SODEV’in Şubat 2019 döneminde Türkiye genelinde %95 güven aralığında %3 hata payı (1067 örneklem) ile
gerçekleştirdiği anket çalışması hane halklarının ekonomik durumu, ekonomik kriz algısı ve seçmen davranışları
arasındaki bağlantıyı ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmamıza ilişkin temel bulgular aşağıda
özetlenmektedir:
1. Bu Pazar seçim olsa, “kararsızlar” AKP ve CHP’den sonra 3. Büyük grubu oluşturuyorlar.
Kararsızların %44’ü önceki yerel seçimde AKP seçmeni idi!

“Bu Pazar seçim olsa” hangi partiye oy vereceği konusunda kararsız olan seçmenlerin %44’ü 30 Mart 2014
yerel seçimlerinde AKP’ye oy vermiştir.
Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP ve MHP seçmenini bir arada düşündüğümüzde ise, kararsız seçmenlerin
%56’sının 2014 yerel seçimlerinde bu iki partiye oy veren seçmenlerden oluştuğu görülmektedir.
2. Özellikle ekonomik kriz ile birlikte AKP seçmeninin partisine sadakatinin ne yönde etkileneceği
seçim sonuçları açısından önemli oranda belirleyici olacaktır. Halihazırda Türkiye’nin en büyük
seçmen kitlesini oluşturan AKP seçmeninin %69’u yine aynı partiye oy vereceğini belirtmiştir. Buna
karşılık 2014 AKP seçmenlerinin %13 kadarı kararsız olduğunu ifade etmiştir.

3. Benzer bir analizi MHP için yaptığımızda araştırmaya göre 2014’te MHP’ye oy verenlerin
bu Pazar seçim olsa CHP’ye, AKP’den daha çok sayıda yöneleceği saptanmaktadır. Bu Pazar
seçim olsa kendi partisine oy verecek olan 2014 MHP seçmeni, CHP’ye ve AKP’ye oy verecek
olanlardan daha azdır. Kararsızlar %11 düzeyinde ve İYİ Parti’ye oy verecek olanlardan daha
çoktur. Geçmiş dönemlerde AKP ve CHP seçmeninin ikinci partisi olan MHP, bugün her iki partiye
de oy geçişkenliğine sahiptir.

4. Muhalif parti seçmenlerinin çoğunluğu şu andaki ekonomik durumlarını kötü veya çok kötü olarak
tanımlamaktadır. Üstelik MHP seçmeni de kendi ekonomik durumu konusunda muhalefet tabanına
benzeşen bir algıdadır. Öte yandan AKP seçmenin de neredeyse üçte biri kendi ekonomik
durumunu “kötü” olarak nitelemektedir.

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde verdikleri oya göre,
AKP seçmenlerinin oranı %28’i;
MHP seçmenlerinin oranı % 40’ı
CHP seçmenlerin oranı %49,5’i ve
HDP seçmenlerinin %60’ı ekonomik durumunu kötü veya çok kötü olarak tanımlamaktadır.
(2014 seçimlerine dayanan bir soru olduğu için, o zaman henüz kurulmamış olan İyi Parti
değerlendirilememiştir.)
5. Başta HDP ve CHP olmak üzere, muhalif partilere oy veren seçmenler büyük bir çoğunlukla son
1 yıl içinde ekonomik durumlarının daha da kötüleştiğini belirtmektedir. Benzer eğilim, MHP
ve Saadet tabanının üçte iki gibi bir çoğunluğunda da saptanmaktadır. Daha da çarpıcı olan,
2014’te AKP’ye oy vermiş olan seçmenlerin hemen hemen yarısının da, ekonomik durumlarının
son bir yıl içinde kötüleşmiş olduğunu ifade etmektedir.

6. Genel olarak seçmenlerin yaklaşık yarısının gelir ve harcama denkliğine sahip olduğunu,
yarısından biraz fazlasının ise geçimini ya borçlanarak, ya aile/yakın çevreden yardım alarak,
ya da mevcut birikiminden harcayarak sağlayabildiği anlaşılmaktadır. Diğer seçmenlere
göre görece daha iyi olduğunu ifade eden AKP seçmeninde bile gelir/harcama denkliğini
sağlayamayanların oranı toplamda %42’ye varmaktadır.

7. Seçmenlerin yarısından fazlası, mevcut ekonomik durumlarının yerel seçimlerdeki oy tercihlerini
etkileyeceğini düşünüyor.

Tüm partiler için her iki seçimde verilen oylara göre analiz yaptığımızda sonuçlar aşağıdaki gibidir.

AKP seçmenlerinin yarıdan biraz fazlası ekonomik durumun oy tercihini etkilemeyeceğini düşünmektedir.
Diğer bütün partilerin seçmenleri ekonomik durumun oy tercihini etkileyeceği görüşündedir. MHP
seçmenlerinin de muhalefet partilerin seçmenleri gibi tutum gösteriyor olması dikkat çekicidir.

8. Araştırmamıza katılanların %85’i son bir yılda “artık alamıyoruz” dediği ürün veya ürünlerin
olduğunu belirtmiştir (Açık uçlu soru olduğu için katılanlar birden fazla ürün sayabilmiştir). İlk
sırada seçmenlerin yarıdan fazlasının artık evlerine kırmızı et alamadığı görülmektedir. İkinci
sıradaki “giyim” dışarıda bırakılırsa, sonraki beş sırayı da domates, patates, soğan, biber ve
patlıcan olmak üzere tarımsal temel gıda maddeleri oluşturmaktadır.

9. Türkiye’nin en önemli üç büyük sorunu arasında %64,8 ile ekonomi, % 51 ile işsizlik olduğu ifade
edilmektedir. Açık ara önde gelen bu iki sorunun birbiri ile ilintili olması ekonominin, seçmenin
gözünde ne denli yaşamsal bir sorun olduğunu çarpıcı bir biçimde göstermektedir. Zira ondan
sonra gelen ilk sorun %17,2 ile ifade edilmiştir. Yine üçüncü sırada sayılan “eğitim” konusu da
geleceğe dönük ekonomik güvence kaygılarını ifade etmektedir.

AKP seçmenin dahi genel seçmen eğilimine yakın eğilimler gösterdiği görülmektedir. Yani ekonomi
ve işsizlik AKP seçmeni için de ilk sıralardaki sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. (%57,9 ekonomi;
%44,3 işsizlik)

CHP, MHP ve HDP’li seçmenlerin ise çok daha büyük çoğunluklarla ekonomik sorunlara öncelik verdiği
görülmektedir.

Bunun dışında, adaletin ancak CHP ve HDP seçmenleri tarafından hatırı sayılır önemde sorun olarak
görüldüğü, diğer parti seçmenlerinin ise Türkiye’deki adalet sorununa görece düşük önem atfettikleri
saptanmıştır.

Bu bağlamda ülkenin fiziki anlamda “bekası” ile ilişkilendirilebilecek tek sorun olan “güvenlik” 4. sırada
%14,3 oranında seçmen tarafından sorun olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla seçmen ekonomik temelli
sorunlara verdiği önemin çok ama çok azını güvenlikte görmüştür.

