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       Anket Metodu 

            

        Bu araştırma Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi 
esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 8 - 11 
Haziran tarihleri arasında 2853 kişi ile CATI (Bilgisayar destekli telefon 
anketi) yöntemiyle yapılmıştır. Örneklem kotasında partilerin 2018 
Milletvekilliği seçimi sonuçları baz alınmıştır. Araştırma 0.95 güven 
sınırları içinde, 2,00 genel hata payı ile gerçekleştirilmiştir. 
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      Demografi 
 

 

3

TÜRKİYE’NİN 
GÜNDEMİ

HAZİRAN 
RAPOR - 1



 

 
4

TÜRKİYE’NİN 
GÜNDEMİ

HAZİRAN 
RAPOR - 1



 

Önceki dönem oy tercihleri 
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Önümüzdeki dönem oy tercihleri 
 

  Gerek ekonomik durum, gerekse son günlerde kamuoyunda sıkça 
gündeme gelen olayların ölçümlenmesi için gerçekleştirdiğimiz bu 
çalışmada iktidar kanadını ilk kez bu denli düşük ölçümlemiş 
bulunmaktayız. Özellikle kararsızların bu denli yüksek ölçümlenmesi 
dikkate değer bulduğumuz bir sonuç. 
 
 
  Dikkat çekici bir diğer nokta ise muhalefet kanadının halen 
kamuoyundan bekledikleri teveccühü elde edememiş olmaları. 
Kararsızların bu denli yüksek ölçümlenmesini buna bağlamak akla yatkın 
görünmektedir. 
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  Katılımcılarımıza Cumhurbaşkanlığı konusunda önümüzdeki 
dönem fikirlerini sorduğumuzda ise işler daha ilginç bir hâl alıyor. 
Herhangi bir aday ismi vermeden yaptığımız ölçümlemede Cumhur 
İttifakı %36,14’lük oy oranı ile halen önde görünen taraf. Millet İttifakı ise 
yarışı %34,17’lik oy oranı ile neredeyse başabaş götürüyor denebilir. 
Burada kilit nokta üçüncü bir ittifakın ya da adayın çıkıp çıkmayacağı. 
Böyle bir durum olması halinde özellikle HDP seçmeninin takınacağı tavır 
yine kilit rolünde görünüyor.  
 
  Ek olarak, olası aday isimleri sorulduğunda, rakamlarda anlamlı 
farklılıklar görüldüğünü de eklememiz gerekir. Ancak bu araştırmanın 
konusu gündem ölçümlemesi olduğundan, adaylara göre detay 
paylaşımlarına bu çalışmamızda yer vermeyi uygun görmedik. 
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Sedat Peker videoları 

 

  Son haftalarda gündemin zirvesine demir atan Sedat Peker 
videolarını, elbette katılımcılarımıza sorduk. İlk olarak söylenebilecek şey, 
videolardan toplumun %95’inin haberdar olduğu. Yani nerdeyse herkes  
bu konuyu biliyor. Yine videolardan haberdar olduğu halde izlemediğini 
söyleyen katılımcılarımız da oldukça küçük bir kısım. Yalnızca %9,15’lik bir 
katılımcı videoları duyduğu halde hiç izlememiş görünüyor. Tamamını ya 
da bir kısmını izlediğini söyleyenlerin oranı ise neredeyse %85. Buradan, 
Sedat Peker’in toplumun hemen her kesimine bir şekilde ulaşabildiği 
sonucunu çıkarabiliriz.  

8

TÜRKİYE’NİN 
GÜNDEMİ

HAZİRAN 
RAPOR - 1



 

 

  Sedat Peker videolarının tamamını ya da bir kısmını izlemiş 
olduğunu bildiren katılımcılarımıza yönelttiğimiz “Sedat Peker’in 
iddialarını inandırıcı buluyor musunuz?” sorusuna aldığımız yanıtlar yine 
çarpıcı nitelikte. Videolarda iddia edilenlerin tamamını inandırıcı 
bulduğunu bildirenlerin oranı %27,83 olarak ölçülürken, bir kısmını 
inandırıcı bulduğunu bildiren katılımcılarımızın oranı %43,93 oldu. Yani 
kabaca videoları izleyen katılımcılarımızın %70’i, ilgili videolarda 
bahsedilen iddiaları ciddiye alıyor diyebiliri. Buna karşılık hiçbir iddiayı 
inandırcı bulmadığını belirten katılımcılarımızın oranı %22,01 olarak 
görülmekte.  
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  Bu noktada konuyu, Sedat Peker’in videolarında sık sık dile 
getirdiği 40 yaş özelinde, ve yine coğrafi bölgeler özelinde 
detaylandırmanın kamuoyunun yararına olacağını öngörerek, bu 
kapsamda detaylı sonuçlarımızı da bilgilerinize sunuyoruz. 
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  Sedat Peker videolarındaki iddialar hakkında katılımcılarımızın 
fikirlerini ilk olarak bölgesel bazda ele aldık ve sonuç olarak Marmara 
Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi katılımcılarının videoları daha inandırcı 
bulduğunu gözlemledik.  Buna karışılık özellikle İç Anadolu Bölgesi, 
Akdeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde videolarda dile getirilen 
iddialara inanma oranının düştüğünü görüyoruz.   

 
  Sedat Peker’in de videolarında sürekli dillendirdiği yaş olgusu 
konusunda söylenebilecek tek söz ise, kendisinin bu konuda hedef 
kitlesini etkilemiş göründüğü. Yani Sedat Peker, “Videolarımı kırk yaşın 
altındakiler için çekiyorum” diyerek, istediği etkiyi yakalamış görünüyor. 
Zira sonuçlara baktığımızda iddialara inanma oranının yaşla ters orantılı 
olarak davrandığını görebiliyoruz. 18-25 ve 26-40 yaşları arasındaki 
katılımcılarımız, ortalamanın üzerinde bir oranda, iddiaların tümüne ya da 
bir kısmına inandığını belirtirken; 41-60 yaş arası ve 60 yaş üstü 
katılımcılarımız tam tersi yönde fikir beyan ediyorlar. Burada dikkat çekici 
olan nokta ise, bu iki yaş grubunda dahi, iddiaların tamamına ya da bir 
kısmına inandığını belirtenlerin oranının, hiçbir iddiayı inandırıcı 
bulmadığını belirtenlerden yine de daha yüksek olması. Yani Sedat 
Peker’in, kırk yaş üstü izleyicileri de kendisini ilgiyle takip ediyor ve 
iddiaları ciddi buluyor. 
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  Önceki dönem milletvekili genel seçimlerinde tercihlerini hangi 
partiden yana kullandığını sorduğumuz katılımcılarımıza gelecek 
seçimlerde hangi partiye oy vermek istediklerini de sorumuş ve 
raporumuzun inceki sayfalarında paylaşmıştık. Bu noktada; 
 
  - İki tercihi arasında değişiklik olan 
  - Sedat Peker videolarının tamamını ya da bir kısmını izlemiş  
  - Toplam 553 katılımcımıza 
 
oylarının değişmesinde Sedat Peker'in videolarının etkisi olup 
olmadığını sorduk. Görünen o ki, Sedat Peker videoları oy tercihi 
değişmiş olan katılımcılarımızın yaklaşık %37’sinde etki yaratmış. Buna 
karşın, oy tercihi değişiklik gösteren yaklaşık %63'lük kesim, bu 
tercihlerinin Sedat Peker’in videoları ile bir ilgisi olmadığını belirtiyor. 
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Pandemi / Ekonomi ilişkisi 
 

  Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hem ekonomik hem 
sosyal hayatı felç eden pandeminin ekonomik etkilerini katılımcılarımıza 
sorduğumuzda çok ciddi sonuçlar elde ettik. Toplumun yarıdan fazlası 
pandemi sürecinin ekonomilerini “Çok ciddi” etkilediğini belirtirken, yine 
yaklaşık %30’u da “Biraz etkiledi” yanıtını veriyor. Bu sonuçlar toplumun 
neredeyse %80’inin bu süreçte ekonomik anlamda olumsuz olarak 
etkilendiğini açıkça göstermekte.  
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Erken seçim isteği 
 

  Muhalefet kanadının son dönem sıkça dillendirdiği “erken seçim" 
konusunu da katılımcılarımıza sorduk. Yaklaşık %41’lik kesim “kesinlikle 
erken seçim olmalı” derken, bu oran “kesinlikle olmamalı" diyenlerde 
yaklaşık %34 olarak ölçümleniyor. Buna karşın erken seçim konusunu 
gereksiz gören ya da fark etmeyeceğini belirtenlerin oranı yaklaşık %18.  

15

TÜRKİYE’NİN 
GÜNDEMİ

HAZİRAN 
RAPOR - 1



 

Kanal İstanbul 

  Yıllardır ara ara kamuoyunun gündemine gelen “Kanal İstanbul” 
konusunda katılımcılarımız daha yüksek oranda olumsuz görüş 
bildirmekteler. Toplumun neredeyse yarısı bu projeyi desteklemediğini 
bildirirken, desteklediğini bildirenler yaklaşık %34’te kalıyor. Buna karşın 
“fikrim yok” diyen  ya da yanıt vermeyenlerin oranı yaklaşık %17.  
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Son Söz 

  Remres olarak dört günlük çalışmamızın sonucunda ortaya çıkan 
çarpıcı sonuçlarımızı kamuoyuna sunmuş olmaktan mutluluk 
duymaktayız. Bu çalışmamızda partiler ve oy oranlarından ziyade 
gündeme dair ölçümleme yapmayı amaçladığımızı bildirmiştik. 
Sanıyoruz ki kamuoyunun sıkça konuştuğu konulara yeterince 
değinebildik.   
 
 
  Sonuçlar hakkında genel olarak yorum yapacak olursak; gerek 
pandemi sürecinin yarattığı ekonomik koşullar, gerekse son günlerde 
gündemin zirvesindeki diğer konuların iktidar kanadına olumsuz etkileri 
açıkça görülebiliyor. Buna karşın muhalefet kanadı halen bu şartları 
kendi lehlerine yeterince kullanabiliyor imajı da yaratamıyor. Özellikle 
katılımcılarımıza en başta demografik bilgi amacıyla sorduğumuz 
ekonomik durum sorusuna verilen yanıtlar, daha baştan ne gibi sonuçlar 
göreceğimizin de bir işaretçisiydi aslında. Yaptığımız diğer çalışmalarda 
da “Türkiye’nin en büyük sorunu sizce nedir?” sorusuna ezici oranda 
“ekonomi, işsizlik, istihdam” gibi cevaplar aldığımızı da ayrıca 
belirtmek isteriz. Belki de, gerek Kanal İstanbul konusuna toplumun 
verdiği destekteki büyük düşüş, gerekse Sedat Peker videolarının ve 
iddialarının bu denli ses getirmesini de temelde bu konuya 
bağlayabiliriz. 

  
  Remres olarak  yürüttüğümüz çalışmalarımızı zaman zaman 
kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğimizi bildirir, ilginiz için 
teşekkür ederiz. 
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