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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 9 - 18 Mayıs tarihleri arasında 4806 kişi ile yüz 
yüze anket 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 

Katılımcıların Cinsiyetleri 
 

Katılımcıların Yaş Grupları 
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Katılımcıların Eğitim Durumları 

Katılımcıların Ekonomik Durumları 
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Önümüzdeki Dönem Oy Tercihleri 

     Ülkemizin son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar, halkın mevcut 
iktidara olan teveccühünü ciddi oranda yaralıyor görünmekte. Buna 
ek olarak sığınmacı ve düzensiz göçmenler de bu erimede önemli 
bir faktör olarak değerlendirilebilir.  
 
  Kararsızlar cephesindeki ciddi düşüş ülkemizin iyiden iyiye seçim 
atmosferine girdiğinin önemli bir göstergesi olarak yorumlanabilir.  

   Kararsızlar dağıtılmadan paylaştığımız bu anket verilerine göre 
Cumhur İttifakı bileşenlerinin toplam oy oranı %31-32 bandında 
ölçümlenebiliyor. Buna karşın Millet İttifakı bileşenleri %40 bandını 
geçmiş durumda.  
 
    Anketin bizim açımızdan en dikkat çeken sonucu olarak Zafer 
Partisi’nin aldığı %4.2’lik oy oranını gösterebiliriz. Bunda şüphesiz ki 
partinin temel propaganda unsuru olarak ülkedeki sığınmacı ve 
düzensiz göçmen problemini başarılı bir biçimde gündeme 
getirebilmesi ve kamuoyunun bu konudaki hassasiyetini doğru ve 
etkili bir biçimde sevk ve idare edebilmesini gösterebiliriz.  
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Alım Gücü Değişimi 
 

    Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik buhranın toplumun 
neredeyse tamamına ne denli olumsuz etkide bulunduğunu 
gözlemleyebilmek için şüphesiz ki böyle bir anket sorusuna 
gerek bile olmadığı hepimizin malumudur. Bizim bu soruyu 
sormadaki yegane amacımız, katılımcıların son bir yılda alım 
güçlerinde yaşadıkları değişikliği somut bir biçimde 
ölçümleyebilmektir. Bu bağlamda toplumun yalnızca %6.4’lük 
kesimi son bir yılda alım güçlerinin olumlu yönde etkilendiğini 
beyan ediyor. Alım güçlerinde herhangi bir değişiklik 
olmadığını beyan eden kesim ise %7.8 olarak ölçümlenmekte. 
Buna nazaran toplumun %83.9’u alım güçlerinin olumsuz ya 
da çok olumsuz yönde etkilendiğini ifade etmektedir. Bu da 
iktidar kanadının ekonomi politikaları konusunda aldığı 
önlemlerin yetersiz ve toplum geneline sirayet edecek 
etkinlikte olmadığının açık bir göstergesidir. Zaten iktidar 
kanadı cephesinin oy oranlarında yaşadıkları erime de bunun 
açık bir göstergesi olarak yorumlanabilir.  
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       Sığınmacı ve Düzensiz Göçmen       
      Politikaları 

    Resmi verilere göre sayıları milyonlara ulaşan sığınmacı ve 
düzensiz göçmenler toplumun tüm kesimlerinin her sektör ve 
alanda her an karşılarında duran bir kitle olmaya devam ediyor. 
İşte, sokakta ve her türlü ortak yaşam alanlarında karşı karşı 
kalının bu sığınmacı ve düzensiz göçmeler özellikle son 
zamanlarda sosyal medyaya yansıyan ve yoğun tepki çeken 
paylaşımlarıyla toplumun gündeminde kalmaya devam 
ediyorlar. Buna ek olarak her geçen gün artan ekonomik 
sıkıntılar konusunda da kamuoyunun büyük bir bölümü bu 
sığınmacı ve düzensiz göçmenleri önemli ve başat bir gerekçe 
olarak görmekte. Bu veriler ışığında katılımcıların ezici bir 
çoğunluğu olarak %81.2’si hükümetin sığınmacı ve düzensiz 
göçmenler konusundaki politikalarını desteklemediklerini 
beyan etmekteler. Bu politikaları desteklediğini söyleyenler ise 
yalnızca %17.7 olarak ölçümlenebiliyor.  
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Adalete Olan Güven 

   Adaletin tecellisi bu topraklarda uzun yıllardır tartışılagelen 
bir kavramdır. Her toplumun devletinden beklediği en önemli 
unsurlardan biri hiç şüphesiz ki adalettir. Ülkemiz maalesef son 
yıllarda kamuoyunun uzun süreler tartıştığı yargı kararları ile 
karşılaşıyor. Toplumun önemli bir kesimi bazı yargı kararlarının 
sosyal medya tepkilerine göre şekillendiğini düşünmekte. Bu 
da toplumun adalete olan güvenini sarsmakta ve kendi doğal 
akışı içerisinde ilerleyen yargılamaların da güvenilirliğine gölge 
düşürmekte. Bunun yanında olağanın çok üstünde seyreden 
yargılama süreleri de adaletin tecellisini geciktirmekte ve 
toplumun adalete olan güvenini sarsmaktadır.  

    Bu kapsamda katılımcılarımızın %67.6’sı adalet sistemine 
güvenmediğini beyan etmekteler. Güvendiğini söyleyenler ise 
%31.4 olarak önümüze çıkıyor.  
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Aktif İş Gücü Göçü 

    Araştırmamızın bu sorusunu katılımcılarımızın yalnızca 40 ve 
altı yaşta olanlarına sorarak genç ve orta yaşlı kesimin imkan 
bulmaları halinde yurtdışına yerleşme isteklerini ölçümledik. 
Gerek ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, gerek 
daralan iş olanakları ve sığınmacı ve düzensiz göçmenler 
nedeniyle artan nüfus; verimli çalışma dönemlerinin en yüksek 
seviyesinde olan 40 yaş ve altı grubun önemli bir kesiminin 
imkan bulması halinde yurtdışına yerleşmeyi düşünmelerine 
sebep olmakta. Katılımcılarımızın %42.7’si imkan bulması 
halinde yurtdışına yerleşmek istediğini beyan ederken 
%54’lük kısmı bu yönde bir tercihinin olmadığını bildiriyor. 
Toplumun halen çoğunluğu ülkede kalmak istediğini beyan 
etse de %42.7’lik oran gelişmiş bir ülke için şaşırtıcı düzeyde 
yüksek ve ciddiye alınması gereken bir konudur. 
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Son Söz 

    Bilindiği gibi Remres olarak düzenli aralıklarla yaptığımız 
ölçüm ve anketlerimizi zaman zaman kamuoyu ile de 
paylaşıyoruz. Özellikle partilerin oy oranlarını ölçümlediğimiz 
ilk sorumuzda görülebileceği gibi; kararsızların bu denli 
erimeye başlamasını, ülkemizin seçim atmosferine iyiden iyiye 
girmiş olması olarak yorumlamıştık. Bu kapsamda bu 
çalışmamızı kamuoyu ile açık bir biçimde paylaşmayı uygun 
gördük.  

  Firma olarak düzenli aralıklarla yürüttüğümüz 
çalışmalarımızda birçok farklı konu ve gündem başlıklarına dair 
ölçümlemeler yapmaya devam etmekteyiz. Bu çalışmalar 
kapsamında toplum hassasiyetlerinin en yüksek olduğu konu 
başlıklarına ilişkin değerlendirmelerimizi derleyerek zaman 
zaman kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Bunu bir vatandaşlık 
ödevi ve topluma olan borcumuz olarak görüyoruz.  

   Ölçümlemelerimizde de görülebileceği üzere toplumun 
mevcut iktidar politikalarına desteği ivmeli bir düşüş 
sergilemekte. Yükselen işsizlik oranları, alım gücünde 
yaşanan çarpıcı düşüş, sığınmacı ve düzensiz göçmenlerin 
kamuoyunda yarattığı etkiler, yargı sisteminde yaşanan ve 
kamuoyunu meşgul eden problemler, genç işsizliği ve beyin 
göçünün vatandaşların gelecek kaygılarını artırıyor olması bu 
düşüşün en önemli gerekçeleri olarak özetlenebilir. Özellikle 
sığınmacı ve düzensiz göçmenler konusunda kamuoyunda 
oluşan tepki, teşkilatlanmasını henüz tamamlamamış ve çok 
yeni bir parti olan Zafer Partisi’nin toplumda ciddi bir karşılık 
bulmaya başladığını gösteriyor. Bu durum gerek iktidar 
gerekse muhalefetin diğer kanatlarında alışılagelmiş 
argümanların değişmesine sebep olacak gibi görünüyor. 

  Remres olarak güncel çalışmalarımızı zaman zaman 
paylaşmaya devam edeceğimizi bildirir, saygılarımızı sunarız.   
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