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2. GİRİŞ 
 
Bütün ileri demokrasilerde olduğu gibi, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde 
gerçekleştirilen bu kamuoyu araştırması, Türk Kamuoyu nezdinde Ağustos 
2009’da Türkiye’nin gündemine oturan açılım paketinin toplum tarafından 
algısı ve toplumun bu konudaki beklentilerini ortaya çıkarmayı 
amaçlamaktadır. 
 
Konsensus Araştırma ve Danışmanlık, siyasi ve sosyal araştırmalarda 
deneyimli ekibi ile kendi sektörünün önde gelen kuruluşlarından biridir. 
Konsensus, 2001 Eylül – 2004 Mart ayları arasında Avrupa Komisyonu’nun, 
13 aday ülkede1 Gallup Organization Danışmanlık şirketi ile yürüttüğü 
Eurobarometer for Candidate Country (CCEB) araştırma projesini Türkiye’de 
yürüten kontratlı araştırma kurumudur2

 

. Konsensus yine Gallup 
Konsorsiyum’u ile girdiği Avrupa Komisyonun ihalesi olan Flash 
Eurobarometre’yi de 2006 yılında kazanmıştır ve 2006-2008 senelerinde 
Türkiye’de çeşitli Flash Eurobarometre çalışmalarını yürütmüştür. 

Konsensus, 2002 yılının Kasım ayında yapılan Türkiye Genel Milletvekili 
Seçimlerinde TBMM’ye sadece 2 parti milletvekillerinin gireceğini seçimlerden 
2 ay öncesinden açıklamıştır. Daha sonra, 9 Mart 2003’te yapılan Siirt 
Milletvekili yenileme seçimlerinde çok düşük bir hata payı ile3 seçim 
sonuçlarını 3 gün öncesinden araştırma yapıp istatistiksel metotlar ile tahmin 
edip kamuoyuna duyuran tek araştırma kurumudur. Mart 2004’te yapılan 
seçimlerde üç büyük ilde4, Beşiktaş5, Beykoz6 ve Aydın-Kuşadası7

  

 ilçelerinde 
en isabetli seçim tahminini yapan araştırma kurumudur. 

                                    
1 10 aday ülkenin katılımıyla şu an 3 aday ülke vardır. 
2 http://ec.europa.eu/public_opinion/links_en.htm 
3 AK Parti %85 – CHP %15 (Bkz. 7 Mart 2003 tarihli Akşam Gazetesi) 
4 Sonuçlar SkyTürk’te 3 Mart 2004 tarihinde yayınlanmıştır. 
5 Referans: Şu anki Beşiktaş Belediye Başkanı Mimar İsmail Ünal 
6 Referans: Eski Beykoz Belediye Başkanı Mimar Alaattin Köseler 
7 Referans: Eski Aydın-Kuşadası Belediye Başkanı Fuat Akdoğan 
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23 Mart 2009 tarihinde Vatan Gazetesi’nin Internet Sitesinde (23 Mart 2009) 
ve Kanal Biz Ana Haber’de (26 Mart 2009) yayınlanan raporlarda görüleceği 
gibi Konsensus’un 3 Büyükşehir Anketi sonuçları neredeyse 0 sapma ile 
bilmiştir.  
 

İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 

Seçim 
sonuçları 

Konsensus 
Tahmini 

AKP %44,3 %44,3 

CHP %36,9 %38,9 

MHP %5,2 %6,5 
 

Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 

Seçim 
sonuçları 

Konsensus 
Tahmini 

AKP %38,5 %38,0 

CHP %31,5 %31,7 

MHP %26,9 %27,2 
 

İzmir Büyükşehir  
Belediye Başkanlığı 

Seçim 
sonuçları 

Konsensus 
Tahmini 

AKP %31,9 %32,9 

CHP %53,8 %47,8 

MHP %7,3 %7,3 
 
Konsensus Araştırma ve Danışmanlık 3 Büyükşehir Belediyesi için 28 Mart 
2009 Seçimlerinde, kamuoyunda yayınlanan bütün araştırmalar içerisinde en 
isabetli seçim tahminini yapan araştırma kurumudur. 
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3. ARAŞTIRMANIN AMACI 
 
Araştırmanın ana amacı Ağustos 2009’da Türkiye’nin gündemine oturan 
Açılım Paketinin Türk Halkı tarafından algısının ölçülmesidir. Araştırma 
genelinde aşağıdaki konular irdelenmiştir: 
 

• Bugünkü siyasi parti tercihleri 

• Demokratik Açılım Paketine Bakış Açıları 

• TBMM’de Grubu Bulunan Liderlerin Performansı 

• Yeni Siyasi Oluşumlar ve Liderleri 

• Oruç Tutma Alışkanlığı 

• Sigara İçme Alışkanlığı 

 
Bu araştırma Türkiye’nin en önemli sorunlarından birinin 
çözümüne yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

 
 Raporun okurunun bu olguyu göz ardı etmemesi 

dileğiyle… 
 

Konsensus Araştırma ve Danışmanlık  
Siyasal Araştırmalar Ekibi 
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4. YÖNTEM VE ÖRNEKLEM 

4.1 YÖNTEM 
 
Bu araştırma Haber Türk Gazetesi için Konsensus Araştırma ve 
Danışmanlık tarafından 26-31 Ağustos 2009 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Türkiye 15 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip 
toplam 1.513 kişi ile telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma’da 15 yaş ve üstü kişiler ile görüşülmesinin sebebi bugün 15 
yaşında olan gençlerin 2011 Genel Milletvekili seçiminde oy kullanacak 
olmalarıdır. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,40’dır. Bir 
anket ortalama 12dk. 02sn. sürmüştür. Araştırma toplam 81 ilde 
gerçekleştirilmiştir. 
 

 
 
Araştırmanın saha çalışması ARTIBİR Araştırma’nın Telefon Merkezi’nde 
toplam 27 anketör tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapılan anketlerin %25’i 
Konsensus Merkez’de telefon ile kontrol edilmiş, yapılan anketlerin %30’u 
telefon kayıtlarından dinlenmiş ve bu kontroller sırasında hiçbir hatalı ankete 
rastlanmamıştır. Araştırmanın saha çalışması Ramazan’ın ilk günlerine denk 
geldiğinden planlanan süreden 2 gün fazla sürmüştür. 
 
 

26 Ağustos 2009
%8,8

27 Ağustos 2009
%13,4

28 Ağustos 2009
%15,7

29 Ağustos 2009
%30,1

30 Ağustos 2009
%26,1

31 Ağustos 2009
%6,0

Anketin Yapıldığı Tarih
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Anketin Yapıldığı tarih Frekans Geçerli 
Yüzde 

26 Ağustos 2009 132 %8,8 
27 Ağustos 2009 203 %13,4 
28 Ağustos 2009 238 %15,7 
29 Ağustos 2009 455 %30,1 
30 Ağustos 2009 394 %26,1 
31 Ağustos 2009 91 %6,0 
Genel Toplam 1513 %100,0 

 
Görüşmeler her gün saat 09:00 ile 21:00 arasında yapılmıştır. Görüşmelerin 
saat dilimlerine göre dağılımları aşağıdaki gibidir: 
 

 

 

 

 

 

 

%8,1 %7,9

%15,4

%10,7

%12,6

%10,1

%11,9

%1,7
%0,8 %1,0

%9,8 %9,9

09:00-09:59 10:00-10:59 11:00-11:59 12:00-12:59 13:00-13:59 14:00-14:59 15:00-15:59 16:00-16:59 17:00-17:59 18:00-18:59 19:00-19:59 20:00-20:59

Anketin Yapıldığı Saat Dilimi
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Anketin Yapıldığı Saat Dilimi Frekans Geçerli 
Yüzde 

09:00-09:59 122 %8,1 
10:00-10:59 120 %7,9 
11:00-11:59 233 %15,4 
12:00-12:59 163 %10,7 
13:00-13:59 190 %12,6 
14:00-14:59 153 %10,1 
15:00-15:59 181 %11,9 
16:00-16:59 25 %1,7 
17:00-17:59 13 %0,8 
18:00-18:59 15 %1,0 
19:00-19:59 148 %9,8 
20:00-20:59 150 %9,9 
Genel Toplam 1513 %100,0 

 

Araştırma sonuçları Temmuz 2002 Genel Milletvekili ve Mart 2009 
Yerel Seçimleri İl Genel Meclisi oy dağılımlarına göre 

ağırlıklandırılmıştır. 

  



TÜRKİYE GÜNDEMİ ARAŞTIRMASI 
AĞUSTOS 2009 

 

RAPOR, AĞUSTOS 2009 SAYFA - 11 -   

 

4.2 ÖRNEKLEM 

4.2.1 Görüşülen Kişinin Cinsiyeti 

 

 
 

Görüşülen Kişinin Cinsiyeti Frekans Geçerli 
Yüzde 

Erkek 785 %51,9 
Kadın 728 %48,1 
Genel Toplam 1513 %100,0 

 

 

 

 

 

 

 

Erkek
%51,9

Kadın
%48,1

Görüşülen Kişinin Cinsiyeti
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4.2.2 Görüşülen Kişinin Yaşı 

 

 
 

Görüşülen Kişinin Yaşı Frekans Geçerli 
Yüzde 

15-19 147 %9,7 
20-24 191 %12,6 
25-29 181 %11,9 
30-34 158 %10,4 
35-39 178 %11,7 
40-44 158 %10,4 
45-49 180 %11,9 
50-54 119 %7,8 
55-59 73 %4,9 
60-64 44 %2,9 
65-69 45 %3,0 
70 ve üstü 40 %2,7 
Genel Toplam 1513 %100,0 

 
  

%9,7

%12,6
%11,9

%10,4

%11,7

%10,4

%11,9

%7,8

%4,9

%2,9 %3,0 %2,7

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 ve 
üstü

Görüşülen Kişinin Yaşı
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Araştırma genelinde kişiler yaşları bazında üç grupta incelenmiştir: 
 
Gençler: 15-29 yaşları arasında, hayata atılmakta olan veya hayata yeni 
atılmış kişilerden oluşmaktadır.  
 
Orta Yaşlılar: 30-49 yaşları arasında iş hayatının zorluklarını bilen, 
toplumun bazı dinamikleri hisseden ve onların yönlendirilmesine katkıda 
bulunanların oluşturduğu gruptur. 
 
Yaşlılar: 50 yaş ve üstü kişilerden oluşan, iş hayatını bitirmiş veya sonuna 
gelmiş, iş hayatı hakkında deneyimli toplumun reflekslerini algılayan ve 
kendini ona göre konumlayan kişilerden oluşmaktadır. 
 

Görüşülen Kişinin Yaş Grubu Frekans Geçerli 
Yüzde 

Gençler (15-29) 519 %34,3 
Orta Yaşlılar (30-49) 673 %44,5 
İhtiyarlar (50 yaş ve üstü) 321 %21,2 
Genel Toplam 1513 %100,0 

 

4.2.3 Görüşülen Kişinin Medeni Durumu 

 

 

Evli
%68,1

Bekâr
%28,8

Dul
%3,0

Görüşülen kişinin Medeni Durumu
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Görüşülen kişinin Medeni Durumu Frekans Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Evli 1028 %68,0 %68,1 
Bekâr 435 %28,8 %28,8 
Dul 46 %3,0 %3,0 
Geçerli Toplam 1509 %99,7 %100,0 
    

Cevap yok 3 %0,3 

     

Genel Toplam 1513 %100,0 
  

4.2.4 Görüşülen Kişinin Çalışma Durumu 

 

 
 

Görüşülen Kişinin Çalışma Durumu Frekans Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Çalışmıyor 945 %62,4 %62,6 
Ücretli çalışıyor 364 %24,0 %24,1 
Kendi işinde çalışıyor 200 %13,2 %13,3 
Geçerli Toplam 1508 %99,7 %100,0 
    

Cevap yok 5 %0,3 

 
   

 

Genel Toplam 1513 %100,0 
 

Çalışmıyor
%62,6

Ücretli çalışıyor
%24,1

Kendi işinde çalışıyor
%13,3

Görüşülen Kişinin Çalışma Durumu
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Görüşülen Kişinin Çalışmama Durumu Frekans Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Evin bakımından sorumlu (Ev kadını/ev erkeği) 425 %28,1 %45,4 
Öğrenci 208 %13,7 %22,2 
İşsiz iş arıyor 85 %5,6 %9,1 
İşsiz iş aramıyor 22 %1,5 %2,4 
Emekli 196 %12,9 %20,9 
Geçerli Toplam 936 %61,8 %100,0 
    

Cevap yok 9 %0,6 

 Çalışıyor 568 %37,6 

 Geçersiz toplam 577 %38,2 

     

Genel Toplam 1513 %100,0 
  

 

 

 

 

Evin bakımından 
sorumlu (Ev 

kadını/ev erkeği)
%45,4

Öğrenci
%22,2

İşsiz iş arıyor
%9,1

İşsiz iş aramıyor
%2,4

Emekli
%20,9

Görüşülen Kişinin Çalışmama Durumu
-Çalışmadığını Belirtenlere Sorulmuştur-
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4.2.5 Görüşülen Kişinin Hane Halkı Büyüklüğü 

 

 

Görüşülen Kişinin Hane Halkı Büyüklüğü Frekans Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Yalnız yaşıyor 28 %1,8 %1,9 
2 kişi 171 %11,3 %11,3 
3 kişi 316 %20,9 %21,0 
5 kişi 382 %25,2 %25,3 
5 kişi ve üstü 612 %40,5 %40,6 
Geçerli Toplam 1509 %99,7 %100,0 
    

Ortalama 1509 4,39 
     

Cevap Yok 4 %0,3 

     

Genel Toplam 1513 %100,0 
  

  

Yalnız yaşıyor
%1,9 2 kişi

%11,3

3 kişi
%21,0

5 kişi
%25,3

5 kişi ve üstü
%40,6

Görüşülen Kişinin Hane Halkı Büyüklüğü
-Ortalama:4,39 kişi-
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4.2.6 Görüşülen Kişinin Eğitim Durumu 

 

 
 

Görüşülen Kişinin Eğitim Durumu Frekans Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Hiçbir eğitim kurumundan mezun değil 36 %2,4 %2,4 
İlkokul mezunu 490 %32,4 %32,4 
Ortaokul (İlköğretim) mezunu 246 %16,3 %16,3 
Lise ve dengi okul mezun 509 %33,7 %33,7 
Yüksek okul akademi mezunu (2 senelik) 57 %3,8 %3,8 
Üniversite ve üstü mezunu 172 %11,4 %11,4 
Geçerli Toplam 1510 %99,8 %100,0 
    

Cevap yok 3 %0,2 

     

Genel Toplam 1513 %100,0 
  

 
 
 

 

 

Hiçbir eğitim kurumundan 
mezun değil

%2,4

İlkokul mezunu
%32,4

Ortaokul (İlköğretim) 
mezunu
%16,3

Lise ve dengi okul mezun
%33,7

Yüksek okul akademi 
mezunu (2 senelik)

%3,8

Üniversite ve üstü 
mezunu
%11,4

Görüşülen Kişinin Eğitim Durumu
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4.2.7 Görüşülen Kişinin 22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerindeki Siyasal Tercihi 

 
22 Temmuz 2007 tarihinde XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
yapılmıştır. Türkiye’nin 81 il ve 85 seçim bölgesinde gerçekleştirilen seçim 
sonuçlarına göre partilerin oy dağılımı şu şekilde olmuştur; 

22 Temmuz 2002 Genel Milletvekili 
Seçimleri Oy Yüzde 
AKP 16.327.291 %46,6 
CHP 7.317.808 %20,9 
MHP 5.001.869 %14,3 
DP 1.898.873 %5,4 
Bağımsız Aday 1.835.486 %5,2 
SP 820.289 %2,3 
Diğer 1.848.075 %5,3 
Toplam 35.049.691 %100,0 

 

 

Kaynak:http://www.ysk.gov.tr 

 

%46,6

%20,9

%14,3

%5,4 %5,2
%2,3

%5,3

AKP CHP MHP DP Bağımsız 
Aday

SP Diğer

22 Temmuz 2009 Genel Milletvekili Seçim Sonuçları
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Buna göre, AKP aldığı %46 oy ile ikinci kez tek başına iktidar olmuştur. AKP 
ile birlikte, CHP, MHP ve seçime bağımsız olarak giren ve kazanan bazı 
bağımsız adayların milletvekili olduktan sonra DTP’ye geçmesiyle DTP 
TBMM’de grup kurma hakkını kazanan diğer parti olmuştur.  

28 Mart 2009’da ise Türkiye Geneli’nde Yerel Seçimler yapılmıştır. Bu yerel 
seçimlerde Türkiye genelinin siyasi dağılımını en iyi İl Genel Meclisi Seçim 
sonuçları göstermektedir. Buna Göre oyaların partilere dağılımı aşağıdaki 
gibidir. 

29 Mart İl Genel Meclisi Seçimleri Oy Yüzde 
AKP 15.353.553 %38,4 
CHP 9.229.936 %23,1 
MHP 6.386.279 %16,0 
DTP 2.277.777 %5,7 
SP 2.079.701 %5,2 
DP 1.536.847 %3,8 
DSP 1.139.878 %2,9 
Diğer 1.984.792 %5,0 
Toplam 39.988.763 %100,0 

 

 

Kaynak:http://www.ysk.gov.tr 

%38,4

%23,1

%16,0

%5,7 %5,2
%3,8 %2,9

%5,0

AKP CHP MHP DTP SP DP DSP Diğer

29 Mart 2009 İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları



TÜRKİYE GÜNDEMİ ARAŞTIRMASI 
AĞUSTOS 2009 

 

RAPOR, AĞUSTOS 2009 SAYFA - 20 -   

 

 

 
 

Bir önceki Milletvekili Seçimlerinde, yani 
22 Temmuz 2007 GENEL MİLLETVEKİLİ 
SEÇİMLERİNDE hangi partiye oy 
vermiştiniz? 

Frekans Yüzde Geçerli 
Yüzde 

AK Parti 479 %31,7 %43,3 
CHP 246 %16,2 %22,2 
MHP 149 %9,8 %13,4 
DP 67 %4,5 %6,1 
Bağımsız Aday 61 %4,0 %5,5 
SP 38 %2,5 %3,4 
Diğer 66 %4,5 %6,1 
Geçerli Toplam 1106 %73,1 %100,0 
    

Yaşım tutmuyordu seçmen değildim 145 %9,6 

 Oy kullanmaya gitmedim 108 %7,1 

 Cevap yok 92 %6,1 

 Hangi partiye oy verdiğimi hatırlamıyorum 43 %2,8 

 Geçersiz oy kullandım (Boş oy attım) 19 %1,2 

 Geçersiz Toplam 407 %26,9 

     

Genel Toplam 1513 %100,0 
 

%1,2

%2,8

%6,1

%7,1

%9,6

%4,5

%2,5

%4,0

%4,5

%9,8

%16,2

%31,7

Geçersiz oy kullandım (Boş oy attım)

Hangi partiye oy verdiğimi hatırlamıyorum

Cevap yok

Oy kullanmaya gitmedim

Yaşım tutmuyordu seçmen değildim

Diğer

SP

Bağımsız Aday

DP

MHP

CHP

AK Parti

Bir önceki Milletvekili Seçimlerinde, yani 22 Temmuz 2007 
GENEL MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE hangi partiye oy 

vermiştiniz?
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AK Parti
%43,3

CHP
%22,2

MHP
%13,4

DP
%6,1

Bağımsız Aday
%5,5

SP
%3,4

Diğer
%6,1

Bir önceki Milletvekili Seçimlerinde, yani 22 Temmuz 2007 
GENEL MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE hangi partiye oy 

vermiştiniz?
-Parti Belirtmeyenler Eşit Oranda Dağıtılmış-
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4.2.8 Görüşülen Kişinin 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerindeki Siyasal Tercihi 

 

 

Bir önceki yerel seçimlerde, Yani 28 Mart 
2009'da yapılan yerel seçimlerde, İL 
GENEL MECLİSİ için hangi partiye oy 
vermiştiniz? 

Frekans Yüzde Geçerli 
Yüzde 

AK Parti 457 %30,2 %38,4 
CHP 275 %18,2 %23,1 
MHP 190 %12,6 %16,0 
DTP 68 %4,5 %5,7 
SP 62 %4,1 %5,2 
DP 46 %3,0 %3,8 
DSP 34 %2,2 %2,9 
Diğer 59 %3,9 %5,0 
Geçerli Toplam 1190 %78,7 %100,0 
    

Oy kullanmaya gitmedim 99 %6,5 

 Yaşım Tutmuyordu Oy Kullanmadım 90 %5,9 

 Cevap yok 87 %5,7 

 Hangi partiye oy verdiğimi hatırlamıyorum 33 %2,2 

 Geçersiz oy kullandım (Boş oy attım) 14 %1,0 

 Geçersiz Toplam 323 %21,3 

     

Genel Toplam 1513 %100,0 
 

%1,0

%2,2

%5,7

%5,9

%6,5

%3,9

%2,2

%3,0

%4,1

%4,5

%12,6

%18,2

%30,2

Geçersiz oy kullandım (Boş oy attım)

Hangi partiye oy verdiğimi hatırlamıyorum

Cevap yok

Yaşım Tutmuyordu Oy Kullanmadım

Oy kullanmaya gitmedim

Diğer

DSP

DP

SP

DTP

MHP

CHP

AK Parti

Bir önceki yerel seçimlerde, Yani 28 Mart 2009'da yapılan 
yerel seçimlerde, İL GENEL MECLİSİ için hangi partiye oy 

vermiştiniz?
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AK Parti
%38,4

CHP
%23,1

MHP
%16,0

DTP
%5,7

SP
%5,2

DP
%3,8

DSP
%2,9

Diğer
%5,0

Bir önceki yerel seçimlerde, Yani 28 Mart 2009'da yapılan yerel 
seçimlerde, İL GENEL MECLİSİ için hangi partiye oy vermiştiniz?

-Parti Belirtmeyenler Eşit Oranda Dağıtılmış-
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4.2.9 Anketin Yapıldığı Bölge 

 
Araştırmanın örneklemi 2008 yılı sonunda yayınlanan TÜİK Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre ve Türkiye’nin 15 yaş ve üstü demografik 
özelliklerine uygun olarak belirlenmiştir. Türkiye’nin 2008 yılı sonu itibarı ile 
15 yaş üstü nüfusu 52.728.513 kişidir. Örneklem seçiminin ana amacı 
Türkiye’de yaşayan 15 yaş ve üstü nüfusun hepsinin araştırmaya eşit oranda 
katılma şanslarının oluşturulmasıdır. 
 
Araştırmaya katılan haneler tüm Türkiye Geneli Sabit Telefon hatları 
içerisinden rastsal olarak belirlenmiş, hane içi kişi seçiminde ise “son doğum 
günü kuralı” uygulanmıştır. 
 
28/08/2002 Tarihli ve 2002/4720 sayılı kararname uyarınca, bölgesel 
istatistiklerin toplanması, bölgelerin sosyoekonomik analizlerini yapılması, 
bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel 
İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı 
oluşturulması amacıyla Türkiye genelinde İstatistikî Bölge Birimleri 
Sınıflandırılması yapılmıştır.  
İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırılmasında iller “Düzey 3” olarak 
tanımlanmış; ekonomik, sosyal ve coğrafi yönden benzerlik gösteren komşu 
iller ise bölgesel kalkınma planları ve nüfus büyüklükleri de dikkate alınarak 
“Düzey 1” ve “Düzey 2” olarak gruplandırılmak suretiyle hiyerarşik İstatistikî 
Bölge Birimleri Sınıflandırılması tamamlanmıştır. 
Bu sınıflandırılmaya göre Düzey 3’te 81 il, Düzey 2’de 26 il ve Düzey 1’de 12 
istatistikî bölge mevcuttur. 
 

 

BATI MARMARA DOĞU MARMARA BATI KARADENİZ KUZEYDOGU ANADOLU

EGE BATI ANADOLU DOĞU KARADENİZ ORTADOGU ANADOLU

AKDENİZ ORTA ANADOLU İSTANBUL GÜNEYDOGU ANADOLU
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Çanakkale
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Türkiye genelinde İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırılması bazında nüfus 
dağılımları aşağıdaki gibidir: 
 

1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey 
Kent 

Nüfusu 
Kır 

Nüfusu 
Toplam 
Nüfus 

İSTANBUL 
İSTANBUL 

İSTANBUL-Avr 8.086.725 70.223 8.156.948 
İSTANBUL-Asy 4.373.419 43.443 4.416.862 

İSTANBUL Toplam 12.460.144 113.666 12.573.810 
İSTANBUL Toplam 12.460.144 113.666 12.573.810 

EGE 
 

AYDIN 
AYDIN 688.421 258.541 946.962 
DENİZLİ 735.977 171.337 907.314 
MUĞLA 510.030 256.126 766.156 
AYDIN Toplam  1.934.428 686.004 2.620.432 

İZMİR İZMİR 3.467.258 272.074 3.739.332 
İZMİR Toplam 3.467.258 272.074 3.739.332 

MANİSA 

MANİSA 1.019.764 300.156 1.319.920 
AFYON 550.757 150.815 701.572 
KÜTAHYA 447.249 136.661 583.910 
UŞAK 247.281 86.834 334.115 

MANİSA Toplam  2.265.051 674.466 2.939.517 
EGE Toplam 7.666.737 1.632.544 9.299.281 

AKDENİZ 
 

ADANA 
ADANA 1.798.332 208.318 2.006.650 
İÇEL 1.386.800 209.124 1.595.924 
ADANA Toplam  3.185.132 417.442 3.602.574 

ANTALYA  
ANTALYA 1.509.879 279.416 1.789.295 
ISPARTA 345.250 74.578 419.828 
BURDUR 179.925 71.235 251.160 

ANTALYA Toplam  2.035.054 425.229 2.460.283 

HATAY 
HATAY 1.093.666 292.558 1.386.224 
K.MARAŞ 764.304 240.110 1.004.414 
OSMANİYE 351.113 101.767 452.880 
HATAY Toplam  2.209.083 634.435 2.843.518 

AKDENİZ Toplam  7.429.269 1.477.106 8.906.375 

GÜNEYDOĞU 
ANADOLU 
 

GAZİANTEP 
GAZİANTEP 1.404.609 155.414 1.560.023 
ADIYAMAN 378.543 204.208 582.751 
KİLİS 84.278 34.179 118.457 

GAZİANTEP Toplam 1.867.430 393.801 2.261.231 

MARDİN 

MARDİN 530.789 214.989 745.778 
BATMAN 358.047 114.440 472.487 
ŞIRNAK 308.103 107.898 416.001 
SİİRT 197.437 94.091 291.528 

MARDİN Toplam  1.394.376 531.418 1.925.794 

ŞANLIURFA 
ŞANLIURFA 997.759 525.340 1.523.099 
DİYARBAKIR 1.080.758 379.956 1.460.714 

ŞANLIURFA Toplam 2.078.517 905.296 2.983.813 
GÜNEYDOĞU ANADOLU Toplam   5.340.323 1.830.515 7.170.838 

 



TÜRKİYE GÜNDEMİ ARAŞTIRMASI 
AĞUSTOS 2009 

 

RAPOR, AĞUSTOS 2009 SAYFA - 26 -   

 

1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey 
Kent 

Nüfusu 
Kır 

Nüfusu 
Toplam 
Nüfus 

BATI ANADOLU 
 

ANKARA ANKARA 4.365.544 101.201 4.466.745 
ANKARA Toplam  4.365.544 101.201 4.466.745 

KONYA 
KONYA 1.753.489 205.592 1.959.081 
KARAMAN 167.593 58.456 226.049 
KONYA Toplam  1.921.082 264.048 2.185.130 

BATI ANADOLU Toplam  6.286.626 365.249 6.651.875 

DOĞU MARMARA 
 

BURSA 
BURSA 2.197.968 241.881 2.439.849 
ESKİŞEHİR 657.347 67.502 724.849 
BİLECİK 160.455 43.322 203.777 

BURSA Toplam  3.015.770 352.705 3.368.475 

KOCAELİ 

KOCAELİ 1.346.092 91.834 1.437.926 
SAKARYA 649.693 185.529 835.222 
DÜZCE 169.061 154.267 323.328 
BOLU 166.510 103.906 270.416 
YALOVA 153.993 27.765 181.758 

KOCAELİ Toplam  2.485.349 563.301 3.048.650 
DOĞU MARMARA Toplam  5.501.119 916.006 6.417.125 

BATI KARADENİZ 
 

KASTAMONU 
KASTAMONU 186.082 174.274 360.356 
SİNOP 102.251 96.161 198.412 
ÇANKIRI 123.716 50.286 174.002 

KASTAMONU Toplam 412.049 320.721 732.770 

SAMSUN 

SAMSUN 835.563 393.384 1.228.947 
TOKAT 470.285 150.437 620.722 
ÇORUM 374.281 175.547 549.828 
AMASYA 235.640 93.034 328.674 

SAMSUN Toplam 1.915.769 812.402 2.728.171 

ZONGULDAK 
ZONGULDAK 410.749 205.141 615.890 
KARABÜK 168.374 50.076 218.450 
BARTIN 72.650 109.481 182.131 

ZONGULDAK Toplam 651.773 364.698 1.016.471 
BATI KARADENİZ Toplam  2.979.591 1.497.821 4.477.412 

ORTA ANADOLU 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

KAYSERİ 
KAYSERİ 1.049.111 115.960 1.165.071 
SİVAS 476.794 161.664 638.458 
YOZGAT 356.311 135.807 492.118 

KAYSERİ Toplam 1.882.216 413.431 2.295.647 

KIRIKKALE 

AKSARAY 303.543 62.566 366.109 
NİĞDE 269.541 62.136 331.677 
KIRIKKALE 253.991 26.243 280.234 
NEVŞEHİR 223.284 56.774 280.058 
KIRŞEHİR 181.329 41.841 223.170 

KIRIKKALE Toplam 1.231.688 249.560 1.481.248 
ORTA ANADOLU Toplam   3.113.904 662.991 3.776.895 
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1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey 
Kent 

Nüfusu 
Kır 

Nüfusu 
Toplam 
Nüfus 

ORTADOĞU 
ANADOLU 
  
  
  

MALATYA 

MALATYA 599.783 122.282 722.065 
ELAZIĞ 438.834 102.424 541.258 
BİNGÖL 153.615 97.937 251.552 
TUNCELİ 56.187 27.828 84.015 

MALATYA Toplam 1.248.419 350.471 1.598.890 

VAN 

VAN 567.440 412.231 979.671 
MUŞ 216.507 189.002 405.509 
BİTLİS 205.644 122.242 327.886 
HAKKARİ 155.643 90.826 246.469 

VAN Toplam 1.145.234 814.301 1.959.535 
ORTADOĞU ANADOLU Toplam  2.393.653 1.164.772 3.558.425 

BATI MARMARA 
 

BALIKESİR 
BALIKESİR 776.453 341.834 1.118.287 
ÇANAKKALE 306.758 169.361 476.119 

BALIKESİR Toplam 1.083.211 511.195 1.594.406 

TEKİRDAĞ 
TEKİRDAĞ 627.881 100.504 728.385 
EDİRNE 293.511 102.945 396.456 
KIRKLARELİ 260.819 72.437 333.256 

TEKİRDAĞ Toplam 1.182.211 275.886 1.458.097 
BATI MARMARA Toplam  2.265.422 787.081 3.052.503 

DOĞU KARADENİZ 
 

TRABZON 

TRABZON 565.638 174.926 740.564 
ORDU 534.524 180.885 715.409 
GİRESUN 274.199 143.306 417.505 
RİZE 221.614 94.638 316.252 
ARTVİN 100.210 67.882 168.092 
GÜMÜŞHANE 86.494 44.331 130.825 

TRABZON Toplam 1.782.679 705.968 2.488.647 
DOĞU KARADENİZ Toplam 1.782.679 705.968 2.488.647 

KUZEYDOĞU 
ANADOLU 

AĞRI 

AĞRI 292.224 238.655 530.879 
KARS 140.277 171.928 312.205 
IĞDIR 114.052 67.814 181.866 
ARDAHAN 41.398 71.323 112.721 
AĞRI Toplam 587.951 549.720 1.137.671 

ERZURUM 
ERZURUM 521.380 263.543 784.923 
ERZİNCAN 163.806 49.732 213.538 
BAYBURT 45.568 31.041 76.609 

ERZURUM Toplam 730.754 344.316 1.075.070 
KUZEYDOĞU ANADOLU Toplam  1.318.705 894.036 2.212.741 
GENEL TOPLAM  58.538.172 12.047.755 70.585.927 
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Araştırmada kullanılacak örneklem illeri Düzey 2’ye göre belirlenmiştir. Yani 
Araştırma toplam 26 İkinci Düzey İstatistikî Bölge ve 81 İlde yürütülmüştür. 
Araştırma’nın amacı doğrultusunda Coğrafi Bölgelendirme de önemli bir 
kriter olduğundan Türkiye’nin Coğrafi 7 Bölgesine göre de analizler 
yapılmıştır. 
 

 
 

Yapılan görüşmelerin Coğrafi Bölgelere göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

 

Marmara
%27,1

İç Anadolu
%16,3

Akdeniz
%13,4

Ege
%13,0

Karadeniz
%11,9

Güneydoğu Anadolu
%9,8

Doğu Anadolu
%8,6

Anketin Yapıldığı Coğrafi Bölge

MMAARRMMAARRAA  
441100  aannkkeett  

KKAARRAADDEENNİİZZ  
118800  aannkkeett  

DDOOĞĞUU  
AANNAADDOOLLUU  
113300  aannkkeett  İİÇÇ  AANNAADDOOLLUU  

224466  aannkkeett  EEGGEE  
119977  aannkkeett  

AAKKDDEENNİİZZ  
220022  aannkkeett  

GGÜÜNNEEYYDDOOĞĞUU  
AANNAADDOOLLUU  
114488  aannkkeett  



TÜRKİYE GÜNDEMİ ARAŞTIRMASI 
AĞUSTOS 2009 

 

RAPOR, AĞUSTOS 2009 SAYFA - 29 -   

 

Anketin Yapıldığı Coğrafi Bölge Frekans Geçerli 
Yüzde 

Marmara 410 %27,1 
İç Anadolu 246 %16,3 
Akdeniz 202 %13,4 
Ege 197 %13,0 
Karadeniz 180 %11,9 
Güneydoğu Anadolu 148 %9,8 
Doğu Anadolu 130 %8,6 
Genel Toplam 1513 %100,0 

 
Görüşmelerin 1. ve 2. Düzey İstatistikî Bölgelere göre dağılımı aşağıda 
verilmiştir. 
 

 
 
 
 
 
 
  

%3,1

%4,0

%4,0

%5,1

%5,6

%7,4

%8,6

%8,8

%9,8

%13,0

%13,4

%17,2

Doğu Karadeniz

Batı Marmara

Kuzeydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Orta Anadolu

Batı Karadeniz

Batı Anadolu

Doğu Marmara

Güneydoğu Anadolu

Ege

Akdeniz

İstanbul

Anketin Yapıldığı 1. Düzey İstatistiki Bölge
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Anketin Yapıldığı 1. düzey İstatistikî Bölge Frekans Geçerli 
Yüzde 

İstanbul 261 %17,2 
Akdeniz 202 %13,4 
Ege 197 %13,0 
Güneydoğu Anadolu 148 %9,8 
Doğu Marmara 133 %8,8 
Batı Anadolu 129 %8,6 
Batı Karadeniz 111 %7,4 
Orta Anadolu 84 %5,6 
Ortadoğu Anadolu 79 %5,1 
Batı Marmara 61 %4,0 
Kuzeydoğu Anadolu 61 %4,0 
Doğu Karadeniz 47 %3,1 
Genel Toplam 1513 %100,0 

 

 
%1,3

%1,6
%1,7
%1,7
%1,7

%2,3
%2,4
%2,4

%2,7
%2,7
%2,8
%2,9
%3,1

%3,6
%3,9
%3,9
%4,0
%4,1

%4,4
%4,4
%4,4
%4,4

%4,8
%5,6
%5,8

%17,2

Erzurum
Zonguldak

Kastamonu
Kırıkkale
Tekirdağ
Malatya
Balıkesir

Mardin
Ağrı

Konya
Van

Gaziantep
Trabzon
Antalya

Aydın
Kayseri

Samsun
Hatay
Bursa

Kocaeli
Manisa

Şanlıurfa
İzmir

Adana
Ankara

İstanbul

Anketin Yapıldığı 2. Düzey İstatistiki Bölge
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Anketin Yapıldığı 2. düzey İstatistikî Bölge Frekans Geçerli 
Yüzde 

İstanbul 261 %17,2 
Ankara 88 %5,8 
Adana 85 %5,6 
İzmir 72 %4,8 
Bursa 66 %4,4 
Kocaeli 67 %4,4 
Manisa 66 %4,4 
Şanlıurfa 67 %4,4 
Hatay 62 %4,1 
Samsun 61 %4,0 
Aydın 59 %3,9 
Kayseri 59 %3,9 
Antalya 55 %3,6 
Trabzon 47 %3,1 
Gaziantep 44 %2,9 
Van 43 %2,8 
Ağrı 41 %2,7 
Konya 41 %2,7 
Balıkesir 36 %2,4 
Mardin 37 %2,4 
Malatya 35 %2,3 
Kastamonu 26 %1,7 
Kırıkkale 25 %1,7 
Tekirdağ 25 %1,7 
Zonguldak 25 %1,6 
Erzurum 20 %1,3 
Genel Toplam 1513 %100,0 
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Anketin 
Yapıldığı İl Frekans Geçerli 

Yüzde 
Anketin 
Yapıldığı İl Frekans Geçerli 

Yüzde 
Anketin 
Yapıldığı İl Frekans Geçerli 

Yüzde 
İstanbul-Asy 152 %10,0 Isparta 15 %1,0 Erzincan 6 %0,4 

İstanbul-Avr 109 %7,2 Bolu 14 %0,9 Kars 6 %0,4 

Ankara 88 %5,8 Yalova 13 %0,9 Şırnak 6 %0,4 

İzmir 72 %4,8 Bitlis 12 %0,8 Tekirdağ 6 %0,4 

İçel 47 %3,1 Edirne 12 %0,8 Aksaray 5 %0,3 

Diyarbakır 42 %2,8 Karabük 12 %0,8 Bartın 5 %0,3 

Adana 39 %2,6 Kütahya 12 %0,8 Erzurum 5 %0,3 

Hatay 30 %2,0 Samsun 12 %0,8 Mardin 4 %0,3 

Sivas 27 %1,8 Iğdır 11 %0,7 Kırşehir 2 %0,1 

Şanlıurfa 25 %1,7 Çanakkale 11 %0,7 Niğde 2 %0,1 

Balıkesir 25 %1,7 Çankırı 11 %0,7 Tunceli 2 %0,1 

Burdur 25 %1,7 Giresun 11 %0,7 Elazığ 1 %0,1 

Bursa 25 %1,7 Hakkâri 11 %0,7 Genel Toplam 1513 %100,0 

K.Maraş 24 %1,6 Düzce 10 %0,7 

   Kayseri 24 %1,6 Kırıkkale 10 %0,7 

   Çorum 22 %1,5 Muş 10 %0,7 

   Kocaeli 22 %1,5 Van 10 %0,7 

   Aydın 21 %1,4 Trabzon 10 %0,7 

   Bilecik 21 %1,4 Ağrı 9 %0,6 

   Denizli 21 %1,4 Bayburt 9 %0,6 

   Eskişehir 21 %1,4 Osmaniye 8 %0,5 

   Karaman 21 %1,4 Amasya 8 %0,5 

   Manisa 20 %1,3 Sakarya 8 %0,5 

   Batman 20 %1,3 Sinop 8 %0,5 

   Gaziantep 20 %1,3 Zonguldak 8 %0,5 

   Konya 20 %1,3 Kırklareli 7 %0,5 

   Tokat 19 %1,3 Nevşehir 7 %0,5 

   Adıyaman 18 %1,2 Ordu 7 %0,5 

   Uşak 18 %1,2 Rize 7 %0,5 

   Malatya 17 %1,1 Yozgat 7 %0,5 

   Muğla 17 %1,1 Gümüşhane 7 %0,5 

   Afyon 15 %1,0 Kastamonu 7 %0,5 

   Antalya 15 %1,0 Kilis 7 %0,5 

   Ardahan 15 %1,0 Siirt 7 %0,5 

   Bingöl 15 %1,0 Artvin 6 %0,4 
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4.2.10 Anketin Yapıldığı Yerleşim Birimi 

 

 

Anketin Yapıldığı Yerleşim Birimi Frekans Yüzde Geçerli 
Yüzde 

Kent 1196 %79,1 %79,2 
Kır 315 %20,8 %20,8 
Geçerli Toplam 1511 %99,9 %100,0 
    

Bilinmiyor 2 %0,1 

     

Toplam 1513 %100,0 
  

 

 

 

Kent
%79,2

Kır
%20,8

Anketin Yapıldığı Yerleşim Birimi
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5. BULGULAR 

5.1 SİYASİ PARTİ TERCİHLERİ 

5.1.1 Genel Milletvekili Seçimleri İçin Bugünkü Siyasi Parti Tercihleri 

 

 
 
Bugün bir Genel Milletvekili seçimi yapılsa, kararsızlar dağıtılmadan AK 
Parti’ye oy vereceğini söylerin oranının %29, CHP’ye oy vereceğini söylerin 
oranının %17, MHP’ye oy vereceğini söylerin oranının ise %11 olduğu 
görülmektedir.   
 
Katılımcıların %17’si ise hangi partiye oy verecekleri konusunda kararsız 
olduğunu, %5’i geçersiz oy kullanacağını, %3’ü ise oy kullanmaya 
gitmeyeceğini belirtmiştir.  
 
  

%29,1

%17,2

%10,9

%4,4
%2,7

%6,3

%17,4

%4,5 %4,4
%3,2

AK Parti CHP MHP DTP SP Diğer Kararsızım Geçersiz oy 
kullanırım 

(Boş oy 
atarım)

Cevap yok Oy 
kullanmaya 

gitmem

Bu pazar bir GENEL MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ olsa hangi partiye oy 
verirsiniz?
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Bu pazar bir GENEL MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ 
olsa hangi partiye oy verirsiniz? Frekans Yüzde 

AK Parti 441 %29,1 
CHP 259 %17,2 
MHP 165 %10,9 
DTP 66 %4,4 
SP 41 %2,7 
Diğer 94 %6,3 
Kararsızım 263 %17,4 
Geçersiz oy kullanırım (Boş oy atarım) 69 %4,5 
Cevap yok 67 %4,4 
Oy kullanmaya gitmem 48 %3,2 
Genel Toplam 1513 %100,0 

 

5.1.2 “Kararsızların” ve “Cevap Vermeyenlerin” Kendilerini Yakın Hissettikleri 
Siyasi Parti 

 

 
 
 
 
 

%4,5

%26,4

%27,3

%3,6

%1,2

%2,4

%3,0

%9,1

%10,9

%22,4

Şu an var olan partilerin hepsine oy verebilirim

Şu an var olan siyasi partilerden hiçbirini düşünmüyorum

Gerçekten cevap vermek istemiyorum

Diğer

DTP

SP

DP

CHP

MHP

AK Parti

"Kararsızların" ve "Cevap Vermeyenlerin" Kendilerini Yakın 
Hissettikleri Siyasi Parti
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Bugün yapılacak bir seçimde hangi partiye oy vereceği konusunda kararsız 
olduğunu belirtenlerin ve bu soruya cevap vermeyenlerin kendilerini yakın 
hissettikleri siyasi partilere baktığımızda, %22’lik bir kesim AK Parti’yi 
kendilerine yakın hissettiklerini belirtmiştir. MHP’yi kendilerine yakın 
hissedenlerin oranı %11 iken bu oran CHP’de %9’dur. Bu kitle içerisinde 
%26’lık bir kesim şu an oy verebileceği bir siyasi partinin olmadığını %5’lik 
bir kesim ise şu an var olan partilerin hepsine oy verebileceğini belirtmiştir. 
 
Peki hangi partilere oy vermeye kendinizi 
yakın daha yakın hissediyorsunuz? Frekans Yüzde Geçerli 

yüzde 
AK Parti 74 %22,4 %53,6 
CHP 30 %9,1 %21,7 
DP 10 %3,0 %7,2 
DTP 4 %1,2 %2,9 
MHP 36 %10,9 %26,1 
SP 8 %2,4 %5,8 
Diğer 12 %3,6 %8,7 
Geçerli Toplam 138 %41,8 %100,0 
    

Şu an var olan siyasi partilerden hiçbirini düşünmüyorum 87 %26,4 
 

Şu an var olan partilerin hepsine oy verebilirim 15 %4,5 
 

Gerçekten cevap vermek istemiyorum 90 %27,3 
 

Geçersiz toplam 192 %58,2 
 

Baz 330 %100,0  
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Bu soruda, parti belirtmeyenlerin eşit oranda dağıtılması sonucu, kendilerini 
AKP’ye yakın hissedenlerin oranı %53, MHP’ye yakın hissedenlerin oranı 
%26, CHP’ye yakın hissedenlerin oranı ise %22’dir. Kendilerine yakın 
hissettikleri siyasi parti olarak DP diyenlerin oranının %7 olduğu 
görülmektedir. 
 
 
 
  

AK Parti
%53,6

MHP
%26,1

CHP
%21,7

Diğer
%8,7

DP
%7,2

SP
%5,8

DTP
%2,9

"Kararsızların" ve "Cevap Vermeyenlerin" Kendilerini Yakın 
Hissettikleri Siyasi Parti

-Parti Belirtmeyenler Eşit Oranda Dağıtılmış-
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5.1.3 Bugünkü Siyasi Parti Tercihleri 

 

 
 
Araştırmanın bulgularına dayanarak bir tahmin yapıldığında; “Bu Pazar” bir 
seçim yapılması durumunda, oyların %42’sini AKP’nin,  %24’ünü CHP’nin, 
%16’sını MHP’nin, %6’sını DTP’nin, %4’ünü SP’nin, %9’unu ise diğer 
partilerin alacağı tahmin edilmektedir. Böyle bir seçime olası katılım oranı ise 
%80’dir.  
 

SEÇİM TAHMİNİ 
AĞUSTOS 2009  

Parti 
Belirtenler 

Kararsız 
tercihleri Toplam Tahmin 

AK Parti 441 59 500 %41,5 
CHP 259 24 283 %23,5 
MHP 165 29 194 %16,1 
DTP 66 2 68 %5,6 
SP 41 6 47 %3,9 
Diğer 94 18 112 %9,3 
Toplam 1066 138 1204 %100,0 
       

Tahmini Oy Kullanma Oranı 1204 %79,6 
Oy Kullanmaya gitmeyecek/Boş Oy atacak 309 %20,4 

Genel Toplam 1513 %100,0 

AK Parti
%41,5

CHP
%23,5

MHP
%16,1

DTP
%5,7

SP
%3,9

Diğer
%9,3

Seçim Tahmini - Ağustos 2009
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Temmuz 2009 ile karşılaştırıldığında, partilerin Ağustos 2009’daki oy 
oranlarında önemli değişiklikler olmamıştır. Temmuz 2009’a göre Ak Parti ve 
CHP %1 oy kaybederken, SP %1 oy kazanmış, DTP ve MHP geçen ayki oy 
oranlarını korumuştur. Bu artış ve düşüş oranları incelenirken araştırmanın 
hata payları göz önünde bulundurularak Temmuz 2009’a oranla Ağustos 
2009’da, hiçbir partinin oy oranlarında bir yükselme veya azalma olmadığını 
söylemek mümkündür.  
 
Bu sonuçlar ışında, Açılım Paketinin, son bir ay içerisinde, önemli siyasi 
tercih değişimlerine neden olmadığı görülmektedir. 
  

%42,7

%24,3

%15,9

%5,8

%2,7

%8,5

%41,5

%23,5

%16,1

%5,7
%3,9

%9,3

AK Parti CHP MHP DTP SP Diğer

Seçim Tahmini 
Temmuz -Ağustos 2009

Temmuz 2009

Ağustos 2009
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5.2 AĞUSTOS AYINDA TÜRKİYE GÜNDEMİNİ BELİRLEYEN EN ÖNEMLİ 3 OLAY 
 

 
 
Araştırmaya katılanlara Ağustos ayında Türkiye gündemini belirleyen en 
önemli 3 olayın ne olduğu sorulmuştur. Buna göre Ağustos ayında 
Türkiye’nin gündemini belirleyen en önemli 3 olayın sırasıyla;  
 

• “Demokratik açılım/ Kürt açılımı paketi”,  
• “19 Temmuz tarihinde uygulanmaya başlanan sigara yasağı” ve  
• “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ile 

görüşmesi”  
olduğunu belirtilmiştir.  
 
  

%8,4

%10,9

%16,0

%18,9

%21,0

%23,0

%24,4

%40,9

%50,5

%63,2

Turkcell Süper Ligin Başlaması

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Bağdat ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık seçimi

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile Rusya Başbakanı Vladimir 
Putin’in Türkiye ziyareti

Türkiye’nin önde gelen iş adamlarından Halis Toprak’ın 17 yaşında 
bir kızla yaptığı

3G teknolojisine geçilmesi

Nabucco Boru Hattı Projesi’nin imzalanması

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın DTP Genel Başkanı Ahmet Türk 
ile görüşmesi

19 Temmuz tarihinde uygulanmaya başlanan sigara yasağı

Demokratik Açılım/Kürt Açılımı Paketi

Ağustos 2009'un En Önemli Olayları
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Geçtiğimiz ay içerisinde 
Türkiye’de gündemi 
belirleyen en önemli  3 
olayın hangileri olduğunu 
düşünüyorsunuz?  

1. Derece 
Önemli 

2. Derece 
Önemli 

3. Derece 
Önemli Ortalama 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Demokratik Açılım/Kürt 
Açılımı Paketi 579 %39,4 215 %15,5 142 %11,4 936 %63,2 

19 Temmuz tarihinde 
uygulanmaya başlanan 
sigara yasağı 

333 %22,6 237 %17,0 178 %14,3 748 %50,5 

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın DTP Genel 
Başkanı Ahmet Türk ile 
görüşmesi 

181 %12,3 255 %18,3 169 %13,6 605 %40,9 

Nabucco Boru Hattı 
Projesi’nin imzalanması 98 %6,7 141 %10,1 123 %9,9 362 %24,4 

3G teknolojisine geçilmesi 66 %4,5 127 %9,1 147 %11,8 340 %23,0 
Türkiye’nin önde gelen iş 
adamlarından Halis Toprak’ın 
17 yaşında bir kızla yaptığı 
evlilik 

58 %3,9 142 %10,2 112 %9,0 312 %21,1 

İtalya Başbakanı Silvio 
Berlusconi ile Rusya 
Başbakanı Vladimir Putin’in 
Türkiye ziyareti 

52 %3,5 91 %6,5 137 %11,0 280 %18,9 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık seçimi 63 %4,3 75 %5,4 98 %7,9 236 %15,9 

Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun Bağdat 
ziyareti 

17 %1,2 71 %5,1 72 %5,8 160 %10,8 

Turkcell Süper Ligin 
Başlaması 24 %1,6 37 %2,7 63 %5,1 124 %8,4 

Baz 1471 %100 1391 %100 1241 %100 1481 %100 

 
Demokratik Açılım Paketi Ağustos 2009’a damgasını vurmuş ve araştırmaya 
katılanların %63’ü Ağustos 2009’un en önemli olayının bu açılım paketi 
olduğunu belirtmiştir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın DTP Genel Başkanı 
Ahmet Türk ile görüşmesi de araştırmaya katılanların %51’i tarafından 
Ağustos 2009’un gündem yaratan ikinci maddesi olarak gösterilmiştir. 
Ağustos 2009’da üçüncü gündem maddesi ise araştırmaya katılanların %41’i 
tarafından belirtilen ve sigara tiryakilerinin önüne büyük bir engel olarak 
çıkan “Sigara Yasaklarının başlamasıdır”. 
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5.3 KÜRT SORUNUNA GENEL YAKLAŞIM 

5.3.1 Son Dönemlerde Tartışılan Açılım Paketinin İsmi 

 

 
 
Ağustos 2009’da Türkiye’nin en önemli gündem maddesi olarak ortaya çıkan 
paketin isimlendirilmesi kamuoyunda önem kazanmıştır. Bunun için 
araştırmaya katılanlara “Son zamanlarda kamuoyunda tartışılan açılım 
paketinin isminin “demokratik açılım paketi” mi, yoksa “Kürt açılım paketi” 
mi olması gerektiğini düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Görüşülen 
kişilerin %80’i söz konusu açılım paketinin isminin “Demokratik açılım 
paketi” olması gerektiğini belirtirken, %20’si ise “Kürt açılım paketi olmalıdır” 
cevabını vermiştir.  
 
  

Kürt açılım paketi 
olmalıdır

%20,1

Demokratik açılım 
paketi olmalıdır

%79,8

Son zamanlarda kamuoyunda tartışılan açılım paketinin ismi 
sizce ne olmalıdır?
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Son zamanlarda kamuoyunda tartışılan 
açılım paketinin ismi sizce ne olmalıdır? Frekans Yüzde 

Kürt açılım paketi olmalıdır 261 %20,1 
Demokratik açılım paketi olmalıdır 1037 %79,8 
Geçerli Toplam 1298 %100,0 
  

 
  

Bilmiyor 143 %9,5 

Cevap yok 72 %4,8 

Geçersiz Toplam 215 %14,2 
     

Genel Toplam 1513 %100,0 
 

 
 
Söz konusu açılım paketinin isminin “Demokratik Açılım Paketi” olması 
gerektiğini en fazla Ege (%86) ve Akdeniz (%85) bölgesinde yaşayanlar 
düşünürken  “Kürt açılım paketi” diye adlandırılmasını isteyenlerin oranın ise 
Doğu Anadolu (%35) ve Güneydoğu Anadolu (%27) bölgesinde yaşayanlar 
olduğu ortaya çıkmaktadır. 
 

%15

%35

%14
%27

%19 %22 %18 %20

%85

%65

%86
%73

%81 %79 %82 %80

Akdeniz Doğu 
Anadolu

Ege Güneydoğu 
Anadolu

İç Anadolu Karadeniz Marmara Türkiye

Anketin Yapıldığı Coğrafi Bölge

Son zamanlarda kamuoyunda tartışılan açılım paketinin ismi 
sizce ne olmalıdır?

Demokratik açılım paketi olmalıdır

Kürt açılım paketi olmalıdır
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Bu Pazar Bir Genel Milletvekili seçimi olsa oyunu AKP’ye vereceğini 
belirtenlerin %84’ü son zamanlarda kamuoyunda tartışılan bu açılım 
paketinin isminin “Demokratik Açılım Paketi” olması gerektiğini düşünürken, 
DTP’ye oy vereceğini söyleyenlerin %54’ü ve MHP’ye oy vereceğini 
düşünenlerin %31’i bu paketin “Kürt Açılımı Paketi” olarak adlandırılmasını 
istemektedir.  
 
Bu aşamada DTP seçmeni ile MHP seçmeni arasında bu soru bazındaki 
yakınlık raporun ilerleyen bölümlerinde de anlatılacağı gibi MHP’lilerin pakete 
olumsuz yaklaşmaları ve DTP’lilerin ise pakete hem olumlu yaklaşıp hem de 
paketin içindeki etnik unsurların ön plana çıkartılmasını istemelerinden 
kaynaklanmaktadır. 
 
 
 

%17 %16

%31

%54

%20

%84 %84

%69

%46

%80

Ak Parti CHP MHP DTP Türkiye

Bu pazar bir GENEL MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ olsa hangi partiye oy verirsiniz?

Son zamanlarda kamuoyunda tartışılan açılım paketinin ismi 
sizce ne olmalıdır?

Demokratik açılım paketi olmalıdır

Kürt açılım paketi olmalıdır
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Araştırma kapsamında görüşülen gençlerin %76’sı kamuoyunda tartışılan 
açılım paketinin isminin “demokratik açılım paketi” olması gerektiğini 
düşünürken bu oranı orta yaşlılarda %80, yaşlılarda ise %89’dur. 
 
Yaş yükseldikçe söz konusu paketin isminin “demokratik açılım paketi” 
olması gerektiğini düşünenlerin oranının da arttığı görülmektedir. 
 
  

%25 %21
%12

%20

%76 %80
%89

%80

15-29 30-49 50 yaş üstü Türkiye

Görüşülen Kişinin Yaşı

Son zamanlarda kamuoyunda tartışılan açılım paketinin ismi 
sizce ne olmalıdır?

Demokratik açılım paketi olmalıdır

Kürt açılım paketi olmalıdır
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Bu açılım paketinin Güneydoğu’daki sorunun çözülmesine “yardımcı 
olacağını” düşünenler, paketin  “Demokratik Açılım Paketi” olarak 
isimlendirilmesinin oranını yukarı çekerken “Engel olur” diyenler ise bu oranı 
aşağıya çekmektedir. Ama görünen o dur ki her iki kesimde bu paketin 
isminin “Demokratik Açılım Paketi” olmasında %75’in üzerinde hem fikirdir. 
  

%19 %21 %24 %20

%81 %79 %76 %80

Yardımcı olur Bazı açılardan yardımcı 
olur, bazı açılardan 

engel olur

Engel olur Türkiye

Sizce bu açılım paketi Güneydoğu’daki sorunun çözülmesini nasıl etkiler?

Son zamanlarda kamuoyunda tartışılan açılım paketinin ismi 
sizce ne olmalıdır?

Demokratik açılım paketi olmalıdır

Kürt açılım paketi olmalıdır
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5.3.2 Açılım Paketinin Kamuoyunda Gündem Oluşturmasının Değerlendirilmesi 

 

 
 
Araştırmaya katılanların %39’u açılım paketinin kamuoyunda gündem 
oluşturmasından rahatsızlık duymadığını belirtirken %53’ü bu paketin 
kamuoyunda gündem oluşturmasından rahatsızlık olduğunu belirtmiştir.  
 
Açılım paketinin kamuoyunda gündem oluşturmasından “hiç” rahatsız 
olmayanların oranı %18, “rahatsız” olmayanların oranı %21’dir. Buna karşılık 
açılım paketinin kamuoyunda gündem oluşturmasından “son derece rahatsız” 
olanların oranı %32, “biraz rahatsız” olanların oranı ise %21’dir. 
 
Bu sonuçlar ışığında “Kürt sorununa yönelik Demokratik Açılım Paketinin” 
kamuoyunun yarısından fazla bir kesiminde rahatsızlık uyandırdığı 
gözlenmektedir. Bu da bu sorunun uzlaşma yolu ile çözülmesinin önemini 
ortaya çıkartmaktadır. Çünkü toplumun yarısından fazlasını rahatsız edecek 
bir iyileşme çabasının ters tepki yaratması beklenilebilir. 
 
 
 
 
 

Hükümetin, Kürt sorununun çözümüne Frekans Yüzde Yüzde 

%32,1

%21,0

%7,9

%20,9

%18,2

Son derece rahatsız 
oluyor

Biraz rahatsız oluyor Ne rahatsız oluyor ne 
de olmuyor

Rahatsız olmuyor Hiç rahatsız olmuyor

Hükümetin, Kürt sorununun çözümüne yönelik sunduğu açılım 
paketinin kamuoyunda gündem oluşturmasını nasıl 

değerlendiriyorsunuz?
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yönelik sunduğu açılım paketinin 
kamuoyunda gündem oluşturmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Son derece rahatsız oluyor 474 %32,1 

%53,1 
Biraz rahatsız oluyor 309 %21,0 
Ne rahatsız oluyor ne de olmuyor 116 %7,9 %7,9 
Rahatsız olmuyor 309 %20,9 

%39,0 
Hiç rahatsız olmuyor 268 %18,2 
Geçerli Toplam 1476 %100,0 %100,0 
      

Ortalama 1476 2,72    
 

  
 

Bilmiyorum 31 %2,0 
 

Cevap yok 6 %0,4 
 

Geçersiz Toplam 37 %2,4 
       

Genel Toplam 1513 %100,0  
 

 
 
Hükümetin, Kürt sorunun çözümüne yönelik sunduğu açılım paketinin 
kamuoyunda gündem oluşturmasının Güneydoğu (%74) ve Doğu Anadolu 
(%52) dışında kalan bütün coğrafi bölgelerde rahatsızlık uyandırdığı 
görülmektedir.  

%57
%41

%58

%23

%59 %61 %57 %53

%6

%8

%11

%3

%9 %9
%9

%8

%38
%52

%31

%74

%33 %30 %34 %39

Akdeniz Doğu 
Anadolu

Ege Güneydoğu 
Anadolu

İç Anadolu Karadeniz Marmara Türkiye

Anketin Yapıldığı Coğrafi Bölge

Hükümetin, Kürt sorununun çözümüne yönelik sunduğu açılım 
paketinin kamuoyunda gündem oluşturmasını nasıl 

değerlendiriyorsunuz?

Rahatsız olmuyor

Ne rahatsız oluyor ne de olmuyor

Rahatsız oluyor
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Hükümetin, Kürt sorunun çözümüne yönelik sunduğu açılım paketinin 
kamuoyunda gündem oluşturması Güneydoğu (%74) ve Doğu Anadolu 
(%54) büyük bir bölümünde rahatsızlık yaratmadığı sonucu ışığında 
Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da yaşayanların soruna bölgesel yaklaştıkları 
söylenebilir.  
 

 
 
Bu Pazar Bir Genel Milletvekili seçimi olsa oyunu AKP’ye vereceğini 
söyleyenlerin %55’i söz konusu açılım paketinin kamuoyunda gündem 
oluşturmasından rahatsız olmadığını belirtirken, AKP seçmeninin %37’si bu 
paketin kamuoyunda gündem oluşturmasından rahatsız olduğunu ifade 
etmiştir. 
 
Bu Pazar Bir Genel Milletvekili seçimi olsa oyunu CHP’ye vereceğini 
söyleyenlerin %21’i söz konusu açılım paketinin kamuoyunda gündem 
oluşturmasından rahatsız olmadığını belirtirken, CHP seçmeninin %70’i bu 
paketin kamuoyunda gündem oluşturmasından rahatsız olduğunu ifade 
etmiştir. 
 
 
 
 

%37

%70 %75

%23

%53

%7

%10 %4

%8

%8

%55

%21 %22

%69

%39

Ak Parti CHP MHP DTP Türkiye

Bu pazar bir GENEL MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ olsa hangi partiye oy verirsiniz?

Hükümetin, Kürt sorununun çözümüne yönelik sunduğu açılım 
paketinin kamuoyunda gündem oluşturmasını nasıl 

değerlendiriyorsunuz?

Rahatsız olmuyor

Ne rahatsız oluyor ne de olmuyor

Rahatsız oluyor
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Bu Pazar Bir Genel Milletvekili seçimi olsa oyunu MHP’ye vereceğini 
söyleyenlerin %22’si söz konusu açılım paketinin kamuoyunda gündem 
oluşturmasından rahatsız olmadığını belirtirken, MHP seçmeninin %75’i bu 
paketin kamuoyunda gündem oluşturmasından rahatsız olduğunu ifade 
etmiştir. 
 
Bu Pazar Bir Genel Milletvekili seçimi olsa oyunu DTP’ye vereceğini 
söyleyenlerin %69’u söz konusu açılım paketinin kamuoyunda gündem 
oluşturmasından rahatsız olmadığını belirtken, DTP seçmeninin %23’ü bu 
paketin kamuoyunda gündem oluşturmasından rahatsız olduğunu ifade 
etmiştir. 
 
Bu sonuçlar ışığında, “Kürt Sorununun Çözümüne yönelik Demokratik Açılım 
Paketinin” kamuoyunda gündem oluşturmasından MHP ve CHP seçmeninin 
büyük bir bölümü rahatsızlık duyarken DTP ve Ak Parti seçmenin büyük bir 
bölümünün ise bu paketin kamuoyunda gündem oluşturmasından rahatsızlık 
duymadığı ortaya çıkmaktadır. Buna rağmen AK Parti seçmeni içersinde 
bulunan %37’lik bir kesimin bu paketin kamuoyunda gündem 
oluşturmasından duyduğu rahatsızlık da göz ardı edilmemelidir. 
 

 
 
 

%50 %51 %53

%5 %9 %8

%45 %40 %39

Kürt açılım paketi Demokratik açılım paketi Türkiye

Son zamanlarda kamuoyunda tartışılan açılım paketinin ismi sizce ne olmalıdır ?

Hükümetin, Kürt sorununun çözümüne yönelik sunduğu açılım 
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değerlendiriyorsunuz?
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Ne rahatsız oluyor ne de olmuyor

Rahatsız oluyor
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Tartışılan paketi “Kürt Açılım Paketi” olarak adlandıranların (%45)  
“Demokratik Açılım Paketi” diye adlandıranlara (%40) oranla paketin 
kamuoyunda gündem oluşturmasından daha az rahatsız oldukları 
gözlenmektedir. 
 

 
 
Bu açılım paketi Güneydoğu’da yaşanan sorunun çözülmesine “yardımcı olur” 
diyenler (%59), “engel olur” (%18) diyenlere oranla paketin kamuoyunda 
gündem oluşturmasından daha az rahatsız oldukları gözlenmektedir. Buna 
karşın “engel” olur diyenlerin %78’i bazı açılardan yardımcı bazı açılardan 
engel olur diyenlerin %56’sı ve yardımcı olur diyenlerin %33’ü paketin 
kamuoyunda gündem oluşturmasından rahatsız olmaktadır. 
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5.3.3 Açılım Paketinin Zamanlaması 

 

 
 
Araştırmaya katılanlara söz konusu açılım paketinin zamanlaması hakkında 
ne düşündükleri sorulmuştur. Buna göre görüşülen kişilerin %53’ü bu açılım 
paketinin kamuoyuna sunulmasının çok zamansız olduğunu belirtirken, tam 
zamanı olduğunu düşünenlerin oranı ise %47’dir. 
 
Sonuç olarak Türkiye’nin yarısından fazlasının bu açılım paketinin 
zamanlaması hakkında hoşnut olmadığı yarısına yakının ise hoşnut olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bu konuda toplum içerisinde iki zıt kutup oluşması bu 
paketin başarıya ulaşmasının önünde önemli bir engeldir. Bu paketin taraf ve 
muhaliflerinin Türkiye’nin en önemli üç sorunu arasında müzmin bir şekilde 
yerini alan “Güneydoğu Sorunu’nun” çözümü için muhakkak bir konsensüs 
sağlamaları kaçınılmazdır. 
  

Çok zamansızdı
%53,3

Tam zamanıydı
%46,7

Bu açılım paketinin zamanlaması hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
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Bu açılım paketinin zamanlaması 
hakkında ne düşünüyorsunuz? Frekans Yüzde 

Çok zamansızdı 680 %53,3 
Tam zamanıydı 594 %46,7 
Geçerli Toplam 1274 %100,0 
     

Cevap yok 206 %13,6 

Geçersiz toplam 33 %2,2 

Geçersiz Toplam 239 %15,8 
     

Genel Toplam 1513 %100,0 
 

 
 
Güneydoğu ve Doğu Anadolu dışında kalan bütün bölgeler bu açılımın 
zamanlamasının yanlış olduğunu düşünürken Güneydoğu (%70) ve Doğu 
Anadolu’da yaşayanlar  (%67) açılım paketinin tam zamanı olduğunu 
belirtmektedir. Açılım paketinin zamanlamasının yanlış olduğunu düşünen 
Marmara (%65) ve Akdeniz’de yaşayanların (%62) bu açılımın karşısında 
önemli bir engel oluşturacağı düşünülmektedir. 
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TBMM’de Grubu bulunan DTP (%86) ve Ak Parti (%65) seçmeni bu açılım 
paketinin tam zamanı olduğunu düşünürken MHP (%78) ve CHP (%69) 
seçmeni bu paketin açılımının çok zamansız olduğunu düşünmektedir. AK 
Parti seçmeni içerisindeki %35’lik bir kesimin ise paket çok zamansızdı 
diyenlerin oranı dikkat çekicidir. 
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Bu açılımın zamanlaması hakkında erkekler (%49) kadınlara (%43) oranla 
daha olumlu bakmaktadır. Kadınların %57’sinin “bu açılım paketi çok 
zamansız olduğunu” belirtmesi ise dikkat çekicidir. 
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Orta yaş grubunda olanlar (%52) diğer yaş gruplarına oranla açılım paketinin 
zamanlamasının iyi olduğunu düşünmektedir. Gençler (%57) ve yaşlıların 
(%58) çoğunluğu açılım paketinin zamanlamasının yanlış olduğunu 
düşünmektedir. 
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Çok zamansızdı
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Bu paketin “Kürt Açılım Paketi” (%57) diye adlandırılmasını isteyenler, 
“Demokratik Açılım Paketi” (%50) diye adlandırılmasını isteyenlerden daha 
çok paketin zamanlamasını beğenmemektedir. 
 

%57
%50 %53

%43
%50 %47

Kürt açılım paketi Demokratik açılım paketi Türkiye

Son zamanlarda kamuoyunda tartışılan açılım paketinin ismi sizce ne olmalıdır ?

Bu açılım paketinin zamanlaması hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Tam zamanıydı

Çok zamansızdı
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Bu açılım paketi Güneydoğu’da yaşanan sorunun çözülmesine “yardımcı olur” 
diyenler (%73) “engel olur” (%17) diyenlere oranla paketin zamanlamasına 
çok daha olumlu yaklaştığı görülmektedir.  
 
Burada dikkat çekici bir başka husus ise bu paketin “bazı açılardan yardımcı, 
bazı açılardan engel olacağını” düşünenlerin %57’sinin paketin 
zamanlamasının yanlış olduğunu düşünmesidir. 
 
 
 
 
 
  

%27

%57

%84

%53

%73

%43

%17

%47

Yardımcı olur Bazı açılardan yardımcı 
olur, bazı açılardan engel 

olur

Engel olur Türkiye

Sizce bu açılım paketi Güneydoğu’daki sorunun çözülmesini nasıl etkiler?

Bu açılım paketinin zamanlaması hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Tam zamanıydı

Çok zamansızdı
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5.3.4 Demokratik Açılım Paketi ile ilgili ifadelerin değerlendirilmesi 

 

 
 
 
 

%71,3

%58,3

%59,6

%53,7

%48,2

%41,0

%41,7

%37,3

%38,8

%35,3

%32,0

%28,2

%15,9

%16,3

%7,2

%10,3

%7,8

%9,5

%14,2

%11,2

%8,5

%10,2

%7,1

%9,6

%8,3

%10,1

%9,3

%6,5

%21,5

%31,5

%32,7

%36,8

%37,6

%47,9

%49,8

%52,5

%54,1

%55,1

%59,7

%61,8

%74,9

%77,2

Genel af ilan edilmelidir

Bu açılımın yapılabilmesi için Türk Silahlı 
Kuvvetleri operasyonları durdurmalıdır

Üniversitelerde Kürtçe bölümler açılmalıdır

Güneydoğu illerinde, Devlet dairelerinde 
Kürtçe bilen vatandaşlara istihdamda öncelik …

Yerleşim birimlerine değiştirilen eski isimleri 
yeniden verilmelidir

Güneydoğu’da yaşanan sorun etnik 
kökenlidir

Koruculuk sistemi kaldırılmalıdır

Güneydoğu’da yaşanan sorun Türkiye’de 
demokrasinin kötü işleyişinden kaynaklanmaktadır

Ana dilde eğitim hakkı verilmelidir

Bu açılım paketi etnik ayrışmaya yol açar

Güneydoğu’da yaşanan sorunlar bölgenin 
ekonomik koşullarının kötülüğünden …

T.C. Anayasası’nda yer alan “Türk Milleti” 
ifadesi yerine “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” …

Güneydoğu’da yaşanan sorunlar yabancı 
devletlerin kışkırtmasıyla oluşmaktadır

Bu açılımın yapılabilmesi için terör 
örgütünün silah bırakması gerekmektedir

Aşağıdaki ifadelere ne derece katılıp katılmadığınızı söyler 
misiniz?

Katılmıyor Ne katılıyor ne katılmıyor Katılıyor
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Araştırmanın bu bölümünde, açılım paketinin içerisinde olup olmadığını 
bilmediğimiz ama kamuoyunda sıkça dile getirilen, bazı kesimler tarafından 
paket içerisinde yer alması istenen, bazıları tarafından ise bu paketin 
içerisinde yer almaması istenen on dört ifadeye araştırmayı cevaplayan 
kaynak kişilerin ne derece katılıp katılmadığı sorgulanmıştır. 
 
Bu sonuçlar ışığında Türkiye’de bu sorunun çözümüne yönelik kırmızı ve yeşil 
çizgiler ortaya çıkartılmıştır.  
 
Buna göre bu paketin açılması için olmaz ise olmaz birinci madde “Terör 
Örgütünün Silah Bırakmasıdır aksi takdirde bu paketin açılmaması 
gerekliliğidir” (%77). Yorum: Terör örgütü silah bırakmadan açılım paketi 
açılmamalıdır. Çözümün önündeki en önemli engel terör örgütünün TSK ile 
silahlı çatışmaya girmesidir. 
 
Bunun yanı sıra sorunun çözümünün sadece içeride aranmaması gerektiğini 
gösteren ve muhalefet liderlerinin özellikle üzerinde vurgu yaptığı 
“Güneydoğu’da yaşanan sorunlar yabancı devletlerin kışkırtması ile 
oluşmaktadır” ifadesine katılma oranı %75’tir. Yorum: Yabancı Devletlerle 
diyaloga geçilip Güneydoğu’daki olumsuzlukları körükleyen uluslararası 
unsurların ortada kaldırılması önemlidir. 
 
“T.C. Anayasası’nda yer alan “Türk Milleti” ifadesi yerine “Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı” ifadesi konulmalıdır” ifadesine katılıyorum diyenlerin 
oranı %62 iken bu ifadeye katılmayanların oranı %28’dir. Yorum: Türkiye 
Cumhuriyeti Vatandaşlığı ibaresi anayasada yer alabilir. 
 
“Güneydoğu’da yaşanan sorun Türkiye’de demokrasinin kötü işleyişinden 
kaynaklanmaktadır” ifadesine katılıyorum diyenlerin oranı %60 iken %32’lik 
bir kesim bu ifadeye katılmamaktadır. Yorum: Türkiye’de demokrasi kötü 
işliyor sorunun düzelmesi için demokrasinin kurallarının her kesime aynı 
uygulanması gerekmektedir. 
 
“Bu açılım paketi etnik ayrışmaya yol açar” ifadesine katılıyorum diyenlerin 
oranı %55 iken %35’lik bir kesim bu ifadeye katılmamaktadır. Yorum: Dikkat 
mutabakat sağlanmaz ise bu paket etnik ayrışmaya yol açabilir. 
 
“Ana dilde eğitim hakkı verilmelidir” ifadesine katılıyorum diyenlerin oranı 
%54 iken %39’luk bir kesim bu ifadeye katılmamaktadır. Yorum: Ana dilde 
eğitim hakkı verilebilir ama bu konu kamuoyuna iyi anlatılmalıdır. 
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“Güneydoğu’da yaşanan sorun Türkiye’de demokrasinin kötü işleyişinden 
kaynaklanmaktadır” ifadesine katılıyorum diyenlerin oranı %53 iken %37’lik 
bir kesim bu ifadeye katılmamaktadır. Yorum: Bölgenin ekonomik koşulları 
düzeltilmelidir ama sadece bu bölgenin değil tüm Türkiye’nin ekonomik 
sorunları iyileştirilmedir. Sadece bu bölgede ekonomik refah ülkenin geri 
kalan bölümlerine zarar verebilir. 
 
“Koruculuk sistemi kaldırılmalıdır” ifadesine katılıyorum diyenlerin oranı %50 
iken %42’lik bir kesim bu ifadeye katılmamaktadır. Yorum: Koruculuk 
sistemi zaman içerisinde kademeli olarak kaldırılabilir fakat kaldırılırken bölge 
içi dinamiklere dikkat edilmelidir. 
 
“Güneydoğu’da yaşanan sorun etnik kökenlidir” ifadesine katılıyorum 
diyenlerin oranı %48 iken %41’lik bir kesim bu ifadeye katılmamaktadır. 
Yorum: Herkesin, her kesimin kültürüne ve kökenine saygılı olması önemlidir 
fakat kimse etnik kökenini ve kültürünü kullanıp bunlardan kaynaklanmayan 
sorunları bunlardan kaynaklanıyormuş gibi göstermemelidir.   
 
“Yerleşim birimlerine değiştirilen eski isimleri yeniden verilmelidir” ifadesine 
katılıyorum diyenlerin oranı %38 iken %48’lik bir kesim bu ifadeye 
katılmamaktadır. Yorum: Yerleşim birimlerine değiştirilen eski isimlerinin 
verilmesi çok önemli değildir, hatta değiştirilmemelidir.  
 
“Güneydoğu illerinde, Devlet dairelerinde Kürtçe bilen vatandaşlara 
istihdamda öncelik verilmelidir” ifadesine katılıyorum diyenlerin oranı %37 
iken %54’lük bir kesim bu ifadeye katılmamaktadır. Yorum: İşsizlik önemli 
bir sorundur, devlet kurumlarının işe alımlarında işe alınacak kişinin anadili 
ayırt edici bir özellik olmamalıdır fakat devlet memurlarının da hizmet 
verdikleri vatandaşlarla iletişimlerinin iyi olması beklenmektedir. 
 
“Üniversitelerde Kürtçe bölümler açılmalıdır” ifadesine katılıyorum diyenlerin 
oranı %33 iken %60’lük bir kesim bu ifadeye katılmamaktadır. Yorum: 
Üniversitelerde Kürtçe bölümler açılmasına gerek yoktur. 
 
“Bu açılımın yapılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonları 
durdurmalıdır, yoksa bu açılım yapılmamalıdır” ifadesine katılıyorum 
diyenlerin oranı %32 iken %58’lik bir kesim bu ifadeye katılmamaktadır. 
Yorum: Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu sorun çözülünceye kadar operasyonları 
durdurmaması istenmektedir fakat verilen şehitler toplumu üzmektedir. 
 
“Genel af ilan edilmelidir” ifadesine katılıyorum diyenlerin oranı %22 iken 
%71’lik bir kesim bu ifadeye katılmamaktadır. Yorum: Terör örgütü elebaşı 
hiçbir şekilde affedilemez. 
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5.3.5 Demokratik Açılım Paketi ile ilgili ifadelere katılıp katılmama 

5.3.5.1 “Ana dilde eğitim hakkı verilmelidir” 

 

 
 
Görüşülen kişilerin %54’ü “ana dilde eğitim hakkı verilmelidir” ifadesine 
katıldığını belirtirken %39’luk bir kesim ise “katılmadığını” belirtmiştir. 
 
Bu ifadeye “kesinlikle” katıldığını belirtenlerin oranı %8, “katıldığını” 
belirtenlerin oranının ise %46’dır. Buna karşılık “ana dilde eğitim hakkı 
verilmelidir” ifadesine “kesinlikle katılmadığını” belirtenlerin oranının %9, 
“katılmadığını” belirtenlerin oranının ise %30 olduğu görülmektedir. 
 
Son dönemde kamuoyunun en önemli gündem maddesini oluşturan ve Kürt 
sorununun çözümüne yönelik sunulan açılım paketi kapsamında dile getirilen 
ifadelerden birisi olan “Ana dilde eğitim hakkı verilmelidir” ifadesinin, 
araştırmaya katılanların yarısından fazlası tarafından desteklendiği 
görülmektedir. 
  

%8,8

%30,0

%7,1

%45,7

%8,4

Kesinlikle katılmıyor Katılmıyor Ne katılıyor ne de 
katılmıyor

Katılıyor Kesinlikle Katılıyor

"Ana dilde eğitim hakkı verilmelidir" ifadesine ne derece katılıp 
katılmadığınızı söyler misiniz?
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Ana dilde eğitim hakkı verilmelidir Frekans Yüzde Yüzde 
Kesinlikle katılmıyor 131 %8,8 

%38,8 
Katılmıyor 445 %30,0 
Ne Katılıyor ne de katılmıyor 106 %7,1 %7,1 
Katılıyor 678 %45,7 

%54,1 
Kesinlikle Katılıyor 124 %8,4 
Geçerli Toplam 1484 %100,0 %100,0 
      

Ortalama 1484 3,15        

Bilmiyorum 25 %1,7 
 

Cevap yok 4 %0,3 
 

Geçersiz Toplam 29 %1,9 
       

Genel Toplam 1513 %100,0  
 

 
 
“Ana dilde eğitim hakkı verilmelidir” ifadesi en fazla Güneydoğu (%77) ve 
Doğu Anadolu’da (%71) destek görürken en az Karadeniz (%46), Ege ve 
Marmara’da (%48) desteklenmektedir. 
 

%42

%25
%40

%20

%39 %43 %47
%39

%9

%4

%13

%3

%6
%11 %6

%7

%50

%71

%48

%77

%55
%46 %48

%54

Akdeniz Doğu 
Anadolu

Ege Güneydoğu 
Anadolu

İç Anadolu Karadeniz Marmara Türkiye

Anketin Yapıldığı Coğrafi Bölge

"Ana dilde eğitim hakkı verilmelidir" ifadesine katılıp 
katılmadığınızı öğrenebilir miyim?

Katılıyor

Ne Katılıyor ne de katılmıyor

Katılmıyor
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“Ana dilde eğitim hakkı verilmelidir” ifadesi en fazla DTP (%95) ve Ak Parti 
(%71) seçmeninden destek görürken MHP (%42) ve CHP (%48) seçmeni bu 
ifadeyi daha az desteklemektedir. MHP seçmenin büyük bir bölümü (%62) 
ana dilde eğitim hakkı verilmesine karşı çıkmaktadır. 
 

%30

%48
%62

%4

%39

%8

%10

%5

%2

%7

%62

%42
%33

%95

%54

Ak Parti CHP MHP DTP Türkiye

Bu pazar bir GENEL MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ olsa hangi partiye oy verirsiniz?

"Ana dilde eğitim hakkı verilmelidir" ifadesine katılıp 
katılmadığınızı öğrenebilir miyim?

Katılıyor

Ne Katılıyor ne de katılmıyor

Katılmıyor
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“Ana dilde eğitim hakkı verilmelidir” ifadesi kırsal kesimde yaşayanlardan 
(%60) kentsel kesimde yaşayanlara (%53) oranla daha fazla destek 
almaktadır. 
 

%41
%30

%39

%7

%9

%7

%53
%60

%54

Kent Kır Türkiye

Görüşmenin yapıldığı Yerleşim Birimi

"Ana dilde eğitim hakkı verilmelidir" ifadesine katılıp 
katılmadığınızı öğrenebilir miyim?

Katılıyor

Ne Katılıyor ne de katılmıyor

Katılmıyor



TÜRKİYE GÜNDEMİ ARAŞTIRMASI 
AĞUSTOS 2009 

 

RAPOR, AĞUSTOS 2009 SAYFA - 66 -   

 

 
 
 
“Ana dilde eğitim hakkı verilmelidir” ifadesi, açılım paketini “Kürt Açılım 
Paketi” (%63) diye adlandıranlardan “Demokratik Açılım Paketi” (%55) diye 
adlandıranlara oranla daha fazla destek almaktadır. 
 

%34 %36 %39

%2
%9 %7

%63
%55 %54

Kürt açılım paketi Demokratik açılım paketi Türkiye

Son zamanlarda kamuoyunda tartışılan açılım paketinin ismi sizce ne olmalıdır ?

"Ana dilde eğitim hakkı verilmelidir" ifadesine katılıp 
katılmadığınızı öğrenebilir miyim?

Katılıyor

Ne Katılıyor ne de katılmıyor

Katılmıyor
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“Ana dilde eğitim hakkı verilmelidir” ifadesi açılım paketin sorunun çözümüne 
“yardımcı” olacağını düşünenler (%68) ve “bazı açılardan yardımcı bazı 
açılardan engel olacağını” düşünenlerden (%54), “engel” olacağını 
düşünenlere (%37) oranla daha fazla destek almaktadır. Paketin sorunun 
çözümüne engel olacağını düşünenlerin %57’si ana dilde eğitim hakkına karşı 
çıkmaktadır. 
 
  

%24
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%68
%54

%37

%54

Yardımcı olur Bazı açılardan yardımcı 
olur, bazı açılardan 

engel olur

Engel olur Türkiye

Sizce bu açılım paketi Güneydoğu’daki sorunun çözülmesini nasıl etkiler?

"Ana dilde eğitim hakkı verilmelidir" ifadesine katılıp 
katılmadığınızı öğrenebilir miyim?

Katılıyor

Ne Katılıyor ne de katılmıyor

Katılmıyor
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5.3.5.2 "Yerleşim birimlerine değiştirilen eski isimleri yeniden verilmelidir"   

 

 
 
Görüşülen kişilerin %38’i “yerleşim birimlerine değiştirilen eski isimleri 
yeniden verilmelidir” ifadesine katıldığını belirtirken %48’lik bir kesim ise 
“katılmadığını” belirtmiştir.  
 
Bu ifadeye “kesinlikle” katıldığını belirtenlerin oranı %5, “katıldığını” 
belirtenlerin oranının ise %33 olduğu görülmektedir. Buna karşılık “yerleşim 
birimlerine değiştirilen eski isimleri yeniden verilmelidir” ifadesine “kesinlikle 
katılmadığını” belirtenlerin oranının %5, “katılmadığını” belirtenlerin oranının 
ise %43 olduğu görülmektedir. 
 
Elde edilen sonuçlara göre, araştırmaya katılanların yarısına yakın bir 
kısmının yerleşim birimlerine değiştirilen eski isimlerinin yeniden verilmesini 
istemedikleri sonucu ortaya çıkmaktadır. 
 
  

%5,4

%42,8

%14,2

%32,7

%4,9

Kesinlikle katılmıyor Katılmıyor Ne katılıyor ne de 
katılmıyor

Katılıyor Kesinlikle Katılıyor

"Yerleşim birimlerine değiştirilen eski isimleri yeniden 
verilmelidir"  ifadesine ne derece katılıp katılmadığınızı söyler 

misiniz?
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Yerleşim birimlerine değiştirilen eski 
isimleri yeniden verilmelidir Frekans Yüzde Yüzde 

Kesinlikle katılmıyor 77 %5,4 
%48,2 

Katılmıyor 614 %42,8 
Ne Katılıyor ne de katılmıyor 204 %14,2 %14,2 
Katılıyor 470 %32,7 

%37,6 
Kesinlikle Katılıyor 71 %4,9 
Geçerli Toplam 1436 %100,0 %100,0 
      

Ortalama 1436 2,89        

Bilmiyorum 74 %4,9 
 

Cevap yok 3 %0,2 
 

Geçersiz Toplam 77 %5,1 
   

 
  

 

Genel Toplam 1513 %100,0  
 

 
 
“Yerleşim birimlerine değiştirilen eski isimleri yeniden verilmelidir” ifadesi en 
fazla Güneydoğu (%52) ve Doğu Anadolu’da (%57) destek görürken en az 
Akdeniz ve Karadeniz’de (%28) desteklenmektedir. Akdeniz’de yaşayanların 
%59’u, Karadeniz’de yaşayanların %55’i ve İç Anadolu’da yaşayanların 
%50’si “Yerleşim birimlerine değiştirilen eski isimleri yeniden verilmelidir” 
ifadesine katılmadıklarını belirtmiştir.  
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%36
%49

%30

%50 %55 %49 %48

%13
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%12 %14
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Akdeniz Doğu 
Anadolu

Ege Güneydoğu 
Anadolu

İç Anadolu Karadeniz Marmara Türkiye

Anketin Yapıldığı Coğrafi Bölge

"Yerleşim birimlerine değiştirilen eski isimleri yeniden 
verilmelidir" ifadesine katılıp katılmadığınızı öğrenebilir miyim?

Katılıyor

Ne Katılıyor ne de katılmıyor

Katılmıyor
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“Yerleşim birimlerine değiştirilen eski isimleri yeniden verilmelidir” ifadesi en 
fazla DTP (%77) seçmeninden destek görürken MHP (%23) ve CHP (%30) 
seçmeni bu ifadeyi daha az desteklemektedir. MHP (%66) ve CHP (%62) 
seçmenin büyük bir bölümü yerleşim birimlerine değiştirilen eski isimleri 
yeniden verilmesine karşı çıkmaktadır. Ak Parti seçmeninin ise %45’i bu 
ifadeye katılmamaktadır. 
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“Yerleşim birimlerine değiştirilen eski isimleri yeniden verilmelidir” ifadesini 
erkekler (%42) kadınlara (%33) oranla daha çok desteklemektedir. 
Kadınların %55’i yerleşim birimlerine değiştirilen eski isimleri yeniden 
verilmesine karşı çıkmaktadır. 
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“Yerleşim birimlerine değiştirilen eski isimleri yeniden verilmelidir” ifadesi 
orta yaşlılar (%41) ve yaşlılar (%40),  gençlere (%32) oranla daha çok 
desteklemektedir. Gençlerin %54’ü yerleşim birimlerine değiştirilen eski 
isimleri yeniden verilmesine karşı çıkmaktadır. 
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“Yerleşim birimlerine değiştirilen eski isimleri yeniden verilmelidir” ifadesi 
kırsal kesimde yaşayanlardan (%45) kentsel kesimde yaşayanlara (%36) 
oranla daha fazla destek almaktadır. Kentsel kesimde yaşayanların %50’si 
yerleşim birimlerine değiştirilen eski isimlerinin yeniden verilmesine karşı 
çıkmaktadır. 
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“Yerleşim birimlerine değiştirilen eski isimleri yeniden verilmelidir” ifadesi 
açılım paketinin sorunun çözümüne yardımcı olacağını düşünenlerden (%51) 
engel olacağını (%26) ve “bazı açılardan yardımcı bazı açılardan engel 
olacağını” düşünenlere (%36) oranla daha fazla destek almaktadır. Paketin 
sorunun çözümüne engel olacağını düşünenlerin %61’i ve “bazı açılardan 
yardımcı bazı açılardan engel olacağını” düşünenlerin %53’ü yerleşim 
birimlerine değiştirilen eski isimlerinin yeniden verilmesine karşı çıkmaktadır. 
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5.3.5.3 “Koruculuk Sistemi Kaldırılmalıdır” 

 

 
 
Görüşülen kişilerin %50’si “Koruculuk sistemi kaldırılmalıdır” ifadesine 
katıldığını belirtirken %42’lik bir kesim ise “katılmadığını” belirtmiştir. 
 
Bu ifadeye “kesinlikle” katıldığını belirtenlerin oranı %11, “katıldığını” 
belirtenlerin oranının ise %39’dur. Buna karşılık “Koruculuk sistemi 
kaldırılmalıdır” ifadesine “kesinlikle katılmadığını” belirtenlerin oranının %6, 
“katılmadığını” belirtenlerin oranının ise %35’tir. 
 
Bu veriler ışığında, koruculuk sisteminin kaldırılması gerektiğini düşünenlerin 
araştırmaya katılanların yarısını oluşturduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 
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Koruculuk sistemi kaldırılmalıdır Frekans Yüzde Yüzde 
Kesinlikle katılmıyor 87 %6,2 

%41,7 
Katılmıyor 496 %35,5 
Ne Katılıyor ne de katılmıyor 119 %8,5 %8,5 
Katılıyor 546 %39,1 

%49,8 
Kesinlikle Katılıyor 150 %10,7 
Geçerli Toplam 1398 %100,0 %100,0 
      

Ortalama 1398 3,13        

Bilmiyorum 108 %7,1 
 

Cevap yok 7 %0,5 
 

Geçersiz Toplam 115 %7,6 
       

Genel Toplam 1513 %100,0  
 

 
 
“Koruculuk sistemi kaldırılmalıdır” ifadesi en fazla Güneydoğu (%67) ve 
Doğu Anadolu’da (%60) destek görürken en az İç Anadolu ve Marmara’da 
(%44) desteklenmektedir.  
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“Koruculuk sistemi kaldırılmalıdır” ifadesi en fazla DTP (%92) seçmeninden 
destek görürken MHP (%39) seçmeni, bu ifadeyi DTP, CHP (%53) ve Ak Parti 
seçmenine (%53) nazaran daha az desteklemektedir. MHP seçmeninin 
çoğunluğu (%57) koruculuk sisteminin kaldırılmasına karşı çıkmaktadır. Ak 
Parti seçmeninin ise %46’sı bu ifadeye katılmamaktadır. Bu ifade bazında Ak 
Parti seçmeni kendi içerisinde ikiye bölünmüş durumdadır. 
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“Koruculuk sistemi kaldırılmalıdır” ifadesine erkekler (%60) kadınlara (%38) 
oranla daha çok desteklemektedir. Kadınların %53’ü koruculuk sisteminin 
kaldırılmasına karşı çıkmaktadır. 
 

%32

%53
%42

%8

%9

%9

%60

%38
%50

Erkek Kadın Türkiye

Görüşülen Kişinin Cinsiyeti

"Koruculuk sistemi kaldırılmalıdır" ifadesine katılıp 
katılmadığınızı öğrenebilir miyim?

Katılıyor

Ne Katılıyor ne de katılmıyor

Katılmıyor



TÜRKİYE GÜNDEMİ ARAŞTIRMASI 
AĞUSTOS 2009 

 

RAPOR, AĞUSTOS 2009 SAYFA - 79 -   

 

 
 
“Koruculuk sistemi kaldırılmalıdır” ifadesini orta yaşlılar ve yaşlılar (%56)  
gençlere (%39) oranla daha çok desteklemektedir. Gençlerin %52’si 
koruculuk sisteminin kaldırılmasına karşı çıkmaktadır. 
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“Koruculuk sistemi kaldırılmalıdır” ifadesi kırsal kesimde yaşayanlardan 
(%53) kentsel kesimde yaşayanlara (%49) oranla daha fazla destek 
almaktadır.  
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“Koruculuk sistemi kaldırılmalıdır” ifadesine, açılım paketinin sorunun 
çözümüne yardımcı olacağını düşünenlerden (%61), engel olacağını (%46) 
ve “bazı açılardan yardımcı, bazı açılardan da engel” olacağını (%43) 
düşünenlere oranla daha fazla destek almaktadır. 
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5.3.5.4 "Genel af ilan edilmelidir" 

 

 
 
Görüşülen kişilerin %22’si “Genel Af ilan edilmelidir” ifadesine katıldığını 
belirtirken %71’lik bir kesim ise “katılmadığını” belirtmiştir. 
 
Bu ifadeye “kesinlikle” katıldığını belirtenlerin oranının %5, “katıldığını” 
belirtenlerin oranının ise %16 olduğu görülmektedir. Buna karşılık “Genel Af 
ilan edilmelidir” ifadesine “kesinlikle katılmadığını” belirtenlerin oranının 
%21, “katılmadığını” belirtenlerin oranının ise %50 olduğu görülmektedir. 
 
Elde edilen sonuçlar, görüşülen kişilerin yarısından fazlasının genel af ilan 
edilmesine karşı olduğunu göstermektedir. Genel af ilan edilmesine karşı 
çıkılmasında, bu affın terör örgütünün elebaşını da kapsayacağı düşüncesi 
etkili olmaktadır. 
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Genel af ilan edilmelidir Frekans Yüzde Yüzde 
Kesinlikle katılmıyor 310 %21,1 

%71,3 
Katılmıyor 738 %50,2 
Ne Katılıyor ne de katılmıyor 107 %7,2 %7,2 
Katılıyor 239 %16,2 

%21,5 
Kesinlikle Katılıyor 78 %5,3 
Geçerli Toplam 1472 %100,0 %100,0 
      

Ortalama 1472 2,35        

Bilmiyorum 36 %2,4 
 

Cevap yok 5 %0,3 
 

Geçersiz Toplam 41 %2,7 
       

Genel Toplam 1513 %100,0  
 

 
 
“Genel Af ilan edilmelidir” ifadesi en fazla Güneydoğu (%52) ve Doğu 
Anadolu’da (%42) destek görürken ülkenin diğer bölümlerinde 
desteklenmemektedir. Akdeniz (%81) ve Marmara (%81) bu ifadeye en fazla 
karşı çıkan bölgeler olarak ön plana çıkmaktadır. 
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“Genel Af ilan edilmelidir” ifadesi en fazla DTP (%88) seçmeninden destek 
görürken, MHP (%11) seçmeni bu ifadeyi en az destekleyenlerin başını 
çekmektedir. MHP seçmeninin %83’ü, Ak Parti seçmeninin %75’i, CHP 
seçmeninin ise %66’sı “Genel Af İstemediğini” belirtmiştir. 
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“Genel Af ilan edilmelidir” ifadesine erkekler (%23) kadınlara (%17) oranla 
daha çok desteklemektedir. Kadınların %78’i erkeklerin ise %65’i genel af 
ilan edilmesine karşı çıkmaktadır. 
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“Genel Af ilan edilmelidir” ifadesini orta yaşlılar (%25)  gençlere (%20) ve 
yaşlılara (%17) oranla daha çok desteklemektedir. Yaşlıların %78’i, gençlerin 
%72’si ve orta yaşlıların %67’si genel af ilan edilmesine karşı çıkmaktadır. 
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“Genel Af ilan edilmelidir” ifadesi kırsal kesimde yaşayanlardan (%30) 
kentsel kesimde yaşayanlara (%19) oranla daha fazla destek almaktadır. 
Kentsel kesimde yaşayanların %73’ü, kırsal kesimde yaşayanların ise %64’ü 
genel af ilan edilmesine karşı çıkmaktadır. 
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“Genel Af ilan edilmelidir” ifadesi açılım paketini “Kürt Açılım Paketi” diye 
adlandıranlardan  (%36) “Demokratik Açılım Paketi” diye adlandıranlara 
(%20) oranla daha fazla destek almaktadır. Açılım paketini “Demokratik 
Açılım Paketi” diye adlandıranların %71’i genel af ilan edilmesine karşı 
çıkarken “Kürt Açılım Paketi” diye adlandıranların %62’si genel af ilan 
edilmesine karşı çıkmaktadır. 
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“Genel Af ilan edilmelidir” ifadesine, açılım paketinin sorunun çözümüne 
yardımcı olacağını düşünenlerden (%33), engel olacağını (%13) ve “bazı 
açılardan yardımcı, bazı açılardan da engel” (%16) olacağını düşünenlere 
oranla daha fazla destek almaktadır. Açılım paketinin sorunun çözümüne 
engel olacağını düşünenlerin %84’ü, “bazı açılardan yardımcı, bazı açılardan 
da engel olacağını” düşünenlerin %75’i, yardımcı olacağını düşünenlerin ise 
%57’si genel af ilan edilmesine karşı çıkmaktadır. 
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olur, bazı açılardan 

engel olur

Engel olur Türkiye

Sizce bu açılım paketi Güneydoğu’daki sorunun çözülmesini nasıl etkiler?

"Genel af ilan edilmelidir" ifadesine katılıp katılmadığınızı 
öğrenebilir miyim?

Katılıyor

Ne Katılıyor ne de katılmıyor

Katılmıyor
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5.3.5.5 "T.C. Anayasası’nda yer alan “Türk Milleti” ifadesi yerine “Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı” ifadesi konulmalıdır" 

 

 
 
Görüşülen kişilerin %62’si “T.C. Anayasası’nda yer alan “Türk Milleti” ifadesi 
yerine “Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı” ifadesi konulmalıdır” fikrine 
katıldığını belirtirken %28’lik bir kesim ise “katılmadığını” belirtmiştir. 
 
Bu ifadeye “kesinlikle” katıldığını belirtenlerin oranının %9, “katıldığını” 
belirtenlerin oranının ise %53 olduğu görülmektedir. Buna karşılık “T.C. 
Anayasası’nda yer alan “Türk Milleti” ifadesi yerine “Türkiye Cumhuriyeti 
Vatandaşı” ifadesi konulmalıdır” fikrine “kesinlikle katılmadığını” belirtenlerin 
oranının %7, “katılmadığını” belirtenlerin oranının ise %21 olduğu 
görülmektedir. 
 
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, görüşülen kişilerin büyük bir 
kısmının T.C. Anayasası’nda yer alan “Türk Milleti” ifadesi yerine “Türkiye 
Cumhuriyeti Vatandaşı” ifadesinin konulması fikrine sıcak baktıkları 
görülmektedir.  
  

%6,8

%21,4

%10,1

%52,8

%9,0

Kesinlikle katılmıyor Katılmıyor Ne katılıyor ne de 
katılmıyor

Katılıyor Kesinlikle Katılıyor

"T.C. Anayasası’nda yer alan “Türk Milleti” ifadesi yerine 
“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” ifadesi konulmalıdır" 

ifadesine ne derece katılıp katılmadığınızı söyler misiniz?
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T.C. Anayasası’nda yer alan “Türk Milleti” 
ifadesi yerine “Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı” ifadesi konulmalıdır 

Frekans Yüzde Yüzde 

Kesinlikle katılmıyor 99 %6,8 
%28,2 

Katılmıyor 313 %21,4 
Ne Katılıyor ne de katılmıyor 148 %10,1 %10,1 
Katılıyor 773 %52,8 

%61,8 
Kesinlikle Katılıyor 131 %9,0 
Geçerli Toplam 1464 %100,0 %100,1 
      

Ortalama 1464 3,36        

Bilmiyorum 44 %2,9 
 

Cevap yok 5 %0,3 
 

Geçersiz Toplam 49 %3,2 
       

Genel Toplam 1513 %100,0  
 

 
 
“T.C. Anayasası’nda yer alan “Türk Milleti” ifadesi yerine “Türkiye 
Cumhuriyeti Vatandaşı” İfadesinin Konulması” ifadesi en fazla Doğu (%72) 
ve Güneydoğu Anadolu’da (%66) destek görürken ülkenin diğer 
bölümlerinde de desteklenmektedir.  

%33
%17 %23 %17

%31 %36 %31 %28

%10

%11
%16

%17

%9
%7

%7 %10

%57
%72

%61 %66 %60 %57 %63 %62

Akdeniz Doğu 
Anadolu

Ege Güneydoğu 
Anadolu

İç Anadolu Karadeniz Marmara Türkiye

Anketin Yapıldığı Coğrafi Bölge

"T.C. Anayasası’nda yer alan “Türk Milleti” ifadesi yerine 
“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” ifadesi konulmalıdır" 

ifadesine katılıp katılmadığınızı öğrenebilir miyim?

Katılıyor

Ne Katılıyor ne de katılmıyor

Katılmıyor
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“T.C. Anayasası’nda yer alan “Türk Milleti” ifadesi yerine “Türkiye 
Cumhuriyeti Vatandaşı” İfadesinin Konulması” ifadesi en fazla DTP (%82) 
seçmeninden destek görürken Ak Parti seçmeninin %68’i, CHP seçmeninin 
%47’si ve MHP seçmenin ise %42’si bu ifadeyi desteklemektedir. 
 
 

%23

%41 %42

%4

%28

%9

%13 %4

%13

%10

%68

%47
%54

%82

%62

Ak Parti CHP MHP DTP Türkiye

Bu pazar bir GENEL MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ olsa hangi partiye oy verirsiniz?

"T.C. Anayasası’nda yer alan “Türk Milleti” ifadesi yerine 
“Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı” ifadesi konulmalıdır" 

ifadesine katılıp katılmadığınızı öğrenebilir miyim?

Katılıyor

Ne Katılıyor ne de katılmıyor

Katılmıyor
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“T.C. Anayasası’nda yer alan “Türk Milleti” ifadesi yerine “Türkiye 
Cumhuriyeti Vatandaşı” ifadesinin konulmasını” yaşlılar (%65),  orta yaşlı 
(%62) ve gençlere (%60) oranla daha çok desteklemektedir. Yaş 
yükseldikçe “T.C. Anayasası’nda yer alan “Türk Milleti” ifadesi yerine “Türkiye 
Cumhuriyeti Vatandaşı” ifadesinin konulması” fikrine katılma oranı 
yükselmektedir. 
 

%30 %28 %28 %28

%10 %11 %8 %10

%60 %62 %65 %62

15-29 30-49 50 yaş üstü Türkiye

Görüşülen Kişinin Yaşı

"T.C. Anayasası’nda yer alan “Türk Milleti” ifadesi yerine 
“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” ifadesi konulmalıdır" 

ifadesine katılıp katılmadığınızı öğrenebilir miyim?

Katılıyor

Ne Katılıyor ne de katılmıyor

Katılmıyor
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“T.C. Anayasası’nda yer alan “Türk Milleti” ifadesi yerine “Türkiye 
Cumhuriyeti Vatandaşı” ifadesinin konulması” kırsal kesimde yaşayanlardan 
(%71) kentsel kesimde yaşayanlara (%59) oranla daha fazla destek 
almaktadır.  
 
 
 

%30
%20

%28

%11

%9

%10

%59
%71

%62

Kent Kır Türkiye

Görüşmenin yapıldığı Yerleşim Birimi

"T.C. Anayasası’nda yer alan “Türk Milleti” ifadesi yerine 
“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” ifadesi konulmalıdır" 

ifadesine katılıp katılmadığınızı öğrenebilir miyim?

Katılıyor

Ne Katılıyor ne de katılmıyor

Katılmıyor
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“T.C. Anayasası’nda yer alan “Türk Milleti” ifadesi yerine “Türkiye 
Cumhuriyeti Vatandaşı” ifadesinin konulması” açılım paketinin sorunun 
çözümüne yardımcı olacağını düşünenlerden (%68), engel olacağını (%57) 
ve “bazı açılardan yardımcı, bazı açılardan da engel” olacağını (%61) 
düşünenlere oranla daha fazla destek almaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%20
%29

%37
%28

%12
%10

%6
%10

%68
%61 %57 %62

Yardımcı olur Bazı açılardan yardımcı 
olur, bazı açılardan 

engel olur

Engel olur Türkiye

Sizce bu açılım paketi Güneydoğu’daki sorunun çözülmesini nasıl etkiler?

"T.C. Anayasası’nda yer alan “Türk Milleti” ifadesi yerine 
“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” ifadesi konulmalıdır" 

ifadesine katılıp katılmadığınızı öğrenebilir miyim?

Katılıyor

Ne Katılıyor ne de katılmıyor

Katılmıyor
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5.3.5.6 "Üniversitelerde Kürtçe bölümler açılmalıdır" 

 

 
 
Görüşülen kişilerin %33’ü “Üniversitelerde Kürtçe bölümler açılmalıdır” 
ifadesine katıldığını belirtirken %60’lık bir kesim ise “katılmadığını” 
belirtmiştir. 
 
Bu ifadeye “kesinlikle” katıldığını belirtenlerin oranının %4, “katıldığını” 
belirtenlerin oranının ise %28 olduğu görülmektedir. Buna karşılık 
“Üniversitelerde Kürtçe bölümler açılmalıdır” ifadesine “kesinlikle 
katılmadığını” belirtenlerin oranının %17, “katılmadığını” belirtenlerin 
oranının ise %43 olduğu görülmektedir. 
 
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, görüşülen kişilerin “Üniversitelerde 
Kürtçe bölümler açılmalıdır” fikrini desteklemedikleri görülmektedir. 
 
  

%16,9

%42,7

%7,8

%28,4

%4,3

Kesinlikle katılmıyor Katılmıyor Ne katılıyor ne de 
katılmıyor

Katılıyor Kesinlikle Katılıyor

"Üniversitelerde Kürtçe bölümler açılmalıdır" ifadesine ne 
derece katılıp katılmadığınızı söyler misiniz?
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Üniversitelerde Kürtçe bölümler 
açılmalıdır Frekans Yüzde Yüzde 

Kesinlikle katılmıyor 247 %16,9 
%59,6 

Katılmıyor 624 %42,7 
Ne Katılıyor ne de katılmıyor 114 %7,8 %7,8 
Katılıyor 415 %28,4 

%32,6 
Kesinlikle Katılıyor 62 %4,2 
Geçerli Toplam 1462 %100,0 %100,0 
      

Ortalama 1462 2,60        

Bilmiyorum 46 %3,0 
 

Cevap yok 5 %0,3 
 

Geçersiz Toplam 51 %3,4 
   

 
  

 

Genel Toplam 1513 %100,0  
  

 
 
“Üniversitelerde Kürtçe bölümler açılmalıdır” ifadesi en fazla Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu’da (%62) destek görürken ülkenin diğer bölümlerinde 
de desteklenmemektedir.  
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İç Anadolu Karadeniz Marmara Türkiye

Anketin Yapıldığı Coğrafi Bölge

"Üniversitelerde Kürtçe bölümler açılmalıdır" ifadesine katılıp 
katılmadığınızı öğrenebilir miyim?

Katılıyor

Ne Katılıyor ne de katılmıyor

Katılmıyor
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“Üniversitelerde Kürtçe bölümler açılmalıdır” ifadesi en fazla DTP (%95) 
seçmeninden destek görürken Ak Parti seçmeninin %36’sı, CHP seçmeninin 
%27’si ve MHP seçmenin ise %10’u bu ifadeyi desteklemektedir. MHP 
seçmenin %84’ü, CHP seçmeninin %64’ü ve Ak Parti seçmeninin ise %57’si 
bu ifadeyi desteklememektedir. 
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%64

%84
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%60

%7

%9

%6

%2

%8

%36
%27

%10

%95

%33

Ak Parti CHP MHP DTP Türkiye

Bu pazar bir GENEL MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ olsa hangi partiye oy verirsiniz?

"Üniversitelerde Kürtçe bölümler açılmalıdır" ifadesine katılıp 
katılmadığınızı öğrenebilir miyim?

Katılıyor

Ne Katılıyor ne de katılmıyor

Katılmıyor
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“Üniversitelerde Kürtçe bölümler açılmalıdır” ifadesini erkekler (%39) 
kadınlara (%25) oranla daha çok desteklemektedir. Kadınların %67’si 
erkeklerin ise %63’ü Üniversitelerde Kürtçe bölümler açılmasına karşı 
çıkmaktadır. 
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%60

%8

%8

%8

%39
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%33

Erkek Kadın Türkiye

Görüşülen Kişinin Cinsiyeti

"Üniversitelerde Kürtçe bölümler açılmalıdır" ifadesine katılıp 
katılmadığınızı öğrenebilir miyim?

Katılıyor

Ne Katılıyor ne de katılmıyor

Katılmıyor
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“Üniversitelerde Kürtçe bölümler açılmalıdır” ifadesini orta yaşlılar (%36)  ve 
yaşlılar (%34) ve gençlere (%27) oranla daha çok desteklemektedir. 
Gençlerin %64’ü, yaşlıların %51’i ve orta yaşlıların %55’i Üniversitelerde 
Kürtçe bölümler açılmasına karşı çıkmaktadır. 
 
 

%64
%55

%61 %60

%9

%8
%6 %8

%27
%36 %34 %33

15-29 30-49 50 yaş üstü Türkiye
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“Üniversitelerde Kürtçe bölümler açılmalıdır” ifadesi kırsal kesimde 
yaşayanlardan (%37), kentsel kesimde yaşayanlara (%32) oranla daha fazla 
destek almaktadır. Kentsel kesimde yaşayanların %60’ı, kırsal kesimde 
yaşayanların ise %56’sı Üniversitelerde Kürtçe bölümler açılmasına karşı 
çıkmaktadır. 
 
 
 

%60 %56 %60
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%32
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Kent Kır Türkiye

Görüşmenin yapıldığı Yerleşim Birimi

"Üniversitelerde Kürtçe bölümler açılmalıdır" ifadesine katılıp 
katılmadığınızı öğrenebilir miyim?

Katılıyor

Ne Katılıyor ne de katılmıyor

Katılmıyor
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“Üniversitelerde Kürtçe bölümler açılmalıdır” ifadesine, açılım paketinin 
sorunun çözümüne yardımcı olacağını düşünenlerden (%56), “bazı açılardan 
yardımcı, bazı açılardan da engel olacağını” (%28)  ve engel olacağını (%9) 
düşünenlere oranla daha fazla destek almaktadır. Açılım paketinin sorunun 
çözümüne engel olacağını düşünenlerin %86’sı, “bazı açılardan yardımcı, 
bazı açılardan da engel olacağını” düşünenlerin %63’ü ve yardımcı olacağını 
düşünenlerin %36’sı Üniversitelerde Kürtçe bölümler açılmasına karşı 
çıkmaktadır. 
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Yardımcı olur Bazı açılardan yardımcı 
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Sizce bu açılım paketi Güneydoğu’daki sorunun çözülmesini nasıl etkiler?

"Üniversitelerde Kürtçe bölümler açılmalıdır" ifadesine katılıp 
katılmadığınızı öğrenebilir miyim?

Katılıyor
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5.3.5.7 "Bu açılımın yapılabilmesi için terör örgütünün silah bırakması 
gerekmektedir, aksi taktirde açılım yapılmamalıdır" 

 

 
 
Görüşülen kişilerin %77’si “Bu açılımın yapılabilmesi için terör örgütünün 
silah bırakması gerekmektedir, aksi takdirde açılım yapılmamalıdır” ifadesine 
katıldığını belirtirken %16’lık bir kesim ise “katılmadığını” belirtmiştir. 
 
Bu ifadeye “kesinlikle” katıldığını belirtenlerin oranının %19, “katıldığını” 
belirtenlerin oranının ise %59 olduğu görülmektedir. Buna karşılık “Bu 
açılımın yapılabilmesi için terör örgütünün silah bırakması gerekmektedir, 
aksi takdirde açılım yapılmamalıdır” ifadesine “kesinlikle katılmadığını” 
belirtenlerin oranının %3, “katılmadığını” belirtenlerin oranının ise %13 
olduğu görülmektedir. 
 
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, görüşülen kişilerin büyük bir kısmın 
Bu açılımın yapılabilmesi için terör örgütünün silah bırakmasını aksi takdirde 
açılım yapılmamasını istemektedir.  
  

%3,4

%12,9

%6,5

%58,7

%18,5

Kesinlikle katılmıyor Katılmıyor Ne katılıyor ne de 
katılmıyor

Katılıyor Kesinlikle Katılıyor

"Bu açılımın yapılabilmesi için terör örgütünün silah bırakması 
gerekmektedir, aksi taktirde açılım yapılmamalıdır" ifadesine 

ne derece katılıp katılmadığınızı söyler misiniz?
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Bu açılımın yapılabilmesi için terör 
örgütünün silah bırakması gerekmektedir Frekans Yüzde Yüzde 

Kesinlikle katılmıyor 50 %3,4 
%16,3 

Katılmıyor 187 %12,9 
Ne Katılıyor ne de katılmıyor 94 %6,5 %6,5 
Katılıyor 852 %58,7 

%77,2 
Kesinlikle Katılıyor 268 %18,5 
Geçerli Toplam 1451 %100,0 %100,0 
      

Ortalama 1451 3,76        

Bilmiyorum 48 %3,2 
 

Cevap yok 14 %0,9 
 

Geçersiz Toplam 62 %4,1 
   

 
  

 

Genel Toplam 1513 %100,0  
 

 
 
“Bu açılımın yapılabilmesi için terör örgütünün silah bırakması 
gerekmektedir, aksi takdirde açılım yapılmamalıdır” ifadesine bütün 
bölgelerde katılma oranı yüksektir. Bu ifadeye en yüksek oranda katılan 
bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesidir (%81).  
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"Bu açılımın yapılabilmesi için terör örgütünün silah bırakması 
gerekmektedir, aksi taktirde açılım yapılmamalıdır" ifadesine 

katılıp katılmadığınızı öğrenebilir miyim?
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Ne Katılıyor ne de katılmıyor

Katılmıyor
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“Bu açılımın yapılabilmesi için terör örgütünün silah bırakması 
gerekmektedir, aksi takdirde açılım yapılmamalıdır” ifadesi TBMM’de grubu 
bulunan bütün partilerin seçmenleri tarafından desteklenmektedir. Bu ifadeyi 
en fazla Ak Parti (%81) seçmeni desteklemektedir. 
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“Bu açılımın yapılabilmesi için terör örgütünün silah bırakması 
gerekmektedir, aksi takdirde açılım yapılmamalıdır” ifadesi kadınlardan 
(%81) daha çok destek görürken erkeklerinde de %74’ü bu ifadeyi 
desteklemektedir.  
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“Bu açılım paketinin adı ister “Demokratik Açılım Paketi” olsun ister “Kürt 
Açılım Paketi” olsun paket açılmadan önce terör örgütü silahlarını bıraksın” 
düşüncesi ortaya çıkmaktadır.  Açılım paketini “Kürt Açılım Paketi” (%81) 
olarak adlandıranlar “Demokratik Açılım Paketi” (%77) diye adlandıranlardan 
daha yüksek oranda “Bu açılımın yapılabilmesi için terör örgütünün silah 
bırakması gerekmektedir, aksi takdirde açılım yapılmamalıdır” ifadesini 
desteklemektedir. 
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“Bu açılımın yapılabilmesi için terör örgütünün silah bırakması 
gerekmektedir, aksi takdirde açılım yapılmamalıdır” ifadesi, açılım paketinin 
“bazı açılardan yardımcı, bazı açılardan da engel” olacağını (%81) ve paketin 
sorunun çözümüne yardımcı olacağını düşünenlerden (%79), engel olacağını 
düşünenlere (%71) oranla daha fazla destek almaktadır. 
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5.3.5.8 "Güneydoğu illerinde, Devlet dairelerinde Kürtçe bilen vatandaşlara 
istihdamda öncelik verilmelidir" 

 

 
 
Görüşülen kişilerin %37’si “Güneydoğu illerindeki Devlet Dairelerinde Kürtçe 
bilen vatandaşlara istihdamda öncelik verilmelidir” ifadesine katıldığını 
belirtirken %54’lük bir kesim ise “katılmadığını” belirtmiştir. 
 
Bu ifadeye “kesinlikle” katıldığını belirtenlerin oranının %5, “katıldığını” 
belirtenlerin oranının ise %32 olduğu görülmektedir. Buna karşılık 
“Güneydoğu illerindeki Devlet Dairelerinde Kürtçe bilen vatandaşlara 
istihdamda öncelik verilmelidir” ifadesine “kesinlikle katılmadığını” 
belirtenlerin oranının %11, “katılmadığını” belirtenlerin oranının ise %43 
olduğu görülmektedir. 
 
Buna göre, araştırmaya katılanların çoğunluğunun Kürtçe bilen vatandaşlara 
istihdamda böyle bir hak tanınmasına karşı oldukları ve istihdamda eşitlikten 
yana oldukları sonucu ortaya çıkmaktadır. 
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derece katılıp katılmadığınızı söyler misiniz?
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Güneydoğu illerinde, Devlet dairelerinde 
Kürtçe bilen vatandaşlara istihdamda 
öncelik verilmelidir 

Frekans Yüzde Yüzde 

Kesinlikle katılmıyor 154 %10,6 
%53,7 

Katılmıyor 626 %43,1 
Ne Katılıyor ne de katılmıyor 139 %9,5 %9,5 
Katılıyor 466 %32,1 

%36,8 
Kesinlikle Katılıyor 68 %4,7 
Geçerli Toplam 1453 %100,0 %100,0 
      

Ortalama 1453 2,77    
 

  
 

Bilmiyorum 52 %3,4 
 

Cevap yok 8 %0,5 
 

Geçersiz Toplam 60 %4,0 
       

Genel Toplam 1513 %100,0  
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“Güneydoğu illerindeki Devlet Dairelerinde Kürtçe bilen vatandaşlara 
istihdamda öncelik verilmelidir” ifadesi en fazla Doğu (%47) ve Güneydoğu 
Anadolu’da (%54) destek görürken en az Akdeniz’de (%27) 
desteklenmektedir. Akdeniz’in %63’ü istihdamda dil ayrıcalığı istemez iken, 
Marmara’nın %60’ı, İç Anadolu’nun %59’u ve Karadeniz’in %55’i bu ifadeye 
katılmamaktadır. 
 

 
 
“Güneydoğu illerindeki Devlet Dairelerinde Kürtçe bilen vatandaşlara 
istihdamda öncelik verilmelidir” ifadesi en fazla DTP (%69) seçmeninden 
destek görürken MHP seçmenin sadece %27’si bu ifadeyi desteklemektedir. 
MHP seçmeninin çoğunluğu (%65) Güneydoğu illerindeki Devlet Dairelerinde 
Kürtçe bilen vatandaşlara istihdamda öncelik verilmelisine karşı çıkmaktadır. 
CHP seçmeninin %55’i, Ak Parti seçmeninin ise %51’i bu ifadeye 
katılmamaktadır. 
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“Güneydoğu illerindeki Devlet Dairelerinde Kürtçe bilen vatandaşlara 
istihdamda öncelik verilmelidir” ifadesine kadınlar (%57) erkeklere (%51) 
oranla daha fazla karşı çıkmaktadır. 
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“Güneydoğu illerindeki Devlet Dairelerinde Kürtçe bilen vatandaşlara 
istihdamda öncelik verilmelidir” ifadesini orta yaşlılar ve yaşlılar (%40)  
gençlere (%30) oranla daha çok desteklemektedir. Gençlerin %60’ı 
Güneydoğu illerindeki Devlet Dairelerinde Kürtçe bilen vatandaşlara 
istihdamda öncelik verilmesine karşı çıkmaktadır. 
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“Güneydoğu illerindeki Devlet Dairelerinde Kürtçe bilen vatandaşlara 
istihdamda öncelik verilmelidir” ifadesine, açılım paketinin sorunun 
çözümüne yardımcı olacağını düşünenlerden (%52), engel olacağını (%27) 
ve “bazı açılardan yardımcı, bazı açılardan da engel olacağını” düşünenlere 
(%29) oranla daha fazla destek almaktadır. Açılım paketinin sorunun 
çözümüne engel olacağını düşünenlerin %59’u, “bazı açılardan yardımcı, bazı 
açılardan da engel olacağını” düşünenlerin %59’u bu ifadeye karşı 
çıkmaktadır. 
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5.3.5.9 "Güneydoğu’da yaşanan sorun etnik kökenlidir" 

 

 
 
Görüşülen kişilerin %48’i “Güneydoğu’da yaşanan sorun etnik kökenlidir” 
ifadesine katıldığını belirtirken %41’lik bir kesim ise “katılmadığını” 
belirtmiştir. 
 
Bu ifadeye “kesinlikle” katıldığını belirtenlerin oranının %4, “katıldığını” 
belirtenlerin oranının ise %44 olduğu görülmektedir. Buna karşılık 
“Güneydoğu’da yaşanan sorun etnik kökenlidir” ifadesine “kesinlikle 
katılmadığını” belirtenlerin oranının %5, “katılmadığını” belirtenlerin oranının 
ise %36 olduğu görülmektedir. 
 
Bu sonuçlar ışığında Güneydoğu’da yaşanan sorunun “etnik kökenli 
olduğunu” düşüncesine araştırmaya katılanların yarısına yakını katılmaktadır. 
 
 

%5,4

%35,6

%11,2

%43,8

%4,1

Kesinlikle katılmıyor Katılmıyor Ne katılıyor ne de 
katılmıyor

Katılıyor Kesinlikle Katılıyor

"Güneydoğu’da yaşanan sorun etnik kökenlidir" ifadesine ne 
derece katılıp katılmadığınızı söyler misiniz?
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“Güneydoğu’da yaşanan sorun etnik kökenlidir” ifadesi en fazla Güneydoğu 
(%53) ve Marmara’da (%51) destek görürken en az İç Anadolu’da (%44) 
desteklenmektedir. İç Anadolu’nun %47’si ve Güneydoğu Anadolu’nun %45’i 
“Güneydoğu’da yaşanan sorun etnik kökenlidir” ifadesine katılmadığını 
belirtmiştir.  
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“Güneydoğu’da yaşanan sorun etnik kökenlidir” ifadesi en fazla DTP 
seçmeninden (%68)destek görürken Ak Parti seçmeni (%48) bu ifadeyi DTP, 
CHP (%52) ve MHP (%50) seçmenine nazaran daha az desteklemektedir. Ak 
Parti ve MHP seçmeninin %43’ü “Güneydoğu’da yaşanan sorun etnik 
kökenlidir” ifadesine katılmadığını belirtmiştir. 
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“Güneydoğu’da yaşanan sorun etnik kökenlidir” ifadesini gençler (%50), orta 
yaşlılar (%47) ve yaşlılara (%45) oranla daha çok desteklemektedir. 
Yaşlıların %47’si “Güneydoğu’da yaşanan sorun etnik kökenlidir” ifadesine 
katılmamaktadır. 
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“Güneydoğu’da yaşanan sorun etnik kökenlidir” ifadesine kentsel kesimde 
yaşayanlar (%42) kırsal kesimde yaşayanlardan (%36) daha fazla 
katılmamaktadır. Kırsal kesimde yaşayanların %50’si, kentsel kesimde 
yaşayanların ise %47’si bu ifadeye katıldığını belirtmiştir. 
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“Güneydoğu’da yaşanan sorun etnik kökenlidir” ifadesine, açılım paketini 
“Kürt Açılım Paketi” olarak adlandıranlar (%55) “Demokratik Açılım Paketi” 
olarak adlandıranlara (%47) oranla daha fazla katıldıklarını belirtmişlerdir. 
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“Güneydoğu’da yaşanan sorun etnik kökenlidir” ifadesine, açılım paketinin 
sorunun çözümüne “bazı açılardan yardımcı, bazı açılardan da engel 
olacağını” düşünenler (%54), yardımcı olacağını (%46) ve engel olacağını 
düşünenlerden (%45) daha yüksek oranda katılmaktadır. 
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5.3.5.10 "Güneydoğu’da yaşanan sorun Türkiye’de demokrasinin kötü 
işleyişinden kaynaklanmaktadır" 

 

 
 
Görüşülen kişilerin %53’ü “Güneydoğu’da yaşanan sorun Türkiye’de 
Demokrasinin kötü işleyişinden kaynaklanmaktadır” ifadesine katıldığını 
belirtirken %37’lik bir kesim ise “katılmadığını” belirtmiştir. 
 
Bu ifadeye “kesinlikle” katıldığını belirtenlerin oranının %8, “katıldığını” 
belirtenlerin oranının ise %45 olduğu görülmektedir. Buna karşılık 
“Güneydoğu’da yaşanan sorun Türkiye’de Demokrasinin kötü işleyişinden 
kaynaklanmaktadır” ifadesine “kesinlikle katılmadığını” belirtenlerin oranının 
%5, “katılmadığını” belirtenlerin oranının ise %33 olduğu görülmektedir. 
 
Güneydoğu’da yaşanan sorun Türkiye’de Demokrasinin kötü işleyişinden 
kaynaklandığını düşünenlerin araştırmaya katılanların yarısından fazlasını 
oluşturduğu görülmektedir. 
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Kesinlikle katılmıyor Katılmıyor Ne katılıyor ne de 
katılmıyor

Katılıyor Kesinlikle Katılıyor

"Güneydoğu’da yaşanan sorun Türkiye’de demokrasinin kötü 
işleyişinden kaynaklanmaktadır" ifadesine ne derece katılıp 

katılmadığınızı söyler misiniz?
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Güneydoğu’da yaşanan sorun etnik 
kökenlidir Frekans Yüzde Yüzde 

Kesinlikle katılmıyor 74 %5,4 
%41,0 

Katılmıyor 488 %35,6 
Ne Katılıyor ne de katılmıyor 154 %11,2 %11,2 
Katılıyor 601 %43,8 

%47,9 
Kesinlikle Katılıyor 56 %4,1 
Geçerli Toplam 1373 %100,0 %100,1 
      

Ortalama 1373 3,06        

Bilmiyorum 133 %8,8 
 

Cevap yok 7 %0,5 
 

Geçersiz Toplam 140 %9,3 
   

 
  

 

Genel Toplam 1513 %100,0  
 

 
 
“Güneydoğu’da yaşanan sorun Türkiye’de Demokrasinin kötü işleyişinden 
kaynaklanmaktadır” ifadesi katılım en yüksek oranda Güneydoğu (%67) ve 
Doğu Anadolu’da (%61) gerçekleşirken, Karadeniz’de bu ifadeye katılma 
oranı %37’dir.  
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Anketin Yapıldığı Coğrafi Bölge

"Güneydoğu’da yaşanan sorun Türkiye’de demokrasinin kötü 
işleyişinden kaynaklanmaktadır" ifadesine katılıp 

katılmadığınızı öğrenebilir miyim?

Katılıyor

Ne Katılıyor ne de katılmıyor

Katılmıyor
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“Güneydoğu’da yaşanan sorun Türkiye’de Demokrasinin kötü işleyişinden 
kaynaklanmaktadır” ifadesi en fazla DTP (%83) ve CHP seçmeninden (%60) 
destek görürken Ak Parti seçmeni (%43) bu ifadeye DTP, CHP ve MHP 
seçmenine (%48) nazaran daha az katılmaktadır. Ak Parti seçmeninin %49’u 
bu ifadeye katılmamaktadır. 
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"Güneydoğu’da yaşanan sorun Türkiye’de demokrasinin kötü 
işleyişinden kaynaklanmaktadır" ifadesine katılıp 
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“Güneydoğu’da yaşanan sorun Türkiye’de Demokrasinin kötü işleyişinden 
kaynaklanmaktadır” ifadesini erkekler (%56) kadınlara (%49) oranla daha 
çok desteklemektedir. Kadınların %42’si Güneydoğu’da yaşanan sorun 
Türkiye’de Demokrasinin kötü işleyişinden kaynaklandığını 
düşünmemektedir. 
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“Güneydoğu’da yaşanan sorun Türkiye’de Demokrasinin kötü işleyişinden 
kaynaklanmaktadır” ifadesine orta yaşlılar (%55) ve yaşlılar (%52)  gençlere 
(%40) oranla daha çok katılmaktadır.  
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“Güneydoğu’da yaşanan sorun Türkiye’de Demokrasinin kötü işleyişinden 
kaynaklanmaktadır” ifadesine kırsal kesimde yaşayanlar (%56) kentsel 
kesimde yaşayanlardan (%52) daha fazla katılmaktadır.  
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Görüşmenin yapıldığı Yerleşim Birimi
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“Güneydoğu’da yaşanan sorun Türkiye’de Demokrasinin kötü işleyişinden 
kaynaklanmaktadır” ifadesine açılım paketini “Kürt Açılımı” (%61) diye 
adlandıranlar “Demokratik Açılım” (%52) diye adlandıranlardan daha fazla 
katılmaktadır.  
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Kürt açılım paketi Demokratik açılım paketi Türkiye
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“Güneydoğu’da yaşanan sorun Türkiye’de Demokrasinin kötü işleyişinden 
kaynaklanmaktadır” ifadesine, açılım paketinin sorunun çözümüne yardımcı 
olacağını düşünenler (%59), “bazı açılardan yardımcı, bazı açılardan da engel 
olacağını” (%50) ve engel olacağını (%48) düşenlere oranla daha fazla 
katılmaktadır. 
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5.3.5.11 “Güneydoğu’da yaşanan sorunlar bölgenin ekonomik koşullarının 
kötülüğünden kaynaklanmaktadır” 

 

 
 

Görüşülen kişilerin %60’ı “Güneydoğu’da yaşanan sorunlar bölgenin 
ekonomik koşullarının kötülüğünden kaynaklanmaktadır” ifadesine katıldığını 
belirtirken %32’lik bir kesim ise “katılmadığını” belirtmiştir. 
 
Bu ifadeye “kesinlikle” katıldığını belirtenlerin oranının %10, “katıldığını” 
belirtenlerin oranının ise %50 olduğu görülmektedir. Buna karşılık 
“Güneydoğu’da yaşanan sorunlar bölgenin ekonomik koşullarının 
kötülüğünden kaynaklanmaktadır” ifadesine “kesinlikle katılmadığını” 
belirtenlerin oranının %5, “katılmadığını” belirtenlerin oranının ise %27 
olduğu görülmektedir. 
 
Bu sonuçlar ışığında Türkiye’nin Güneydoğusu’ndaki sorunların bölgenin 
ekonomik koşullarının kötülüğünden kaynakladığını düşünenler 
çoğunluktadır. 
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Kesinlikle katılmıyor Katılmıyor Ne katılıyor ne de 
katılmıyor

Katılıyor Kesinlikle Katılıyor

"Güneydoğu’da yaşanan sorunlar bölgenin ekonomik 
koşullarının kötülüğünden kaynaklanmaktadır" ifadesine ne 

derece katılıp katılmadığınızı söyler misiniz?
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Güneydoğu’da yaşanan sorunlar bölgenin 
ekonomik koşullarının kötülüğünden 
kaynaklanmaktadır 

Frekans Yüzde Yüzde 

Kesinlikle katılmıyor 68 %4,6 
%32,0 

Katılmıyor 401 %27,4 
Ne Katılıyor ne de katılmıyor 122 %8,3 %8,3 
Katılıyor 732 %50,1 

%59,7 
Kesinlikle Katılıyor 140 %9,6 
Geçerli Toplam 1463 %100,0 %100,0 
      

Ortalama 1463 3,33    
 

  
 

Bilmiyorum 47 %3,1 
 

Cevap yok 3 %0,2 
 

Geçersiz Toplam 50 %3,3 
       

Genel Toplam 1513 %100,0  
 

 
 

“Güneydoğu’da yaşanan sorunlar bölgenin ekonomik koşullarının 
kötülüğünden kaynaklanmaktadır” ifadesi en fazla Doğu Anadolu’da (%69) 
destek görürken en az Karadeniz’de (%46) desteklenmektedir. 
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Katılmıyor
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“Güneydoğu’da yaşanan sorunlar bölgenin ekonomik koşullarının 
kötülüğünden kaynaklanmaktadır” ifadesi en fazla DTP (%80) seçmeninden 
destek görürken MHP (%53) seçmeni bu ifadeyi DTP, CHP (%65) ve Ak Parti 
(%58) seçmenlerine nazaran daha az desteklemektedir. Burada ortaya çıkan 
en önemli bulgu TBMM’de grubu bulunan bütün partilerin seçmenleri 
Güneydoğu sorunun altında ekonomik nedenlerin olduğu konusunda bir 
konsensüs sağlamış olmalarıdır. 
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“Güneydoğu’da yaşanan sorunlar bölgenin ekonomik koşullarının 
kötülüğünden kaynaklanmaktadır” ifadesini orta yaşlılar (%62)  gençlere 
(%57) oranla daha çok desteklemektedir.  
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“Güneydoğu’da yaşanan sorunlar bölgenin ekonomik koşullarının 
kötülüğünden kaynaklanmaktadır” ifadesine açılım paketini “Demokratik 
Açılım” diye adlandıranlar (%62) “Kürt Açılımı” diye adlandıranlardan (%55) 
daha fazla katılmaktadır.  
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Kürt açılım paketi Demokratik açılım paketi Türkiye
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“Güneydoğu’da yaşanan sorunlar bölgenin ekonomik koşullarının 
kötülüğünden kaynaklanmaktadır” ifadesine, açılım paketinin sorunun 
çözümüne yardımcı olacağını (%66) ve “bazı açılardan yardımcı, bazı 
açılardan da engel olacağını” düşünenlerden (%63), engel olacağını 
düşünenlere (%50) oranla daha fazla destek almaktadır. Açılım paketinin 
sorunun çözümüne engel olacağını düşünenlerin %44’ü “Güneydoğu’da 
yaşanan sorunlar bölgenin ekonomik koşullarının kötülüğünden 
kaynaklanmaktadır” ifadesine katılmamaktadır. 
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5.3.5.12 “Güneydoğu’da yaşanan sorunlar yabancı devletlerin kışkırtmasıyla 
oluşmaktadır” 

 

 
 

Görüşülen kişilerin %75’i “Güneydoğu’da yaşanan sorunlar yabancı 
devletlerin kışkırtmasıyla oluşmaktadır” ifadesine katıldığını belirtirken 
%16’lık bir kesim ise “katılmadığını” belirtmiştir. 
 
Bu ifadeye “kesinlikle” katıldığını belirtenlerin oranının %19, “katıldığını” 
belirtenlerin oranının ise %56 olduğu görülmektedir. Buna karşılık 
“Güneydoğu’da yaşanan sorunlar yabancı devletlerin kışkırtmasıyla 
oluşmaktadır” ifadesine “kesinlikle katılmadığını” belirtenlerin oranı %3, 
“katılmadığını” belirtenlerin oranı ise %13’tür. 
 
Türkiye’nin büyük bir kısmının Güneydoğu’da yaşanan sorunların yabancı 
devletlerin kışkırtmasıyla oluştuğuna inandığını söylemek mümkündür. 
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kışkırtmasıyla oluşmaktadır" ifadesine ne derece katılıp 

katılmadığınızı söyler misiniz?
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Güneydoğu’da yaşanan sorunlar yabancı 
devletlerin kışkırtmasıyla oluşmaktadır Frekans Yüzde Yüzde 

Kesinlikle katılmıyor 37 %2,6 
%15,9 

Katılmıyor 194 %13,3 
Ne Katılıyor ne de katılmıyor 136 %9,3 %9,3 
Katılıyor 814 %55,7 

%74,9 
Kesinlikle Katılıyor 280 %19,2 
Geçerli Toplam 1461 %100,0 %100,1 
      

Ortalama 1461 3,75        

Bilmiyorum 49 %3,2 
 

Cevap yok 3 %0,2 
 

Geçersiz Toplam 52 %3,4 
   

 
  

 

Genel Toplam 1513 %100,0  
 

 
 
“Güneydoğu’da yaşanan sorunlar yabancı devletlerin kışkırtmasıyla 
oluşmaktadır” ifadesi en fazla İç Anadolu’da (%79), en az Güneydoğu 
Anadolu’da (%65) desteklenmektedir. Güneydoğu Anadolu’nun %30’u 
bölgelerindeki sorunun yabancı devletlerin kışkırtmasıyla oluştuğuna 
inanmamaktadır. İç Anadolu (%79) bu ifadeye en çok destek veren bölgedir. 
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“Güneydoğu’da yaşanan sorunlar yabancı devletlerin kışkırtmasıyla 
oluşmaktadır” ifadesi en fazla MHP (%79) seçmeninden destek görürken DTP 
seçmeni (%62)  bu ifadeyi MHP, CHP (%76) ve Ak Parti (%70) seçmenlerine 
nazaran daha az desteklemektedir. DTP seçmeninin %30’u Güneydoğu’daki 
soruların yabancı devletlerin kışkırtmasıyla oluştuğuna inanmamaktadır. 
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“Güneydoğu’da yaşanan sorunlar yabancı devletlerin kışkırtmasıyla 
oluşmaktadır” ifadesine açılım paketini “Kürt Açılımı” (%78) diye 
adlandıranlar “Demokratik Açılım” (%73) diye adlandıranlardan daha fazla 
katılmaktadır.  
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“Güneydoğu’da yaşanan sorunlar yabancı devletlerin kışkırtmasıyla 
oluşmaktadır” ifadesine, açılım paketinin sorunun çözümüne engel olacağını 
düşünenlerden (%80), “bazı açılardan yardımcı, bazı açılardan da engel 
olacağını” düşünenler (%76) ve yardımcı olacağını düşünenlere (%69) oranla 
daha fazla destek almaktadır. 
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5.3.5.13 “Bu açılım paketi etnik ayrışmaya yol açar” 

 

 
 
Görüşülen kişilerin %55’i “Bu açılım paketi etnik ayrışmaya yol açar” 
ifadesine katıldığını belirtirken %35’lik bir kesim ise “katılmadığını” 
belirtmiştir. 
 
Bu ifadeye “kesinlikle” katıldığını belirtenlerin oranının %10, “katıldığını” 
belirtenlerin oranının ise %45 olduğu görülmektedir. Buna karşılık “Bu açılım 
paketi etnik ayrışmaya yol açar” ifadesine “kesinlikle katılmadığını” 
belirtenlerin oranının %4, “katılmadığını” belirtenlerin oranının ise %31 
olduğu görülmektedir. 
 
Bu açılım paketinin etnik ayrışmaya yol açacağını düşünenlerin araştırmaya 
katılanların yarısından çoğunu oluşturduğunu ortaya çıkmıştır. İşte bu 
aşamada açıklanacak Açılım Paketinin içine konulması düşünülen ve 
araştırma genelinde belirginleşen söz konusu olan “etkin ayrışmaya yol 
açabilecek” kriterlerin tekrar gözden geçirilmesi önerilmektedir. 
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Bu açılım paketi etnik ayrışmaya yol açar Frekans Yüzde Yüzde 
Kesinlikle katılmıyor 57 %4,1 

%35,3 
Katılmıyor 433 %31,2 
Ne Katılıyor ne de katılmıyor 133 %9,6 %9,6 
Katılıyor 621 %44,8 

%55,1 
Kesinlikle Katılıyor 142 %10,3 
Geçerli Toplam 1386 %100,0 %100,0 
      

Ortalama 1386 3,26        

Bilmiyorum 112 %7,4 
 

Cevap yok 15 %1,0 
 

Geçersiz Toplam 127 %8,4 
       

Genel Toplam 1513 %100,0  
 

 
 
“Bu açılım paketi etnik ayrışmaya yol açar” ifadesi en fazla Karadeniz ve 
Marmara’da (%61) destek görürken en az Güneydoğu Anadolu’da (%36) 
desteklenmektedir.  Güneydoğu Anadolu’nun %54’ü açılım paketinin etnik 
ayrışmaya neden olacağını düşünmemektedir. 
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“Bu açılım paketi etnik ayrışmaya yol açar” ifadesi en fazla MHP (%81) ve 
CHP (%71) seçmeninden destek görürken Ak Parti seçmeni (%36) bu ifadeyi 
MHP, CHP ve DTP (%46) seçmelerine nazaran daha az desteklemektedir. Ak 
Parti seçmeninin çoğunluğu (%54) bu paketin etnik ayrışmaya yol açacağı 
fikrine karşı çıkmaktadır. Burada dikkat çekici başka bir bulgu ise DTP 
seçmeninin neredeyse yarısı (%46) bu paketin etnik ayrışmaya yol açacağını 
düşünürken neredeyse diğer yarısı (%42) bu paketin etnik ayrışmaya yol 
açamayacağını düşünmüyor olmasıdır. Bu ifade DTP seçmeni kendi içerisinde 
ikiye ayrılmıştır. 
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“Bu açılım paketi etnik ayrışmaya yol açar” ifadesine açılım paketini “Kürt 
Açılımı” diye adlandıranlar (%65) “Demokratik Açılım” diye adlandıranlardan 
(%55) daha fazla katılmaktadır. Paketi “Demokratik Açılım” diye 
adlandıranların %40’ı bu paketin etnik ayrışmaya yol açmayacağını 
düşünmektedir. 
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“Bu açılım paketi etnik ayrışmaya yol açar” ifadesine, açılım paketinin 
sorunun çözümüne engel olacağını (%75) ve “bazı açılardan yardımcı, bazı 
açılardan da engel olacağını” düşünenlerden (%61), yardımcı olacağını 
düşünenlere (%36) nazaran daha fazla destek almaktadır. Açılım paketinin 
sorunun çözümüne yardımcı olacağını düşünenlerin %54’ü bu paketin etnik 
ayrışmaya yol açacağına inanmamaktadır. 
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5.3.5.14 “Bu açılımın yapılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonları 
durdurmalıdır, aksi taktirde açılım yapılmamalıdır” 

 

 
 

Görüşülen kişilerin %32’si “Bu açılımın yapılabilmesi için Türk Silahlı 
Kuvvetleri operasyonları durdurmalıdır, aksi taktirde açılım yapılmamalıdır” 
ifadesine katıldığını belirtirken %58’lik bir kesim ise “katılmadığını” 
belirtmiştir. 
 
Bu ifadeye “kesinlikle” katıldığını belirtenlerin oranının %4, “katıldığını” 
belirtenlerin oranının ise %28 olduğu görülmektedir. Buna karşılık “Bu 
açılımın yapılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonları durdurmalıdır, 
aksi taktirde açılım yapılmamalıdır” ifadesine “kesinlikle katılmadığını” 
belirtenlerin oranının %9, “katılmadığını” belirtenlerin oranının ise %49 
olduğu görülmektedir. 
 
Araştırmaya katılanların çoğunluğu Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonları 
durdurmasını istememekte ve operasyonlar devam ederken de bu açılımın 
yapılabileceğine inanılmaktadır.  
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yapılmamalıdır" ifadesine ne derece katılıp katılmadığınızı 
söyler misiniz?
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Bu açılımın yapılabilmesi için Türk Silahlı 
Kuvvetleri operasyonları durdurmalıdır, 
aksi taktirde açılım yapılmamalıdır 

Frekans Yüzde Yüzde 

Kesinlikle katılmıyor 99 %9,1 
%58,3 

Katılmıyor 535 %49,2 
Ne Katılıyor ne de katılmıyor 112 %10,3 %10,3 
Katılıyor 303 %27,8 

%31,5 
Kesinlikle Katılıyor 40 %3,7 
Geçerli Toplam 1089 %100,0 %100,1 
      

Ortalama 1089 2,68    
 

  
 

Bilmiyorum 60 %4,0 
 

Cevap yok 11 %0,7 
 

Bu soru sorulmadı 353 %23,3 
 

Geçersiz Toplam 424 %28,0 
       

Genel Toplam 1513 %100,0  
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“Bu açılımın yapılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonları 
durdurmalıdır, aksi taktirde açılım yapılmamalıdır” ifadesi en fazla Doğu 
(%67) ve Güneydoğu Anadolu’da (%58) destek görürken en az Karadeniz 
(%19), Akdeniz ve İç Anadolu’da (%20) desteklenmektedir. Karadeniz’in 
%70’i Türk Silahlı kuvvetlerinin operasyonlara devam etmesini istemektedir. 
 

 
 
“Bu açılımın yapılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonları 
durdurmalıdır, aksi taktirde açılım yapılmamalıdır” ifadesi en fazla DTP 
(%82) seçmeninden destek görürken MHP (%19), CHP (%22) ve Ak Parti 
(%31) seçmeni bu ifadeyi daha az desteklemektedir. MHP (%77) ve CHP 
(%65) seçmeninin büyük bir çoğunluğu Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
operasyonları durdurmasına karşı çıkarken Ak Parti seçmeninin ise %59’u 
operasyonların devam etmesini istemektedir. 
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“Bu açılımın yapılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonları 
durdurmalıdır, aksi taktirde açılım yapılmamalıdır” ifadesini erkekler (%33) 
kadınlara (%29) oranla daha çok desteklemektedir. Kadınların %63’ü Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin operasyonları durdurmasına karşı çıkarken erkeklerin 
%55’i operasyonların durdurulmasını istememektedir. 
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“Bu açılımın yapılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonları 
durdurmalıdır, aksi taktirde açılım yapılmamalıdır” ifadesini orta yaşlılar 
(%34), gençlere (%28) oranla daha çok desteklemektedir. Yaşlıların %63’ü, 
gençlerin %61’i Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonları durdurmasına karşı 
çıkarken orta yaşlıların %54’ü operasyonların devam etmesini istemektedir. 
 
 

%61 %54
%63 %58

%11
%11

%6 %10

%28 %34 %31 %32

15-29 30-49 50 yaş üstü Türkiye

Görüşülen Kişinin Yaşı

"Bu açılımın yapılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri 
operasyonları durdurmalıdır, aksi taktirde açılım 

yapılmamalıdır" ifadesine katılıp katılmadığınızı öğrenebilir 
miyim?

Katılıyor

Ne Katılıyor ne de katılmıyor

Katılmıyor



TÜRKİYE GÜNDEMİ ARAŞTIRMASI 
AĞUSTOS 2009 

 

RAPOR, AĞUSTOS 2009 SAYFA - 151 -   

 

 
 
“Bu açılımın yapılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonları 
durdurmalıdır, aksi taktirde açılım yapılmamalıdır” ifadesi kırsal kesimde 
yaşayanlardan (%41) kentsel kesimde yaşayanlara (%29) oranla daha fazla 
destek almaktadır. Kentsel kesimde yaşayanların %61’i Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin operasyonlarının devam etmesini istemektedir. 
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“Bu açılımın yapılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonları 
durdurmalıdır, aksi taktirde açılım yapılmamalıdır” ifadesine açılım paketini 
“Demokratik Açılım” (%39) diye adlandıranlar “Kürt Açılımı” (%31) diye 
adlandıranlardan daha fazla katılmaktadır. Bu açılımı “Demokratik Açılım” 
diye adlandıranların %58’i “Kürt Açılımı” diye adlandıranların %51’i Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarının devam etmesini istemektedir. 
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“Bu açılımın yapılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonları 
durdurmalıdır, aksi taktirde açılım yapılmamalıdır” ifadesine, açılım paketinin 
sorunun çözümüne yardımcı olacağını düşünenlerden (%46), engel olacağını 
(%22) ve “bazı açılardan yardımcı, bazı açılardan da engel olacağını” 
düşünenlere (%24) oranla daha fazla destek almaktadır. Açılım paketinin 
sorunun çözümüne yardımcı olacağını düşünenlerin %75’i ve “bazı açılardan 
yardımcı, bazı açılardan da engel olacağını” düşünenlerin %61’i ve yardımcı 
olacağını düşünenlerin %42’si Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarının 
devam etmesini istemektedir. 
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5.3.6 Söz konusu Açılım Paketinin Güneydoğu’daki Sorunun Çözümüne Katkısı 

 

 
 
 
Görüşülen kişilerin %39’u Açılım Paketinin Güneydoğu’daki sorunun 
çözümüne “yardımcı” olacağını düşünürken, %33’ü “bazı açılardan yardımcı 
bazı açılardan engel” olacağını, %28’i ise Güneydoğu sorunun çözümüne 
“engel” olacağını düşünmektedir.  
 
Türkiye açılım paketinin işlerliği açısından üçe bölünmüştür. Yukarıdaki 
ifadelere katılım oranları göz önüne alındığında “bazı açılardan yardımcı bazı 
açılardan engel olur” diyenlerin daha ziyade “Bu paketin açılması 
Güneydoğu’daki sorunun çözümüne yardımcı olmaz” fikrine daha yakın 
oldukları söylenebilir. Çünkü sorgulanan ondört ifadenin pek çoğuna, “engel” 
olur diyenlere çok yakın cevap vermişlerdir. Bugünkü durum göz önünde 
bulundurulduğunda açılım paketinin bu şartlar altında sorunun çözümün 
küçük bir kısmına yardımcı olacağı, bu açılım paketi sonrası da sorunun 
büyük bir kısmının devam edeceği düşüncesinin yaygın olduğunu söylemek 
mümkündür. 
 
 
 
 

Yardımcı olur
%39,3

Bazı açılardan 
yardımcı olur, bazı 

açılardan engel olur
%32,9

Engel olur
%27,8

Sizce bu açılım paketi Güneydoğu’daki sorunun çözülmesini 
nasıl etkiler?
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Sizce bu açılım paketi Güneydoğu’daki sorunun 
çözülmesini nasıl etkiler? Frekans Yüzde 

Yardımcı olur 540 %39,3 
Bazı açılardan yardımcı olur, bazı açılardan engel olur 453 %32,9 
Engel olur 383 %27,8 
Geçerli Toplam 1376 %100,0 
     

Bilmiyorum 122 %8,1 

Cevap yok 15 %1,0 

Geçersiz Toplam 137 %9,1 
     

Genel Toplam 1513 %100,0 
 

 
 
Güneydoğu (%6) ve Doğu Anadolu’da (%60) yaşayanlar bu açılım paketinin 
bölgelerinde yaşanan sorunlara yardımcı olacağını düşünmektedir. Ülkenin 
diğer bölgelerinde ise bu konuda bir kararsızlık hâkimdir. Akdeniz 
Bölgesi’nde “bazı açılardan yardımcı olur, bazı açılardan engel olur” 
diyenlerin oranının %49 olması dikkat çekicidir. Marmara’nın %33’ü, 
Karadeniz ve İç Anadolu’nun %32’si açılması planlanan paketin 
Güneydoğu’daki sorunların çözümüne engel olacağını düşünmektedir. 
 

%25

%60
%46

%64

%37 %33 %32
%39

%49

%17

%27

%26

%31 %36 %36
%33

%26 %23 %27
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Anadolu

İç Anadolu Karadeniz Marmara Türkiye

Anketin Yapıldığı Coğrafi Bölge

Sizce bu açılım paketi Güneydoğu’daki sorunun çözülmesini 
nasıl etkiler?

Engel olur

Bazı açılardan yardımcı olur, bazı açılardan engel olur

Yardımcı olur
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DTP seçmeninin %85’i bu açılım paketinin Güneydoğu Anadolu’da yaşanan 
sorunlara yardımcı olacağını düşünürken MHP seçmeninin %13’ü, CHP 
seçmeninin %29’u ve Ak Parti seçmeninin %49’u bu açılım paketinin 
Güneydoğu Anadolu’da yaşanan sorunlara yardımcı olacağını düşünmektedir. 
MHP seçmeninin %55’i ve CHP seçmeninin %37’si bu paketin sorunun 
çözümüne engel olacağını düşünmektedir. AK Parti seçmeni içerisinde 
%33’lük bir kesim ise bu paketin sorunun çözümüne yardımcı olup 
olmayacağı konusunda kararsızdır. CHP seçmenin %34’ü ise paketin “bazı 
açılardan yardımcı olabileceğini bazı açılardan engel olabileceğini” 
düşünmektedir. 
 

%49

%29

%13

%85

%39

%33

%34

%32

%13

%33

%18

%37

%55

%2

%28

Ak Parti CHP MHP DTP Türkiye

Bu pazar bir GENEL MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ olsa hangi partiye oy verirsiniz?

Sizce bu açılım paketi Güneydoğu’daki sorunun çözülmesini 
nasıl etkiler?

Engel olur

Bazı açılardan yardımcı olur, bazı açılardan 
engel olur

Yardımcı olur
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Erkekler (%48) bu paketin Güneydoğu yaşanan sorunların çözümüne 
yardımcı olacağına kadınlara (%30) oranla daha fazla inanmaktadır. 
Kadınların %40’ı bu paketin yardımcı olup olmayacağı konusunda kararsızdır. 
Kadınların %40’ı ise paketin “bazı açılardan yardımcı olabileceğini bazı 
açılardan engel olabileceğini” düşünmektedir. 
 

%48

%30
%39

%27

%40
%33

%26 %30 %28

Erkek Kadın Türkiye

Görüşülen Kişinin Cinsiyeti

Sizce bu açılım paketi Güneydoğu’daki sorunun çözülmesini 
nasıl etkiler?

Engel olur

Bazı açılardan yardımcı olur, bazı açılardan 
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Yardımcı olur
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Orta yaşlılar (%45) ve yaşlılar (%42) bu paketin Güneydoğu’da yaşanan 
sorunların çözümüne yardımcı olacağına gençlere (%30) oranla daha fazla 
inanmaktadır. Gençlerin %44’ü bu paketin yardımcı olup olmayacağı 
konusunda kararsızdır. 
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%45 %42 %39
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Sizce bu açılım paketi Güneydoğu’daki sorunun çözülmesini 
nasıl etkiler?

Engel olur

Bazı açılardan yardımcı olur, bazı açılardan 
engel olur

Yardımcı olur
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Kırsal kesimde yaşayanlar (%45) bu paketin Güneydoğu yaşanan sorunların 
çözümüne yardımcı olacağına kentsel kesimde yaşayanlara (%38) oranla 
daha fazla inanmaktadır. Kentsel kesimde yaşayanların %34’ü bu paketin 
çözüme yardımcı olup olmayacağı konusunda kararsızdır. 
 

%38
%45 %39
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%28 %26 %28

Kent Kır Türkiye

Görüşmenin yapıldığı Yerleşim Birimi

Sizce bu açılım paketi Güneydoğu’daki sorunun çözülmesini 
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Açılım paketini “Demokratik Açılım” (%43) diye adlandıranlar “Kürt Açılımı” 
(%38) diye adlandıranlardan daha fazla bu açılımın Güneydoğudaki sorunun 
çözümüne yardımcı olacağını düşünmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

%38 %43 %39

%34
%33

%33

%28 %23 %28

Kürt açılım paketi Demokratik açılım paketi Türkiye

Son zamanlarda kamuoyunda tartışılan açılım paketinin ismi sizce ne olmalıdır ?

Sizce bu açılım paketi Güneydoğu’daki sorunun çözülmesini 
nasıl etkiler?

Engel olur

Bazı açılardan yardımcı olur, bazı açılardan 
engel olur

Yardımcı olur
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5.4 TBMM’DE GRUBU BULUNAN SİYASİ PARTİLERİN LİDERLERİNİN 
PERFORMANSLARINDAN GENEL MEMNUNİYET 

 

 
 
TBMM’de grubu bulunan siyasi parti liderlerinin Ağustos 2009’daki genel 
performansları incelendiğinde, araştırmaya katılanların %54’ünün Ak Parti 
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın performansından memnun olduğu 
ortaya çıkmıştır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelinin performansından 
memnun olanların oranı %30, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın 
performansından memnuniyet %26 ve DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ün 
performansından memnuniyet %17 düzeyindedir. 
 
Bu sonuçlar ışığında, Ağustos 2009’da, Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan performansı en yüksek siyasi liderdir. Performans sıralamasında 
ikinci sırada olan Genel Başkan MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, üçüncü 
sırada olan Genel Başkan is CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’dır. 
  

%73,2

%63,8

%58,1

%35,2

%9,9

%10,7

%12,2

%11,2

%16,9

%25,5

%29,7

%53,7

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanlarının 
performasından ne derece memnun veya memnun değilsiniz?

Memnun değil Ne memnun ne de değil Memnun
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5.4.1 Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Performansından 
Memnuniyet 

 

 
 
Görüşülen kişilerin %54’ü Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
genel performansından memnuniyetini dile getirirken %35’i ise 
memnuniyetsizliğini belirtmiştir. 
 
Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın performansından “çok” 
memnun olanların oranının %25, “biraz memnun” olanların oranının ise %29 
olduğu görülmektedir. Buna karşılık Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın performansından “hiç” memnun olmayanların oranı %28, “pek 
memnun” olmayanların oranı ise %7’dir. 
 
Ağustos 2009’da, Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
performansından memnuniyetin yüksek olduğunu söylemek mümkündür. 
 
 
 
 
 
 
 

%28,0

%7,2

%11,2

%28,7

%25,0

Hiç memnun değil Pek memnun değil Ne memnun ne de 
değil

Biraz memnun Çok memnun

Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
performansından ne derece memnun olup olmadığınızı söyler 

misiniz?
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Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın performansından ne derece 
memnun olup olmadığınızı söyler misiniz? 

Frekans Yüzde Yüzde 

Hiç memnun değil 417 %28,0 
%35,1 

Pek memnun değil 107 %7,1 
Ne memnun ne de değil 166 %11,2 %11,2 
Biraz memnun 427 %28,7 

%53,7 
Çok memnun 372 %25,0 
Geçerli Toplam 1489 %100,0 %100,0 
      

Ortalama 1489 3,15    
 

  
 

Bilmiyorum 15 %1,0 
 

Cevap yok 9 %0,6 
 

Geçersiz Toplam 24 %1,6 
       

Genel Toplam 1513 %100,0  
 

 
 
 
 
 
 

%44

%27

%42

%16

%36
%28

%40 %35

%9

%11

%13

%8

%8
%15

%13
%11

%47

%62

%45

%76

%56 %57
%48

%54

Akdeniz Doğu 
Anadolu

Ege Güneydoğu 
Anadolu

İç Anadolu Karadeniz Marmara Türkiye

Anketin Yapıldığı Coğrafi Bölge

"Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın" 
performansından memnun musunuz, memnun değil misiniz?

Memnun

Ne memnun ne de değil

Memnun değil
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Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın performansından en fazla 
memnun olan bölgeler Güneydoğu (%76) ve Doğu Anadolu (%62) 
bölgeleridir. Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
performansından memnun olmayan bölgeler ise sırasıyla Akdeniz (%44), Ege 
(%42) ve Marmara (%40) bölgeleridir. 
 

 
 
Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın performansından en fazla 
kendi seçmeni (%92) memnundur. DTP seçmeninin %62’sinin Ak Parti Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın performansından memnun olması dikkat 
çekicidir. Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın performansından 
en az memnun olanlar ise sırasıyla CHP (%20) ve MHP (%32) seçmenidir. 
CHP seçmeninin %68’i, MHP seçmeninin ise %57’si Ak Parti Genel Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın performansından memnun değildir. 
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Ak Parti CHP MHP DTP Türkiye

Bu pazar bir GENEL MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ olsa hangi partiye oy verirsiniz?

"Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın" 
performansından memnun musunuz, memnun değil misiniz?

Memnun

Ne memnun ne de değil

Memnun değil
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Kırsal kesimde (%58) yaşayanlar Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın performansından kentsel kesimde (%53) yaşayanlara oranla daha 
fazla memnundur. Kentsel kesimde yaşayanların %37’si Ak Parti Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın performansından memnun değildir. 
 
  

%37
%29

%35

%11
%13

%11

%53 %58 %54

Kent Kır Türkiye

Görüşmenin yapıldığı Yerleşim Birimi

"Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın" 
performansından memnun musunuz, memnun değil misiniz?

Memnun

Ne memnun ne de değil

Memnun değil
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5.4.2 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Performansından Memnuniyet 

 

 
 
Görüşülen kişilerin %30’u MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin genel 
performansından memnuniyetini dile getirirken %58’i ise memnuniyetsizliğini 
belirtmiştir. 
 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin performansından “çok” memnun 
olanların oranının %7, “biraz memnun” olanların oranının ise %23 olduğu 
görülmektedir. Buna karşılık MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 
performansından “hiç” memnun olmayanların oranı %44, “pek memnun” 
olmayanların oranı ise %14’tür. 
 
Ağustos 2009’da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin performansından 
memnuniyetinin düşük olduğunu söylemek mümkündür. 
 
 
 
 
 
 
 
 

%44,2

%13,9
%12,2

%22,5

%7,2

Hiç memnun değil Pek memnun değil Ne memnun ne de 
değil

Biraz memnun Çok memnun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin performansından ne 
derece memnun olup olmadığınızı söyler misiniz?
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 
performansından ne derece memnun olup 
olmadığınızı söyler misiniz? 

Frekans Yüzde Yüzde 

Hiç memnun değil 641 %44,2 
%58,1 

Pek memnun değil 201 %13,9 
Ne memnun ne de değil 177 %12,2 %12,2 
Biraz memnun 326 %22,5 

%29,7 
Çok memnun 105 %7,2 
Geçerli Toplam 1450 %100,0 %100,0 
      

Ortalama 1450 2,35    
 

  
 

Bilmiyorum 53 %3,5 
 

Cevap yok 10 %0,7 
 

Geçersiz Toplam 63 %4,2 
       

Genel Toplam 1513 %100,0  
 

 
 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin performansından en fazla memnun 
olan bölge Akdeniz (%38) bölgesidir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 
performansından en az memnun olan bölgeler ise sırasıyla Güneydoğu 
Anadolu (%15) ve Doğu Anadolu (%23) bölgeleridir. 
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Memnun değil
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin performansından en fazla kendi 
seçmeni (%77) memnundur. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 
performansından en az memnun olanlar ise sırasıyla DTP (%3) ve Ak Parti 
(%19) seçmenidir. CHP seçmeninin %52’si, AK Parti seçmeninin %71’i, DTP 
seçmeninin ise %94’ü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 
performansından memnun değildir. 
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Yaşlılar (%37) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin performansından genç 
(%30) ve orta yaşlılara (%26) oranla daha fazla memnundur. Orta yaşlıların 
%60’ı, gençlerin %59’u yaşlıların ise %54’ü MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’nin performansından memnun değildir. 
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Kırsal kesimde yaşayanlar (%36) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 
performansından kentsel kesimde (%28) yaşayanlara oranla daha fazla 
memnundur. Kentsel kesimde yaşayanların %59’u ve Kırsal kesimde 
yaşayanların %54’ü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin performansından 
memnun değildir. 
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5.4.3 CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Performansından Memnuniyet 

 

 
 
Görüşülen kişilerin %26’sı CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın genel 
performansından memnuniyetini dile getirirken %64’ü ise 
memnuniyetsizliğini belirtmiştir. 
 
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın performansından “çok” memnun olanların 
oranının %6, “biraz memnun” olanların oranının ise %19 olduğu 
görülmektedir. Buna karşılık CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın 
performansından “hiç” memnun olmayanların oranı %50, “pek memnun” 
olmayanların oranı ise %14’tür. 
 
Ağustos 2009’da, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın performansından 
memnuniyetin düşük olduğunu söylemek mümkündür. 
 
 
 
 
 
 
 
 

%49,8

%14,0
%10,7

%19,3

%6,2

Hiç memnun değil Pek memnun değil Ne memnun ne de 
değil

Biraz memnun Çok memnun

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın performansından ne derece 
memnun olup olmadığınızı söyler misiniz?
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CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın 
performansından ne derece memnun olup 
olmadığınızı söyler misiniz? 

Frekans Yüzde Yüzde 

Hiç memnun değil 730 %49,8 
%63,8 

Pek memnun değil 205 %14,0 
Ne memnun ne de değil 157 %10,7 %10,7 
Biraz memnun 283 %19,3 

%25,5 
Çok memnun 90 %6,2 
Geçerli Toplam 1465 %100,0 %100,0 
      

Ortalama 1465 2,18    
 

  
 

Bilmiyorum 34 %2,2 
 

Cevap yok 14 %0,9 
 

Geçersiz Toplam 48 %3,2 
       

Genel Toplam 1513 %100,0  
 

 

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın performansından en fazla memnun olan 
bölge Ege (%41) Bölgesidir. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın 
performansından en az memnun olan bölgeler ise sırasıyla Güneydoğu 
Anadolu (%17), Doğu Anadolu (%18) ve Karedeniz (%19) bölgeleridir. 
 

%60

%75

%50

%74 %73
%64 %59 %64

%11

%7

%9

%9 %8

%11
%15 %11

%29
%18

%41

%17 %19
%25 %26 %26

Akdeniz Doğu 
Anadolu

Ege Güneydoğu 
Anadolu

İç Anadolu Karadeniz Marmara Türkiye

Anketin Yapıldığı Coğrafi Bölge

"CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın" performansından 
memnun musunuz, memnun değil misiniz?

Memnun

Ne memnun ne de değil

Memnun değil
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CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın performansından en fazla kendi seçmeni 
(%54) memnundur. Bu oran TBMM’de grubu bulunan diğer siyasi partilerin 
Genel Başkanlarının kendi seçmenlerinden aldığı performanstan memnuniyet 
oranlarından daha düşüktür. CHP seçmeni, kendi liderinin performansından, 
diğer parti seçmenlerinin kendi liderlerinin performansına duyduğu 
memnuniyetten daha az memnuniyet duymaktadır.  MHP seçmeninin 
%31’nin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın performansından memnundur. 
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın performansından en az memnun olanlar 
ise sırasıyla DTP (%9) ve Ak Parti (%13) seçmenidir. DTP seçmeninin 
%84’ü, Ak Parti seçmeninin %81’i, MHP seçmeninin ise %56’sı CHP Genel 
Başkanı Deniz Baykal’ın performansından memnun değildir. 
 

%81

%33

%56

%84

%64

%7

%14

%13

%7

%11

%13

%54

%31

%9

%26

Ak Parti CHP MHP DTP Türkiye

Bu pazar bir GENEL MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ olsa hangi partiye oy verirsiniz?

"CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın" performansından 
memnun musunuz, memnun değil misiniz?

Memnun

Ne memnun ne de değil

Memnun değil
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Kırsal kesimde (%32) yaşayanlar CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın 
performansından kentsel kesimde (%24) yaşayanlara oranla daha fazla 
memnundur. Kentsel kesimde yaşayanların %66’sı, Kırsal kesimde 
yaşayanların ise %57’si CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın performansından 
memnun değildir. 
 
  

%66
%57

%64

%11

%10
%11

%24
%32

%26

Kent Kır Türkiye

Görüşmenin yapıldığı Yerleşim Birimi

"CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın" performansından 
memnun musunuz, memnun değil misiniz?

Memnun

Ne memnun ne de değil

Memnun değil
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5.4.4 DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ün Performansından Memnuniyet 

 

 
 
Görüşülen kişilerin %17’si DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ün genel 
performansından memnuniyetini dile getirirken %73’ü ise 
memnuniyetsizliğini belirtmiştir. 
 
DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ün performansından “çok” memnun olanların 
oranının %6, “biraz memnun” olanların oranının ise %11 olduğu 
görülmektedir. Buna karşılık DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ün 
performansından “hiç” memnun olmayanların oranı %63, “pek memnun” 
olmayanların oranı ise %11’dir. 
 
Ağustos 2009’da, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ün performansından 
memnuniyetin çok düşük olduğunu söylemek mümkündür. TBMM’de grubu 
bulunan partilerin lideri arasında performansı en düşük olan lider DTP Genel 
Başkanı Ahmet Türk’tür. 
 
  

%62,7

%10,5 %9,9 %10,7
%6,2

Hiç memnun değil Pek memnun değil Ne memnun ne de 
değil

Biraz memnun Çok memnun

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün performansından ne derece 
memnun olup olmadığınızı söyler misiniz?
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DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün 
performansından ne derece memnun olup 
olmadığınızı söyler misiniz? 

Frekans Yüzde Yüzde 

Hiç memnun değil 881 %62,7 
%73,2 

Pek memnun değil 148 %10,5 
Ne memnun ne de değil 139 %9,9 %9,9 
Biraz memnun 151 %10,7 

%16,9 
Çok memnun 87 %6,2 
Geçerli Toplam 1406 %100,0 %100,0 
      

Ortalama 1406 1,87    
 

  
 

Bilmiyorum 94 %6,2 
 

Cevap yok 13 %0,9 
 

Geçersiz Toplam 107 %7,1 
       

Genel Toplam 1513 %100,0  
 

 
 
DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ün performansından en fazla memnun olan 
bölgeler Güneydoğu (%51) ve Doğu Anadolu (%49) bölgeleridir. DTP Genel 
Başkanı Ahmet Türk’ün performansından en az memnun olan bölgeler ise 
sırasıyla Karadeniz (%6), İç Anadolu (%9), Akdeniz (%10), Marmara (%10) 
ve Ege (%11) bölgeleridir. 

%82

%47

%74

%37

%83 %85
%78 %73

%8

%4

%15

%12

%8 %9
%11

%10

%10

%49

%11

%51

%9 %6 %10
%17

Akdeniz Doğu 
Anadolu

Ege Güneydoğu 
Anadolu

İç Anadolu Karadeniz Marmara Türkiye

Anketin Yapıldığı Coğrafi Bölge

"DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün" performansından 
memnun musunuz, memnun değil misiniz?

Memnun

Ne memnun ne de değil

Memnun değil
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DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ün performansından en fazla kendi seçmeni 
(%94) memnundur. DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ün performansından en 
az memnun olanlar ise sırasıyla MHP (%7), CHP (%8) ve Ak Parti (%15) 
seçmenidir. MHP seçmeninin %86’sı, CHP seçmeninin %81’i, Ak Parti 
seçmeninin ise %76’sı DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ün performansından 
memnun değildir. 
 
 

%76 %81 %86

%3

%73

%9
%11

%8

%3

%10

%15
%8 %7

%94

%17

Ak Parti CHP MHP DTP Türkiye

Bu pazar bir GENEL MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ olsa hangi partiye oy verirsiniz?

"DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün" performansından 
memnun musunuz, memnun değil misiniz?

Memnun

Ne memnun ne de değil

Memnun değil
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Erkekler (%21) DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ün performansından 
kadınlara (%13) oranla daha fazla memnundur. Kadınların %77’si, erkeklerin 
ise %70’i DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ün performansından memnun 
değildir. 
 
 

%70
%77 %73

%10

%10
%10

%21
%13 %17

Erkek Kadın Türkiye

Görüşülen Kişinin Cinsiyeti

"DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün" performansından 
memnun musunuz, memnun değil misiniz?

Memnun

Ne memnun ne de değil

Memnun değil
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Gençler ve orta yaşlılar (%18) DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ün 
performansından yaşlılara (%12) oranla daha fazla memnundur. Yaşlıların 
%81’i, gençlerin %74’ü orta yaşlıların ise %69’u DTP Genel Başkanı Ahmet 
Türk’ün performansından memnun değildir. 
 

%74 %69
%81

%73

%8 %13

%7
%10

%18 %18
%12 %17

15-29 30-49 50 yaş üstü Türkiye

Görüşülen Kişinin Yaşı

"DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün" performansından 
memnun musunuz, memnun değil misiniz?

Memnun

Ne memnun ne de değil

Memnun değil
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Kırsal kesimde yaşayanlar (%23) DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ün 
performansından kentsel kesimde yaşayanlara (%15) oranla daha fazla 
memnundur. Kentsel kesimde yaşayanların %74’ü, kırsal kesimde 
yaşayanların ise %70’i DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ün performansından 
memnun değildir. 
 
  

%74 %70 %73

%11
%8

%10

%15
%23 %17

Kent Kır Türkiye

Görüşmenin yapıldığı Yerleşim Birimi

"DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün" performansından 
memnun musunuz, memnun değil misiniz?

Memnun

Ne memnun ne de değil

Memnun değil
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5.5 YENİ BİR SİYASİ PARTİYE DUYULAN İHTİYAÇ 
 

 
 
Görüşülen kişilerin %45’i Türkiye’de yeni bir siyasi partinin kurulmasına 
ihtiyaç duyulduğunu belirtirken, yeni bir siyasi partiye ihtiyaç olmadığını 
söyleyenlerin oranı ise %55’tir. 
 
Bu sonuçlar ışığında önümüzdeki dönemde yeni parti ve liderleri Türk siyaset 
sahnesinde görmemiz mümkündür. Çünkü Türkiye’nin hiç de 
azımsanmayacak bir kesimi siyasette yeni yüzlere ihtiyaç duymaktadır.  
 

Türkiye’nin yeni bir siyasi partiye ihtiyacı 
olup olmadığı konusunda ne 
düşünüyorsunuz? 

Frekans Yüzde 

Yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var 658 %45,4 
Yeni bir siyasi partiye ihtiyaç yok 792 %54,6 
Geçerli Toplam 1450 %100,0 
     

Bilmiyorum 59 %3,9 

Cevap yok 4 %0,3 

Geçersiz Toplam 63 %4,2 
     

Genel Toplam 1513 %100,0 

Yeni bir siyasi 
partiye ihtiyaç var

%45,4
Yeni bir siyasi 

partiye ihtiyaç yok
%54,6

Türkiye’nin yeni bir siyasi partiye ihtiyacı olup olmadığı 
konusunda ne düşünüyorsunuz?
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Akdeniz (%51) ve Doğu Anadolu (%50) bölgeleri Türk siyasetinde yeni bir 
partiye ihtiyaç olduğunu en yüksek oranda belirtirken Güneydoğu Anadolu 
(%36) ve İç Anadolu (%41) bölgelerinde Türk siyasetinde yeni bir partiye 
ihtiyaç olduğunu en düşük oranda belirtmiştir. “Türk siyasetinde yeni bir 
partiye ihtiyaç yoktur” diyenlerin oranı Güneydoğu Anadolu’da %64, İç 
Anadolu’da %59, Karadeniz’de ise %56’dır. 

%49 %50 %54
%64 %59 %56 %53 %55

%51 %50 %46
%36 %41 %44 %47 %45

Akdeniz Doğu 
Anadolu

Ege Güneydoğu 
Anadolu

İç Anadolu Karadeniz Marmara Türkiye

Anketin Yapıldığı Coğrafi Bölge

Türkiye’nin yeni bir siyasi partiye ihtiyacı olup olmadığı 
konusunda ne düşünüyorsunuz?

Yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var

Yeni bir siyasi partiye ihtiyaç yok
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MHP (%56) ve CHP (%52) seçmeni Türk siyasetinde yeni bir partiye ihtiyaç 
olduğunu en yüksek oranda belirtirken Ak Parti seçmeni (%26) Türk 
siyasetinde yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu en düşük oranda belirtmiştir. 
DTP seçmeninin ise %47’si Türk siyasetinde yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu 
düşünmektedir. “Türk siyasetinde yeni bir partiye ihtiyaç yoktur” diyenlerin 
oranı AK Parti seçmeni içerisinde %74, DTP seçmeni içerisinde ise %53’tür. 
Bu sonuçlar ışığında kurulacak yeni bir partinin en yüksek oranda bugünkü 
MHP ve CHP seçmeninden oy alacağını söylemek mümkündür. 
 
 
  

%74

%48 %44
%53 %55

%26

%52 %56
%47 %45

Ak Parti CHP MHP DTP Türkiye

Bu pazar bir GENEL MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ olsa hangi partiye oy verirsiniz?

Türkiye’nin yeni bir siyasi partiye ihtiyacı olup olmadığı 
konusunda ne düşünüyorsunuz?

Yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var

Yeni bir siyasi partiye ihtiyaç yok
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5.6 YENİ SİYASİ HAREKETLERİN VE LİDERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

 
 
Bugünlerde, Türk kamuoyunda, Türk Siyasetinde merkez sol ve merkez sağ 
söylemleriyle ön plana çıkan iki lider ve siyasi hareketlerinden 
bahsedilmektedir: Mustafa Sarıgül ve Abdüllatif Şener.  
 
Eski Ak Parti’li bakanlardan Abdüllatif Şener Ak Parti’den ayrılmış, partisini 
kurmuş ve partisine Türkiye Partisi adını vermiştir. Hali hazırda Şişli Belediye 
Başkanı olan ve zamanında CHP Genel Başkanlığı için Deniz Baykal ile 
rekabet edip kaybeden Mustafa Sarıgül ise 2010’un ilk günlerinde siyasi 
hareketini partileştireceğini kamuoyuna açıklamıştır. Yani Mustafa Sarıgül’ün 
kuracağı parti şu aşamada bir siyasi harekettir. Dolayısıyla araştırmanın bu 
kısmında iki yeni siyasi oluşum “Abdüllatif Şener ve Türkiye Partisi” ve 
“Mustafa Sarıgül ve siyasi hareketi” olarak anılacaktır. 
 
Bu iki siyasi harekete yaklaşımlar incelendiğinde, araştırmaya katılanların 
%56’sının Mustafa Sarıgül ve siyasi hareketine olumlu baktığı ortaya 
çıkarken Abdüllatif Şener ve Siyasi Hareketine olumlu bakanların oranı 
%43’tür. Abdüllatif Şener ve Türkiye Partisine olumsuz bakanların oranı 
%40, Mustafa Sarıgül ve siyasi hareketine olumsuz bakanların oranı ise 
%31’dir.  
 

%30,7
%40,1

%13,3

%16,5

%56,0
%43,4

Mustafa Sarıgül ve siyasi hareketi Abdüllatif Şener- Türkiye Partisi

Aşağıdaki siyasi liderleri ve siyasi oluşumlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Olumlu

Ne olumlu ne de olumsuz

Olumsuz
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Bu sonuçlar ışığında Mustafa Sarıgül ve siyasi hareketi, Abdüllatif Şener ve 
Türkiye Partisine göre Türk Siyasetinde başarıya daha yakın durmaktadır. 
Fakat burada ortaya çıkan oranlar hiçbir şekilde bu iki siyasi hareketin 
sandığa yansıyacak oy oranlarını göstermemektedir. 
 

5.6.1 Abdüllatif Şener ve Türkiye Partisi 

 

 
 
Görüşülen kişilere Abdüllatif Şener ve yeni kurduğu Türkiye Partisi’ni nasıl 
değerlendirdikleri sorulmuştur.   
 
Buna göre araştırmaya katılanların %43’ü Abdüllatif Şener ve yeni kurduğu 
Türkiye Partisi için “olumlu” derken %40’ı bu siyasi hareketi ve liderini 
olumlu bulmadığını belirtmiştir.  
 
Abdüllatif Şener ve yeni kurduğu Türkiye Partisi’ni “çok” olumlu bulanların 
oranının %11, “biraz” olumlu bulanların oranının ise %33 olduğu 
görülmektedir. Buna karşılık Abdüllatif Şener ve yeni kurduğu Türkiye 
Partisi’ni “hiç” olumlu bulmayanların oranı %24, “pek” olumlu bulmayanların 
oranı ise %16’dır. 
 
 

%24,1

%16,0 %16,5

%32,7

%10,7

Hiç olumlu değil Pek olumlu değil Ne olumlu ne de 
olumsuz

Biraz olumlu Çok olumlu

Abdüllatif Şener ve Türkiye Partisi'ni nasıl değerlendirdiğinizi 
öğrenebilir miyiz?
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Abdüllatif Şener ve Türkiye Partisi'ni nasıl 
değerlendirdiğinizi öğrenebilir miyiz? Frekans Yüzde Yüzde 

Hiç olumlu değil 298 %24,1 
%40,1 

Pek olumlu değil 198 %16,0 
Ne olumlu ne de olumsuz 205 %16,5 %16,5 
Biraz olumlu 405 %32,7 

%43,4 
Çok olumlu 133 %10,7 
Geçerli Toplam 1239 %100,0 %100,0 
      

Ortalama 1239 2,90        

Bilmiyorum 262 %17,3 
 

Cevap yok 12 %0,8 
 

Geçersiz Toplam 274 %18,1 
   

 
  

 

Genel Toplam 1513 %100,0  
 

 
 
Abdüllatif Şener ve yeni kurduğu Türkiye Partisi’ni en fazla olumlu bulan 
bölgeler sırasıyla Güneydoğu (%51), Karadeniz (%51) ve Akdeniz (%50) 
bölgeleridir. Abdüllatif Şener ve yeni kurduğu Türkiye Partisi’ne en yüksek 
oranda olumsuz bakan bölgeler ise sırasıyla Marmara (%46) ve İç Anadolu 
(%44) bölgeleridir. 

%36 %41 %39 %34
%44

%34
%46 %40

%14
%17

%15
%15

%17

%15

%19
%17

%50
%43 %47 %51

%40
%51

%35
%43

Akdeniz Doğu 
Anadolu

Ege Güneydoğu 
Anadolu

İç Anadolu Karadeniz Marmara Türkiye
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MHP (%49), CHP ve DTP (%48) seçmenleri Abdüllatif Şener ve yeni kurduğu 
Türkiye Partisi’ni, Ak Parti (%36) seçmenlerine oranla daha olumlu 
bulmaktadır. Abdüllatif Şener ve yeni kurduğu Türkiye Partisi’ne en yüksek 
oranda olumsuz bakan seçmenlerin AK Parti seçmeni (%49) olması dikkat 
çekicidir. Bu sonuçlardan yola çıkarak, bugünkü durumda Abdüllatif Şener ve 
yeni kurduğu Türkiye Partisi’nin Ak Parti’den seçmen alma olasılığı diğer 
partilerden seçmen alma olasılığına nazaran düşük gözükmektedir.   
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öğrenebilir miyiz?

Olumlu

Ne olumlu ne olumsuz

Olumsuz



TÜRKİYE GÜNDEMİ ARAŞTIRMASI 
AĞUSTOS 2009 

 

RAPOR, AĞUSTOS 2009 SAYFA - 188 -   

 

 
 
Erkekler (%46) Abdüllatif Şener ve yeni kurduğu Türkiye Partisi’ni kadınlara 
(%40) oranla daha olumlu bulmaktadır. Kadınlarda Abdüllatif Şener ve 
Türkiye Partisi’ne temkinli bir yaklaşım (%21) olduğunu söylemek 
mümkündür. 
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Yaşlılar (%48) ve orta yaşlılar (%47) Abdüllatif Şener ve yeni kurduğu 
Türkiye Partisi’ni gençlere (%35) oranla daha olumlu bulmaktadır. Gençlerin 
%43’ü Abdüllatif Şener ve Türkiye Partisi’ne olumsuz bakarken, yaşlıların 
%42’si orta yaşlıların ise %37’si olumsuz bakmaktadır. 
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Kırsal kesimde yaşayanlar (%53) Abdüllatif Şener ve yeni kurduğu Türkiye 
Partisi’ni kentsel kesimde yaşayanlara (%41) oranla daha olumlu 
bulmaktadır. Kentsel kesimde yaşayanların %42’si Abdüllatif Şener ve 
Türkiye Partisi’ne olumsuz bakarken, kırsal kesimde yaşayanların ise %35’i 
olumsuz bakmaktadır. 
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5.6.2 Mustafa Sarıgül ve Yeni Kuracağı Siyasi Hareket 

 

 
 
Görüşülen kişilere Mustafa Sarıgül ve siyasi hareketini nasıl değerlendirdikleri 
sorulmuştur.   
 
Buna göre araştırmaya katılanların %56’sı Mustafa Sarıgül ve siyasi hareketi 
için “olumlu” derken %31’i bu siyasi hareketi ve liderini olumlu bulmadığını 
belirtmiştir.  
 
Mustafa Sarıgül ve siyasi hareketini “çok” olumlu bulanların oranının %21, 
“biraz” olumlu bulanların oranının ise %35 olduğu görülmektedir. Buna 
karşılık Mustafa Sarıgül ve siyasi hareketini “hiç” olumlu bulmayanların oranı 
%19, “pek” olumlu bulmayanların oranı ise %11’dir. 
 
Bu sonuçlar ışığında, bugünkü durumda, Mustafa Sarıgül ve siyasi 
hareketinin başarılı olma olasılığının yüksek olduğunu söylemek mümkündür. 
 
 
 
 
 
 

%19,3

%11,4
%13,3

%34,9

%21,1

Hiç olumlu değil Pek olumlu değil Ne olumlu ne de 
olumsuz

Biraz olumlu Çok olumlu

Mustafa Sarıgül ve yeni siyasi hareketini nasıl 
değerlendirdiğinizi öğrenebilir miyiz?
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Mustafa Sarıgül ve yeni siyasi hareketini 
nasıl değerlendirdiğinizi öğrenebilir 
miyiz? 

Frekans Yüzde Yüzde 

Hiç olumlu değil 241 %19,3 
%30,7 

Pek olumlu değil 142 %11,4 
Ne olumlu ne de olumsuz 166 %13,3 %13,3 
Biraz olumlu 436 %34,9 

%56,0 
Çok olumlu 263 %21,1 
Geçerli Toplam 1248 %100,0 %100,0 
      

Ortalama 1248 3,27    
 

  
 

Bilmiyorum 255 %16,9 
 

Cevap yok 10 %0,7 
 

Geçersiz Toplam 265 %17,5 
       

Genel Toplam 1513 %100,0  
 

 

Mustafa Sarıgül ve siyasi hareketini en fazla olumlu bulan bölgeler sırasıyla 
Karadeniz (%63), Güneydoğu Anadolu ve Marmara (%58) ve Ege (%55) 
bölgeleridir. Mustafa Sarıgül ve siyasi hareketine en yüksek oranda olumsuz 
bakan bölge ise İç Anadolu (%36) bölgesidir. 
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%52
%63 %58 %56

Akdeniz Doğu 
Anadolu

Ege Güneydoğu 
Anadolu

İç Anadolu Karadeniz Marmara Türkiye

Anketin Yapıldığı Coğrafi Bölge

Mustafa Sarıgül ve yeni siyasi hareketini nasıl 
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CHP (%59), MHP (%57) ve Ak Parti (%56) seçmenleri Mustafa Sarıgül ve 
siyasi hareketini DTP (%32) seçmenlerine oranla daha olumlu bulmaktadır. 
Mustafa Sarıgül ve siyasi hareketine en yüksek oranda olumsuz bakan DTP 
seçmenleridir (%39). Bu sonuçlardan yola çıkarak, bugünkü durumda, 
Mustafa Sarıgül ve siyasi hareketinin hem CHP’den, hem MHP’den hem de Ak 
Parti’den kurulacak yeni siyasi partiye seçmen çekme olasılığı yüksek 
gözükmektedir.   
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Yaşlılar (%59) ve orta yaşlılar (%58) Mustafa Sarıgül ve siyasi hareketini 
gençlere (%51) oranla daha olumlu bulmaktadır. 
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5.7 ORUÇ TUTMA ALIŞKANLIKLARI 
 

 
 
Araştırmaya katılanların %74’ü bu sene oruç tuttuğunu belirtmiştir. 
Araştırma Türkiye Geneli 15 yaş ve üstü nüfusu temsil etmektedir. 
Türkiye’nin 15 yaş ve üstü nüfusu TÜİK’in yayınladığı 2008 ADNKS’ye göre 
52.728.513 kişidir. Bu rakam baz alındığında Türkiye’de 2009 Ramazanında 
yaklaşık 39 milyon kişi oruç tutmaktadır8

 
.  

Bu sene Ramazan ayında oruç tutmayı 
düşünüyor musunuz? Frekans Yüzde 

Hayır, tutmayı düşünmüyor 177 %11,8 
Tutmak istiyor ama sağlık sorunları var 149 %9,9 
Tutmayı düşünüyor ama düzenli değil 67 %4,5 
Evet, tutmayı düşünüyor 1111 %73,8 
Geçerli Toplam 1504 %100,0 
     

Cevap yok 9 %0,6 
     

Genel Toplam 1513 %100,0 
 
                                    
8 Araştırmanın hata payları göz ardı edilmemelidir. 

Hayır, tutmayı 
düşünmüyor

%11,8

Tutmak istiyor ama 
sağlık sorunları var

%9,9

Tutmayı düşünüyor 
ama düzenli değil

%4,5

Evet, tutmayı 
düşünüyor

%73,8

Bu sene Ramazan ayında oruç tutmayı düşünüyor musunuz?
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Araştırmaya katılanların %76’sı geçen yıl oruç tuttuğunu belirtmiştir. Bu sene 
oruç tutma alışkanlığı %2 oranında düşmüştür. Bu oran nüfusa projekte 
edildiğinde bu sene yaklaşık 950 bin kişinin9

 

 geçen seneye oranla daha az 
oruç tuttuğu ortaya çıkmaktadır. Bunu Ramazan ayının mevsimsel 
değişimine bağlamak mümkündür. 

Geçen sene Ramazan ayında oruç 
tuttunuz mu? Frekans Yüzde 

Hayır tutmadı 186 %12,4 
Tutmak istedim ama sağlık sorunları vardı 107 %7,1 
Tuttu ama düzenli değil 74 %4,9 
Evet, tuttu 1136 %75,6 
Geçerli Toplam 1503 %100,0 
     

Bilmiyorum 1 %0,1 

Cevap yok 9 %0,6 

Geçersiz Toplam 10 %0,7 
  

 
  

Genel Toplam 1513 %100,0 
 
 
                                    
9 Araştırmanın hata payları göz ardı edilmemelidir. 

Hayır tutmadı
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Güney Doğu (%82) ve İç Anadolu’da (%58) oruç tutma oranı diğer bölgelere 
oranla daha yüksektir. En yüksek “oruç tutmama oranı”10

                                    
10 Oruç tutmama oranı = “Tutmak istiyor ama sağlık sorunları var” + “Hayır, tutmayı düşünmüyor” 

 Ege (%36) 
bölgesindedir. 
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Ak Parti (%88) ve MHP (%83) seçmeni içerisinde oruç tutanların oranı DTP 
(%66) ve CHP (%46) seçmenine oranla daha yüksektir. En yüksek “oruç 
tutmama oranı” 11

 
 ise CHP (%48) seçmenindedir. 

 

                                    
11 Oruç tutmama oranı = “Tutmak istiyor ama sağlık sorunları var” + “Hayır, tutmayı düşünmüyor” 
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Kadınlar içerisinde oruç tutanların oranı (%80) erkekler içerisinde oruç 
tutanlara (%69) nazaran daha yüksektir. Erkeklerde “oruç tutmama oranı” 12

 

 
%26’dır. 

                                    
12 Oruç tutmama oranı = “Tutmak istiyor ama sağlık sorunları var” + “Hayır, tutmayı düşünmüyor” 
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Gençler içerisinde oruç tutanların oranı (%78), yaşlılar (%74) ve orta yaşlılar 
(%71) içerisinde oruç tutanlara nazaran daha yüksektir. Orta yaşlılarda 
“oruç tutmama oranı” 13

  
 %24’tür. 

                                    
13 Oruç tutmama oranı = “Tutmak istiyor ama sağlık sorunları var” + “Hayır, tutmayı düşünmüyor” 
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5.8 SİGARA İÇME ALIŞKANLIĞI 
 

 
 
Araştırmaya katılanların %33’ü sigara içtiğini belirtirken, sigara içmeyenlerin 
oranı %67’dir. Bu oranlar 15 yaş ve üstü Türkiye nüfusuna projekte 
edildiğinde Türkiye’de yaklaşık 17 milyon 400 bin14

 

 kişinin sigara içtiği 
ortaya çıkmaktadır. 

Sigara içiyor musunuz? Frekans Yüzde 
Evet 498 %33,0 
Hayır 1012 %67,0 
Geçerli Toplam 1510 %100,0 
     

Cevap Yok 3 %0,2 
     

Genel Toplam 1513 %100,0 
 
  

                                    
14 Araştırmanın hata payları göz ardı edilmemelidir. 

Evet
%33,0

Hayır
%67,0

Sigara içiyor musunuz?
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Ege bölgesinde (%45)  sigara içme alışkanlığı diğer bölgelere oranla daha 
yüksektir. En düşük sigara içme alışkanlığı olan bölge Akdeniz Bölgesi (%23) 
iken Karadeniz Bölgesi’nde sigara içenlerin oranı %39’dur. 
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DTP (%48), CHP (%44) ve MHP (%40) seçmeni içerisinde sigara içme 
alışkanlığı oranı ve Ak Parti seçmenine (%22) nazaran daha yüksektir. En 
düşük sigara içme alışkanlığı olan seçmen kitlesi Ak Parti’dedir (%78). 
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Erkekler (%55) içerisinde sigara içme alışkanlığı olanların oranı kadınlara 
(%20) nazaran daha yüksektir. Türkiye’de sigara içenlerin çoğunluğu 
erkeklerden oluşmaktadır. 
 
 

%45

%20
%33

%55

%80
%67

Erkek Kadın Türkiye

Görüşülen Kişinin Cinsiyeti

Sigara içiyor musunuz?

Hayır

Evet



TÜRKİYE GÜNDEMİ ARAŞTIRMASI 
AĞUSTOS 2009 

 

RAPOR, AĞUSTOS 2009 SAYFA - 205 -   

 

 
 
Orta Yaşlılar (%44) içerisinde sigara içme alışkanlığı olanların oranı gençlere 
(%25) ve yaşlılara (%21) nazaran daha yüksektir. Türkiye’de sigara içenlerin 
çoğunluğu orta yaşlılardan oluşmaktadır. 
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Sigara içmeyenlere daha önce sigara kullanıp kullanmadıkları sorulmuştur. 
Görüşülen kişilerin %47’si daha önce de sigara içmediğini belirtirken, %30’u 
ise daha önce sigara kullandığını söylemiştir. Bu oranlar 15 yaş ve üstü 
Türkiye nüfusuna projekte edildiğinde yaklaşık 10 milyon 500 bin kişi15

 

 
daha önce sigara içmiş bugün sigarayı bırakmıştır.  

Daha önce sigara kullanıyor muydunuz? Frekans Yüzde 
Sigara içiyor 498 %33,0 
Sigara içmeyi bırakmış 302 %20,0 
Hiç Sigara içmemiş 710 %47,0 
Geçerli Toplam 1510 %100,0 
     

Cevap yok 3 %0,2 
     

Genel Toplam 1513 %100,0 
 

                                    
15 Araştırmanın hata payları göz ardı edilmemelidir. 
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Daha önce sigara kullanıyor muydunuz?
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Güneydoğu Anadolu (%27) ve Karadeniz (%26) bölgelerinde sigarayı 
bırakma oranı diğer bölgelere nazaran daha yüksektir. Akdeniz Bölgesi’nde 
yaşayanların %62’si ise bugüne kadar hiç sigara içmediğini belirtmiştir. 
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Ak Parti seçmenlerinin sigarayı bırakma oranı (%25), CHP (%15), DTP ve 
MHP seçmenlerine (%18) nazaran daha yüksektir. Ak Parti seçmeninin 
%54’ü bugüne kadar hiç sigara içmediğini belirtmiştir. 
 

%22

%44 %40
%48

%33

%25

%15
%18

%18

%20

%54
%41 %43

%34

%47

Ak Parti CHP MHP DTP Türkiye

Bu pazar bir GENEL MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ olsa hangi partiye oy verirsiniz?

Sigara İçme Durumu

Hiç sigara içmemiş

Daha önce içiyormuş bırakmış

Sigara içiyor



TÜRKİYE GÜNDEMİ ARAŞTIRMASI 
AĞUSTOS 2009 

 

RAPOR, AĞUSTOS 2009 SAYFA - 209 -   

 

 
 
Erkeklerin sigarayı bırakma oranı (%26), kadınlarınkine (%14) nazaran daha 
yüksektir. Fakat kadınların %66’sı bugüne kadar hiç sigara içmediğini 
belirtmiştir. 
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Yaşlıların sigarayı bırakma oranı (%35), genç (%11) ve orta yaşlılara (%20) 
nazaran daha yüksektir. Fakat gençlerin %64’ü bugüne kadar hiç sigara 
içmediğini belirtmiştir. 
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Şu an sigara kullanmadığını fakat daha önce kullandığını belirtenlere, 
sigarayı ne zaman bıraktıkları sorulmuştur. Buna göre, sigarayı bırakan 
kişilerin %54’ü sigarayı 5 yıl ve daha öncesinde bıraktığını belirtirken, %12’si 
3-5 yıl önce bıraktığını belirtmiştir. Buna karşılık sigarayı 1-3 yıl önce 
bıraktığını belirtenlerin oranı %16 iken, sigarayı bırakalı 1 yıldan daha az 
süre olduğunu söyleyenler %15, 19 Temmuz’da uygulanmaya başlanan 
sigara yasağından sonra bıraktığını söyleyenler ise %3 oranındadır.  
 

Sigarayı ne zaman bıraktınız? Frekans Genel 
Yüzde Yüzde 

5 yıl ve öncesi 161 %10,6 %53,6 
3-5 yıl önce 36 %2,4 %12,1 
1-3 yıl önce 49 %3,2 %16,5 
1 yıldan daha az 45 %3,0 %15,0 
Sigara yasağından sonra 8 %0,5 %2,8 
Geçerli Toplam 299 %19,8 %100,0 
    

Hiç Sigara içmemiş 710 %46,9 
 

Sigara İçiyor 498 %32,9 
 

Cevap yok 6 %0,4 
 

Geçersiz toplam 1214 %80,2 
       

Genel Toplam 1513 %100,0  

5 yıl ve öncesi
%53,7

3-5 yıl önce
%12,1

1-3 yıl önce
%16,4

1 yıldan daha az
%15,1

Sigara yasağından 
sonra
%2,7

Sigarayı ne zaman bıraktınız?
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Araştırmaya katılanların %13’ü 3 yıl ve öncesinde sigarayı bıraktığını 
belirtirken, %7’si ise son 3 sene içerisinde sigarayı bıraktığını belirtmiştir.  
 
19 Temmuz’da yürürlüğe giren sigara yasağından sonra sigarayı bırakanların 
oranı ‰5’tir. Bu oran 15 yaş ve üstü Türkiye nüfusuna projekte edildiğinde 
sigara yasağından bugüne kadar geçen süre içerisinde yaklaşık 280 bin 
kişi16

 
 sigarayı bıraktığını belirtmiştir. 

 
 
 
 
 
  

                                    
16 Araştırmanın hata payları göz ardı edilmemelidir. 
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6. SORU FORMU 
 

KONSENSUS ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK 
TÜRKİYE GÜNDEMİ ARAŞTIRMASI 

SORU FORMU AĞUSTOS 2009©

 
  

SORU 1.  
ÖNCELİKLE YAŞINIZI ÖĞRENEBİLİR MİYİM? 
 
 14 yaş ve altı ANKETİ BİTİR 
 15-191994 TEMMUZUNDAN ÖNCE DOĞANLARI KABUL ET 
 20-24 
 25-29 
 30-34 
 35-39 
 40-44 
 45-49 
 50-54 
 55-59 
 60-64 
 65-69 
 70 ve üstü 

 
SORU: 2 
Görüştüğünüz kişinin cinsiyeti 
Anketör Dikkat!  Bu soruyu sormayın direk kodlayın 

 Erkek 
 Kadın 

  



TÜRKİYE GÜNDEMİ ARAŞTIRMASI 
AĞUSTOS 2009 

 

RAPOR, AĞUSTOS 2009 SAYFA - 214 -   

 

SORU: 3 
Şimdi size soracağım soru tamamen istatistik oluşturmak için 
kullanılacaktır. 
 
Bir önceki Milletvekili Seçimlerinde, yani 22 Temmuz 2007 GENEL 
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE hangi partiye oy vermiştiniz?  
 
Anketör Dikkat! ŞIKLARI OKUMAYIN. 

 AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) 
 CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) 
 DP (Demokrat Parti) 
 MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) 
 SP (Saadet Partisi) 
 Bağımsız Aday 
 Diğer (Yazınız): ______________________ 
 Yaşım tutmuyordu seçmen değildim 
 Oy kullanmaya gitmedim 
 Geçersiz oy kullandım (Boş oy attım) 
 Hangi partiye oy verdiğimi hatırlamıyorum  
 Cevap yok 

 
SORU 4. 
Bir önceki yerel seçimlerde, Yani 28 Mart 2009'da yapılan yerel 
seçimlerde, İL GENEL MECLİSİ için hangi partiye oy vermiştiniz? 
 
Anketör Dikkat! ŞIKLARI OKUMAYIN. 

 AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) 
 CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) 
 DP (Demokrat Parti) 
 DSP (Demokratik Sol Parti) 
 DTP (Demokratik Toplum Partisi) 
 MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) 
 SP (Saadet Partisi) 
 Diğer (Yazınız): ______________________ 
 Yaşım Tutmuyordu Oy Kullanmadım 
 Oy kullanmaya gitmedim 
 Geçersiz oy kullandım (Boş oy attım) 
 Hangi partiye oy verdiğimi hatırlamıyorum 
 Cevap yok 
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SORU 5. 
Bu soruya vereceğiniz cevap diğer sorularda olduğu gibi, bizim için 
çok önemlidir. Lütfen hiç çekinmeden cevabınızı veriniz. Vereceğiniz 
cevap tamamen istatistik oluşturmakta kullanılacak ve Türkiye'nin 
şu anki siyasi portresi ile ilgili bir tahmin yapmamızı sağlayacaktır. 
 
Bu pazar bir GENEL MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ olsa hangi partiye oy 
verirsiniz? 
 
Anketör Dikkat! ŞIKLARI OKUMAYIN. 

 AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi)  Soru 7’ye GİT 
 CHP (Cumhuriyet Halk Partisi)  Soru 7’ye GİT 
 DP (Demokrat Parti)  Soru 7’ye GİT 
 DTP (Demokratik Toplum Partisi)  Soru 7’ye GİT 
 MHP (Milliyetçi Hareket Partisi)  Soru 7’ye GİT 
 SP (Saadet Partisi)  Soru 7’ye GİT 
 Diğer (Yazınız): ___________  Soru 7’ye GİT 
 Oy kullanmaya gitmem Soru 7’ye GİT 
 Geçersiz oy kullanırım (Boş oy atarım)  Soru 7’ye GİT 

 
 Kararsızım Soru 6’ya GİT17

 Cevap yok Soru 6’ya GİT 
 

 
SORU: 6 
Peki hangi partilere oy vermeye kendinizi yakın daha yakın 
hissediyorsunuz? 
 
Anketör Dikkat! ŞIKLARI OKUMAYIN. 

 AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) 
 CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) 
 DP (Demokrat Parti) 
 DTP (Demokratik Toplum Partisi) 
 MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) 
 SP (Saadet Partisi) 
 Diğer (Yazınız):______________________ 
 Şu an var olan siyasi partilerden hiçbirini düşünmüyorum 
 Şu an var olan partilerin hepsine oy verebilirim 
 Gerçekten cevap vermek istemiyorum 

 
 
 
 
 

                                    
17 Soru formundaki atlamalar Bilgisayar programı tarafından otomatik yapılmıştır 
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SORU: 7 
Geçtiğimiz ay içerisinde Türkiye’de gündemi belirleyen en önemli  3 
olayın hangileri olduğunu düşünüyorsunuz?  Önem sırasına göre 
belirtir misiniz? 1. derece önemli, 2. derece önemli ve son olarak 3. 
derece önemli… 
 
(Anketör Dikkat! Şıklar Arasında Rotasyon UYGULAYIN)18

 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ile 
görüşmesi  

 

 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Bağdat ziyareti 
 Nabucco Boru Hattı Projesi’nin imzalanması 
 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık seçimi 
 Demokratik Açılım/Kürt Açılımı Paketi 
 Türkiye’nin önde gelen iş adamlarından Halis Toprak’ın 17 yaşında bir 

kızla yaptığı evlilik 
 3G teknolojisine geçilmesi 
 19 Temmuz tarihinde uygulanmaya başlanan sigara yasağı  
 İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile Rusya Başbakanı Vladimir Putin’in 

Türkiye ziyareti 
 Turkcell Süper Lig’in Başlaması  
 Bilmiyor (ANKETÖR DİKKAT! BU ŞIKKI OKUMA) 
 Cevap yok (ANKETÖR DİKKAT! BU ŞIKKI OKUMA) 
 Hiçbiri (ANKETÖR DİKKAT! BU ŞIKKI OKUMA) 

 
 
SORU 8: 
 Son zamanlarda kamuoyunda tartışılan açılım paketinin isminin 
“demokratik açılım paketi” mi, yoksa “Kürt açılım paketi” mi olması 
gerektiğini düşünüyorsunuz? 
 
 (Anketör Dikkat!  2 Şık arasında Rotasyon yapın ) 

 Kürt açılım paketi olmalıdır 
 Demokratik açılım paketi olmalıdır 
 Bilmiyor (ANKETÖR DİKKAT! BU ŞIKKI OKUMA) 
 Cevap yok (ANKETÖR DİKKAT! BU ŞIKKI OKUMA) 

 
  

                                    
18 Rotasyonlar Anketin yapıldığı Bilgisayar programı tarafından otomatik uygulanmıştır 
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SORU 9: 
Hükümetin, Kürt sorununun çözümüne yönelik sunduğu açılım 
paketinin kamuoyunda gündem oluşturmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?  
  
ANKETÖR DİKKAT: Her ankette başlama sırasını değiştirin. Bir ankette 5’ten 1 ‘e diğer ankette 1’den 5’e okuyun) 19

 1-Son derece rahatsız oluyorum 
  

 2-Biraz rahatsız oluyorum 
 3-Ne rahatsız oluyorum ne de olmuyorum 
 4-Rahatsız olmuyorum 
 5-Hiç rahatsız olmuyorum 
 Bilmiyorum (ANKETÖR DİKKAT! BU ŞIKKI OKUMA) 
 Cevap yok (ANKETÖR DİKKAT! BU ŞIKKI OKUMA) 

 
SORU 10. 
Bu açılım paketinin zamanlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? 
 
(Anketör Dikkat!  2 Şık arasında Rotasyon yapın )20

 Çok zamansızdı 
 

 Tam zamanıydı 
 Bilmiyorum/fikrim yok (ANKETÖR DİKKAT! BU ŞIKKI OKUMA) 
 Cevap yok (ANKETÖR DİKKAT! BU ŞIKKI OKUMA) 

  

                                    
19 Rotasyonlar Anketin yapıldığı Bilgisayar programı tarafından otomatik uygulanmıştır 
20 Rotasyonlar Anketin yapıldığı Bilgisayar programı tarafından otomatik uygulanmıştır 
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SORU 11: 
Aşağıdaki ifadelere ne derece katılıp, katılmadığınızı öğrenebilir 
miyim? 
 
(ANKETÖR DİKKAT: Her ankette başlama sırasını değiştirin. Bir ankette 5’ten 1’e diğer ankette 1’den 5’e okuyun)21

 1-Kesinlikle katılmıyorum 
  

 2-Katılmıyorum 
 3-Ne katılıyor ne de katılmıyorum 
 4-Katılıyorum 
 5-Kesinlikle katılıyorum 
 Bilmiyorum (ANKETÖR DİKKAT! BU ŞIKKI OKUMA) 
 Cevap yok (ANKETÖR DİKKAT! BU ŞIKKI OKUMA) 

 
(ANKETÖR DİKKAT: Her ankette başladığınız ifadenin sırasını değiştirin.) 22

İFADELER: 
  

• Ana dilde eğitim hakkı verilmelidir 
• Yerleşim birimlerine değiştirilen eski isimleri yeniden verilmelidir 
• Koruculuk sistemi kaldırılmalıdır 
• Genel af ilan edilmelidir 
• T.C. Anayasası’nda yer alan “Türk Milleti” ifadesi yerine “Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı” ifadesi konulmalıdır 
• Üniversitelerde Kürtçe bölümler açılmalıdır 
• Bu açılımın yapılabilmesi için terör örgütünün silah bırakması 

gerekmektedir   
• Güneydoğu illerinde, Devlet dairelerinde Kürtçe bilen vatandaşlara 

istihdamda öncelik verilmelidir 
• Güneydoğu’da yaşanan sorun etnik kökenlidir 
• Güneydoğu’da yaşanan sorun Türkiye’de demokrasinin kötü 

işleyişinden kaynaklanmaktadır 
• Güneydoğu’da yaşanan sorunlar bölgenin ekonomik koşullarının 

kötülüğünden kaynaklanmaktadır 
• Güneydoğu’da yaşanan sorunlar yabancı devletlerin kışkırtmasıyla 

oluşmaktadır 
• Bu açılım paketi etnik ayrışmaya yol açar 
• Bu açılımın yapılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonları 

durdurmalıdır 
  

                                    
21 Rotasyonlar Anketin yapıldığı Bilgisayar programı tarafından otomatik uygulanmıştır 
22 Rotasyonlar Anketin yapıldığı Bilgisayar programı tarafından otomatik uygulanmıştır 
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SORU 12 
Sizce bu açılım paketi Güneydoğu’daki sorunun çözülmesine ne 
derece yardımcı olur? 
 
(Anketör Dikkat! 3 şık arasında Rotasyon UYGULA) 23

 Oldukça yardımcı olur 
 

 Biraz yardımcı olur 
 Hiç yardımcı olmaz. 
 Bilmiyorum (ANKETÖR DİKKAT! BU ŞIKKI OKUMA) 
 Cevap yok (ANKETÖR DİKKAT! BU ŞIKKI OKUMA) 

 
SORU: 13 
Şu an mecliste grubu bulunan siyasi partilerin liderlerinin genel 
olarak performanslarından ne derece memnun olup olmadığınızı 
söyler misiniz? 
 
(ANKETÖR DİKKAT: Her ankette başlama sırasını değiştirin. Bir ankette 5’ten 1’e diğer ankette 1’den 5’e okuyun)24

 1-Hiç memnun değilim 
  

 2-Pek memnun değilim 
 3-Ne memnunum ne de değilim 
 4-Biraz memnunum 
 5-Çok memnunum 
 Bilmiyorum (ANKETÖR DİKKAT! BU ŞIKKI OKUMA) 
 Cevap yok (ANKETÖR DİKKAT! BU ŞIKKI OKUMA) 

 
(ANKETÖR DİKKAT: Her ankette başladığınız Liderin sırasını değiştirin.) 25

LİDERLER: 
  

• AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan  
• CHP Genel Başkanı Deniz Baykal  
• DTP Genel Başkanı Ahmet Türk  
• MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli  

 
SORU: 14 
Türkiye’nin yeni bir siyasi partiye ihtiyacı olup olmadığı konusunda 
ne düşünüyorsunuz? 
 
(Anketör Dikkat! 2 şık arasında Rotasyon UYGULA) 26

 Yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var 
 

 Yeni bir siyasi partiye ihtiyaç yok 
 Bilmiyorum (ANKETÖR DİKKAT! BU ŞIKKI OKUMA) 
 Cevap yok (ANKETÖR DİKKAT! BU ŞIKKI OKUMA) 

 

                                    
23 Rotasyonlar Anketin yapıldığı Bilgisayar programı tarafından otomatik uygulanmıştır 
24 Rotasyonlar Anketin yapıldığı Bilgisayar programı tarafından otomatik uygulanmıştır 
25 Rotasyonlar Anketin yapıldığı Bilgisayar programı tarafından otomatik uygulanmıştır 
26 Rotasyonlar Anketin yapıldığı Bilgisayar programı tarafından otomatik uygulanmıştır 
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SORU: 15  
Aşağıda adı geçen siyasetçileri ve yeni siyasi hareketlerini nasıl 
değerlendirdiğinizi öğrenebilir miyiz? 
 
(ANKETÖR DİKKAT: Her ankette  başlama sırasını değiştirin. Bir ankette 5’ten 1’e diğer ankette 1’den 5’e okuyun)27

 1-Hiç olumlu değil 
  

 2-Pek olumlu değil 
 3-Ne olumlu ne de olumsuz 
 4-Biraz olumlu 
 5-Çok olumlu 
 Bilmiyorum (ANKETÖR DİKKAT! BU ŞIKKI OKUMA) 
 Cevap yok (ANKETÖR DİKKAT! BU ŞIKKI OKUMA) 

 
(ANKETÖR DİKKAT: Her ankette başladığınız Liderin sırasını değiştirin.) 28

Liderler: 
  

• Abdüllatif Şener ve Türkiye Partisi 
• Mustafa Sarıgül ve Siyasi Hareketi 

 
SORU: 16 
Geçen sene Ramazan ayında oruç tuttunuz mu? 
 
(ANKETÖR DİKKAT: Şıkları okumayın.) 
 Hayır tutmadım 
 Tutmak istedim ama sağlık sorunlarım vardı 
 Tuttum ama düzenli değil 
 Evet tuttum 
 Bilmiyorum 
 Cevap yok 

 
SORU: 17 
Bu sene Ramazan ayında oruç tutmayı düşünüyor musunuz? 
 
(ANKETÖR DİKKAT: Şıkları okumayın.) 
 Hayır, tutmayı düşünmüyorum 
 Tutmak istiyorum ama sağlık sorunlarım var 
 Tutmayı düşünüyorum ama düzenli değil 
 Evet, tutmayı düşünüyorum 
 Bilmiyorum 
 Cevap yok 

  

                                    
27 Rotasyonlar Anketin yapıldığı Bilgisayar programı tarafından otomatik uygulanmıştır 
28 Rotasyonlar Anketin yapıldığı Bilgisayar programı tarafından otomatik uygulanmıştır 
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SORU: 18 
Sigara içiyor musunuz? 
 
(ANKETÖR DİKKAT: Şıkları okumayın.) 
 EvetSoru 21’e git29

 Hayır Soru 19’a git 
 

 Cevap Yok 
 
SORU: 19 
Daha önce sigara kullanıyor muydunuz? 
 
(ANKETÖR DİKKAT: Şıkları okumayın.) 
 Evet  Soru 20’ye git30

 Hayır Soru 21’e Git 
 

 Cevap Yok 
 
SORU: 20 
Peki, ne zaman bıraktınız? 
 
 5 yıl ve öncesi 
 3-5 yıl önce 
 1-3 yıl önce 
 1 yıldan daha az 
 Sigara yasağından sonra 
 Cevap Yok (ANKETÖR DİKKAT! BU ŞIKKI OKUMA) 

  
SORU: 21 
Şimdi size birkaç Demografik soru soracağım. 
 
Çalışma durumunuzu öğrenebilir miyim? 
 
 Çalışmıyorsoru 22’ye git31

 Ücretli çalışıyorsoru 23’e git 
 

 Kendi işinde çalışıyorsoru 23’e git 
 Cevap yok (ANKETÖR DİKKAT! BU ŞIKKI OKUMA)soru 23Ee git 

  

                                    
29 Soru formundaki atlamalar Bilgisayar programı tarafından otomatik yapılmıştır 
30 Soru formundaki atlamalar Bilgisayar programı tarafından otomatik yapılmıştır 
31 Soru formundaki atlamalar Bilgisayar programı tarafından otomatik yapılmıştır 
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SORU 22. 
Bir önceki soruda çalışmadığınızı söylediniz. Aşağıdakilerden hangisi 
şu anki durumuzu en iyi şekilde açıklar? 
 
 Evin bakımından sorumlu (Ev kadını/ev erkeği) 
 Öğrenci 
 İşsiz iş arıyor 
 İşsiz iş aramıyor 
 Emekli 
 Cevap yok (ANKETÖR DİKKAT! BU ŞIKKI OKUMA) 

 
SORU 23. 
En son mezun olduğunuz eğitim kurumu hangisidir? 
 
 Hiçbir eğitim kurumundan mezun değil 
 İlkokul mezunu 
 Ortaokul (İlköğretim) mezunu 
 Lise ve dengi okul mezun 
 Yüksek okul akademi mezunu (2 senelik) 
 Üniversite ve üstü mezunu  
 Cevap yok (BU ŞIKKI OKUMA) 

 
SORU: 24 
Medeni durumunuzu öğrenebilir miyim? 
 
 Evli 
 Bekâr 
 Dul (Eşinden ayrılmış/eşi vefat etmiş) 
 Cevap yok (BU ŞIKKI OKUMA) 

 
SORU: 25 
Evinizde siz dâhil olmak üzere evinizde kaç kişi yaşıyor? 
 

Yazınız: |_________________________________________| 
 Cevap yok (BU ŞIKKI OKUMA) 

 
SORU: 26 
Yaşadığınız yeri aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde açıklar? 
 
 Mahalle (Merkez ilçenin veya diğer ilçelere bağlı) 
 Köy (Bağlı olduğu bir bucak kasaba veya belde belediyesi) 
 Cevap yok (BU ŞIKKI OKUMA) 
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