	 ekonomik	 kriz	 gibi	 kaygıları	 Türkiye’nin	 en	 önemli	 sorunları	
olarak	dile	 getiren	 seçmenlerin	oranı	%56’dır.	Bu	oran	2007	ve	2011	 seçimleri	 öncesindeki	
ölçümlere	oldukça	yakındır.		

Seçmenlerin	 Türkiye’nin	 en	 önemli	 sorunlarına	 en	 iyi	 çözümü	 hangi	 partinin	
getirebileceği	konusundaki	görüşleri	konu	başlıklarına	göre	farklılık	gösterse	de	genel	olarak	
Ak	 Parti	 muhalefet	 partilerinden	 daha	 yetkin	 görülmektedir.	 2007	 ve	 2011	 seçimleri	 ile	
bugünü	 karşılaştırdığımızda	 ise	 seçmenler	 CHP	 ve	MHP’yi	 Türkiye’nin	 sorunlarını	 çözmede	
belirgin	derecede	daha	yetkin	görmektedirler.	

Ülkenin	 en	 önemli	 iki	 sorunu	 arasına	 yerleştirilen	 sorunlara	 bakıldığında	 parti	
seçmenleri	arasında	önemli	bir	 farklılaştırma	Güney	Doğu,	Kürt	 sorunu	ya	da	barış	 sürecine	
HDP	seçmeninin	diğerlerinden	daha	yüksek	vurgu	yapmasıyla	ortaya	çıkmaktadır.	AK	Parti	ve	
MHPli	 seçmenler	 ise	 terör,	 ulusal	 güvenlik	 sorununu	 öne	 çıkarmakta	muhalefet	 partilerinin	
seçmenlerinde	ise	AK	Parti	yönetiminden	şikâyet	göze	çarpmaktadır.	
	 Bugün	Türkiye’de	demokrasinin	işleyişinden	memnun	olmayanların	oranı	%45’dir.	2006	
yılından	beri	takip	ettiğimiz	bu	gösterge	2011	yılında	%33	ile	en	düşük	seviyesine	geriledikten	
sonra	sürekli	artış	göstermiştir.		

2007	 ve	 2011	 seçimleri	 öncesi	 ile	 karşılaştırdığımızda	 Türkiye’nin	 yüksek	 demokratik	
standartları	yakalamasını	 isteyenlerin	oranı	2015’de	artış	göstermiş,	buna	karşın	Türkiye’de	
demokrasinin	bugün	ve	gelecek	beş	yıldaki	durumunu	olumlu	olarak	değerlendirenlerin	oranı	
önemli	 ölçüde	 düşmüştür.	 	 Bir	 diğer	 ifadeyle	 toplumdaki	 demokrasi	 talebi	 artarken	 bunun	
gerçekleşeceği	yönündeki	beklentiler	azalmıştır.	

İfade	özgürlüklerine	dair	değerlendirmelerde	2007	yılından	bu	yana	önemli	bir	değişim	
gözlenmese	 de	 buradaki	 değerlendirmeleri	 2015	 yılı	 itibariyle	 oldukça	 kutuplaşmış	 olduğu	
göze	 çarpmaktadır.	 Muhalefet	 partileri	 seçmeni	 %75	 oranında	 ifade	 özgürlüğü	 olmadığı	
kanaatinde	iken	AK	Parti	seçmeninin	(%28	ifade	özgürlüğünde	sorunlar	olduğunu	belirterek)	
görece	 daha	 iyimser	 bir	 değerlendirme	 yaptığı	 gözlenmektedir.	 Bu	 bağlamda	 devletin	 insan	
haklarına	saygı	göstermediğini	dile	getirenlerin	oranı	da	2007’den	bu	yana	sürekli	artmış	ve	
2015	itibariyle	%45	düzeyine	ulaşmıştır.	

	 	



Güncel	Konular:	Başkanlık	Sistemi,	Yeni	Anayasa,	Kürt	Sorunu	
Türkiye	 için	 başkanlık	 sisteminin	 parlamenter	 sisteme	 göre	 daha	 iyi	 bir	 yönetim	 biçimi	
olduğunu	düşünen	seçmenlerin	oranı	%27	iken	bu	ifadeye	katılmayanların	oranı	%46’dır.	Ak	
Parti	seçmenleri	arasında	başkanlık	sistemini	destekleyenler	%43	düzeyindedir.	Seçmenlerde	
demokratik	 ülkelerin	 çoğunda	 başkanlık	 değil	 parlamenter	 sistemin	 uygulandığı	 algısı	
kuvvetlidir.	

Seçmenlerin	%60’ı	Türkiye’nin	yeni	bir	anayasaya	ihtiyacı	olduğunu	düşünmektedir.	Bu	
oran	HDPli	seçmenler	için	%80	düzeyindedir.		

Seçmenlerin	yaklaşık	üçte	ikisi	(66%)	yeni	anayasa	için	iktidar	ve	muhalefet	partilerinin	
anlaşılması	gerektiğini	düşünmektedir.	Meclis’te	çoğunluğu	olan	partinin	istediği	düzenlemeyi	
yapabilmesini	savunan	seçmenlerin	oranı	 ise	%18’dir.	Bu	oran	Ak	Parti	 seçmenleri	arasında	
%31’e	çıkmaktadır.	

Kürt	sorunu	/	çözüm	süreci	tartışmalarında	gündeme	gelen	bir	çok	konuda	Ak	Parti,	CHP	
ve	 MHP	 seçmenleri	 benzer	 tutumlar	 gösterirken	 HDP	 seçmenleri	 ayrışmaktadır.	 Tüm	
seçmenleri	göz	önüne	aldığımızda	Kürt	sorununun	çözümü	için	yerel	yönetimlere	daha	 fazla	
yetki	verilmesi,	Anayasa’daki	vatandaşlık	 tanımının	daha	kapsayıcı	hale	getirilmesi,	 genel	af,	
kamu	kuruluşlarında	Türkçe	dışında	hizmet	verilmesi	ve	ilköğretimin	Türkçe	dışında	dillerde	
de	 yapılabilmesi	 gibi	 önerilere	 destek	%50’nin	 altındadır.	 Seçmenlerin	 yaklaşık	%60’ı	 Kürt	
siyasi	hareketinin	nihai	hedefinin	bağımsız	bir	devlet	kurmak	olduğunu	düşünmektedir.		
	
Seçmenlerin	İdeolojik	Duruşları,	Ekonomik	Değerlendirmeler,	İktidarın	Performansı	
İdeolojik	 sol-sağ	düzleminde	 seçmenlerin	%24’ü	kendini	 solda,	%17’si	merkezde,	%	40’ı	 ise	
sağda	 görmektedir.	 Kendini	 solda	 gören	 seçmenlerin	 oranı	 şimdiye	 kadar	 ölçülmüş	 (1990	
yılından	beri)	en	yüksek	orandır.		

Seçmenlerin	 ekonomik	değerlendirmelerinde	belirgin	bir	 kötüleşme	gözlemlenmektedir.	
Ekonominin	 durumu	hakkında	 olumsuz	 görüş	 bildiren	 seçmenlerin	 oranı	 2013	 yılında	%24	
iken,	2014	yılında	%30’a,	2015	yılında	ise	%48’e	yükselmiştir.	

Ekonomik	değerlendirmelerde	partizan	eğilimler	önemli	bir	rol	oynamaktadır.	Muhalefet	
partileri	seçmenlerinin	%44’ü	bugün	Türkiye’de	işsizlik	oranının	%20’nin	üzerinde	olduğunu	
düşünürken	 Ak	 Parti	 seçmenleri	 arasında	 bu	 oran	 %18’dir.	 Benzer	 bir	 şekilde,	 Ak	 Parti	
seçmenlerinin	yaklaşık	olarak	üçte	biri	(36%)	son	12	ayda	işsizlik	oranının	artmakta	olduğunu	
belirtirken	muhalefet	partileri	seçmenlerinin	%82’si	bu	şekilde	düşünmektedir.	

Seçmenlerin	Ak	Parti	 iktidarının	 geçmiş	 4	 yıllık	 icraatlarını	 düşündüklerinde	 iktidarı	 en	
başarılı	 bulduğu	 üç	 konu	 türban/başörtüsü	 sorunun	 çözülmesi,	 sağlık	 hizmetleri	 ve	 kentsel	
dönüşümdür.	 İktidarın	 en	 başarısız	 bulunduğu	 üç	 konu	 ise	 işsizliğin	 azaltılması,	 Suriye	
politikası	ve	rüşvet	ve	yolsuzluğun	azaltılmasıdır.	
	
Seçmen	gözünde	seçimler	adil	olacak	mı?		
Seçmenler	önümüzdeki	seçimin	adil	bir	şekilde	gerçekleştirilip	gerçekleştirilmeyeceği,	sandık	
oy	 sayımlarının	 güvenilir	 olup	 olmayacağı	 ve	 yolsuzluğun	 yaygınlığı	 konusunda	 partizan	
eğilimler	doğrultusunda	bölünmüş	durumdadırlar.	Ak	Parti	seçmenlerinin	%83’ü	önümüzdeki	
seçimin	adil	olacağını	düşünürken	muhalefet	partileri	seçmenlerinin	sadece	%26’sı	bu	şekilde	
düşünmektedir.	Benzer	bir	şekilde	Ak	Parti	seçmenlerinin	%78’i	sandık	oy	sayımlarının	doğru	
yapılacağına	 inandığını	 belirtirken	 bu	 oran	 muhalefet	 partileri	 seçmenleri	 arasında	 %23’e	
düşmektedir.	 	 Ak	 Parti	 seçmenlerinin	 %19’u,	 muhalefet	 partileri	 seçmenlerinin	 de	 %53’ü	
kamu	görevlilerinin	çoğunluğunun	yolsuzluğa	bulaştığını	düşünmektedirler.	


