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Araştırmalarımız, ülkemizde siyasi kutuplaşmanın, sosyal 
yabancılaşmanın, gelir dağılımında bozulmanın, alt-
kimliklenme eğiliminin yükseldiğini gösteriyor. Bunlar 
toplumsal dokumuzu zedeleyen ve ortaklıklarımızı seyrelten 
etkenler. Bu durum gündelik yaşamın akışında da 
hissediliyor. Gelecek endişesinin toplumun çoğunluğunun 
buluştuğu nadir noktalardan biri olması, ortak geleceğimiz 
için ivedilikle üzerine düşünmemiz gereken bir durum kendi 
içerisinde.  

Katılıyorum

Katılmıyorum

Fikrim Yok / Cevap Yok 2.2

20.1

77.7

‘’Gelecekten endişe ediyorum.’’ şeklindeki ifadeye                   
katılıyor musunuz? 
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Türkiye’nin %77.7’si gelecekten 
endişe ediyor. 



Aralık ayı araştırmamızda seçmenlerin %31.5 ’ inin 
‘’Türkiye’nin yeni siyasi partilere ihtiyaç duyduğunu 
düşünüyor musunuz?’’ sorusuna ‘’Evet, düşünüyorum.’’ 
yanıtını verdiği bulgusuna ulaştık. Aynı soruyu Temmuz ayı 
araştırmamızda yöneltmiş ve ‘’Evet, düşünüyorum.’’ 
diyenlerin oranını %28.7 olarak saptamıştık. Bu noktada 
%31.5 bulgusunun ve 6 aylık dönem içerisinde bu yönde 
bir arayışta buluşan seçmen oranında ortaya çıkan %3 artışın  
son derece dikkate değer olduğunun altını çizmek gerekli.  

Evet, düşünüyorum

Hayır, düşünmüyorum

Fikrim Yok / Cevap Yok 13.9

51.6

31.5

Türkiye’nin yeni siyasi partilere ihtiyacı olduğunu                               
düşünüyor musunuz? 
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Seçmenin %31.5’i yeni partilere 
ihtiyaç olduğunu düşünüyor.



Araştırmamızda, siyasetin toplum-içi iletişim evrenine olan 
etkilerini incelemeye çalıştık. Katılımcılarımızın %57.8’den 
farklı dünya görüşünden olan, kendisi ile aynı partiye oy 
vermeyen bir kişiyle siyaset konuşmanın stresli ve yorucu 
bulunduğu yönünde cevap aldık. Birbirimizle ‘’konuşamıyor’’ 
olma hissi toplumsal ortak yaşam ülkümüz bakımından 
oldukça endişe verici. Sağlıklı bir toplumsal doku ve yüksek-
sürdürülebilir sosyal uyum için kendi aramızda konuşabiliyor 

Toplumun %57.8’i farklı görüşten 
olan kişilerle siyaset konuşmayı 
stresli ve yorucu buluyor. 

Heyecan verici ve bilgilendirici bulurum

 Stresli ve yorucu bulurum

Fikrim Yok / Cevap Yok 17.5

57.8

24.7

Sizinle aynı dünya görüşüne sahip olmadığını ya da 
aynı partiye oy kullanmadığını bildiğiniz bir insanla 

siyaset konuşmaktan ne hissedersiniz?  
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Türkiye’nin NATO üyeliğini devam ettirmesi gerektiğini 
düşünenler Temmuz ayındaki %54.4 seviyesinden %57.9’u 
yükselmiş durumda. Türkiye’nin Rusya’dan S400 Hava 
Savunma Sistemleri alması Trans-Atlantik ekseninde geniş 
bir memnuniyetsizlik yarattı. Washington, Brüksel 
cephelerinden kurumsal seviyede Türkiye’nin bu kararına 
ilişkin eleştiriler yöneltildi. Siyasi aktör seviyesinde 
Türkiye’nin NATO’ya olan bağlılığının sorgulanmaya 
başlandığını görüyoruz. Bu uluslararası gerilim ulusal 
kamuoyuna da siyaset zemininde gündelik tartışmalar ile 
taşınmış durumda. Bu çerçeveden bakıldığında 6 ay 
içerisinde ülke kamuoyunda NATO’ya olan desteğin %4 artış 
göstermiş olması siyasiler tarafından dikkate alınması 
gereken bir toplumsal eğilim teşkil ediyor.   

Toplumun %57.9’u Türkiye’nin 
NATO üyeliğini destekliyor. 

Evet, devam ettirmeli

Hayır, devam ettirmemeli

Fikrim Yok / Cevap Yok 13.6

28.4

57.9

Türkiye’nin NATO üyeliğini devam ettirmesi 
gerektiğini düşünüyor musunuz? 
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Son dönemde Türkiye’nin dış politikasına etki eden temel 
yaklaşımın Ankara’nın farklı uluslararası ilişkiler ve güvenlik 
konularında Washington ile Moskova arasındaki denge 
arayışı olduğunu görüyoruz. ABD-Rusya rekabetinin ilerleyen 
dönemde Türkiye üzerine olan etkisinin giderek artacağını 
öngörmek için elimizde yeterli düzeyde işaret bulunuyor. Bu  
noktada ülke kamuoyunun düşüncesi de olukça önem arz 
ediyor. Aralık ayı araştırmamızda, seçmenlerin %50.6’sı ABD 
ile Rusya arasındaki rekabette  Türkiye’nin ulusal çıkarları 

Türkiye’nin %50.6’sı ABD ile Rusya 
rekabetinde tarafsızlıktan yana. 

Ulusal çıkarları gereği ABD ile hareket etmeli

Ulusal çıkarları gereği Rusya ile hareket etmeli

Ulusal çıkarları gereği tarafsız hareket etmeli

Fikrim Yok / Cevap Yok 21.8

50.6

14.4

13.1

ABD ve Rusya arasındaki rekabette Türkiye’nin 
konumunun nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz?  
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