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23 Hazir an İstanbul Seçimleri
S e ç m e n D a v r a n ı ş ı n ı E t k i l ey e n Ko n u l a r
H a z i r a n
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Bu not İstanbul Ekonomi Araştırma’nın çevrimiçi paneli üzerinden
24-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. İstanbul genelinde 39 ilçede
1500 kişi ile gerçekleştirilmiştir.
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Seçmen hangi konular
üzerinden kararını verecek?
Giriş
Yürütmekte olduğumuz araştırma kapsamında seçim tarihine kadar farklı yöntemlerle kamuoyu
algısına dair veri toplamaya ve zaman zaman analizlerden bazılarını kamuoyu ile paylaşmaya
devam edeceğiz. Çalışmalarımız seçim tahmini yapmanın ötesinde, seçmen tutum ve
davranışlarını derinlemesine analiz etmeyi, sonuçların Türkiye’nin siyasi ikliminin geleceğine olan
etkisini modellemeyi ve yorumlamayı hedeflemektedir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi 23 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 31
Mart öncesi seçmen davranışını belirleyen temel unsurlar ile 23 Haziran tarihinde etkileme
potansiyeli olan unsurlar arasında önemli farklar bulunmaktadır. Bu durum partilerin kampanya
stratejilerine de yansımıştır. 31 Mart öncesi seçim söylemini ‘beka’ kavramı üzerine kuran AK
Parti, bu sefer ‘icraat’ temelli bir söylem geliştirmiş gözükmektedir. Öte yandan CHP, hem
Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanı olarak görev yaptığı dönemde gözlemlediği israf
kalemleri ve ilk adımlarını attığı icraatlar hem de YSK kararının adaletsizliği üzerine bir söylem
geliştirmiş durumdadır. İki seçimin hane halkı nezdinde değişmeyen konusu ise işsizlik olarak
ortaya çıkmaktadır.
Oy geçişkenliklerinin düşük olduğu bir ortamda, 23 Haziran seçimlerinin belirleyicisi siyasi
mobilizasyon olacaktır. Yani hangi tarafın seçmenini daha yüksek oranda sandığa götürebildiği
belirleyici olacaktır. Bu varsayımdan yola çıkarak, bu bilgi notunda 31 Mart seçimlerinde Binali
Yıldırım’a oy veren seçmenin güncel olaylara tepkisine odaklanılmıştır.
Araştırma sonuçları, Binali Yıldırım’a 31 Mart seçimlerinde oy veren seçmenin 3 konuda kendi
içinde farklılık gösterdiğine işaret etmektedir:

- 18 günün karnesi ve israf iddiaları
- YSK kararı
- İşsizlik
Araştırmanın detaylarına geçmeden önce, katılımcıların Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun
canlı yayında münazara yapmasını desteklediğini belirtmek isteriz. Binali Yıldırım’ın seçmenleri
arasında bu oran % 64 olarak gözükürken, Ekrem İmamoğlu seçmenleri arasında % 95’i
bulmaktadır.
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Ekrem İmamoğlu’nun Binali Yıldırım Seçmeni Üzerinde Etkisi
18 Günün Karnesi ve İsraf İddiaları
31 Mart seçimlerinde Binali Yıldırım’a oy verdiğini söyleyen her 4 kişiden 1 kişi, Ekrem
İmamoğlu’nun 18 günlük Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı icraatları takip ettiğini ve
beğendiğini belirtmektedir. Binali Yıldırım’a oy verenlerin %39’u, icraatlar mazbatası geri
alındıktan sonra gerçekleştirilmiş olsa da, belediye meclisine verilen teklifler Ekrem
İmamoğlu’na ait olduğu için, icraatların Ekrem İmamoğlu tarafından yapıldığını düşünmektedir.
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul yönetimindeki israflara dair yaptığı açıklamaların Binali Yıldırım’a
oy veren vatandaşlar üzerinde kısmen etkili olduğu görülmektedir. Binali Yıldırım’a oy verdiğini
belirtenlerin yüzde 31’i açıklamaları inandırıcı bulduğunu belirtmiştir. Açıklamaları inandırıcı
bulanların 23 Haziran’da hangi partiye oy vereceklerine dair soruya verdikleri cevaplar, israf
konusunun bloklar arası oy geçişkenliğini tetikleme potansiyeline sahip olduğunu
göstermektedir. Bu nedenle 31 Mart seçimlerinde Binalı Yıldırım’a oy veren seçmenlerin israf
tartışmaları hakkındaki tutumları anahtar konumundadır.
YSK Kararı

31 Mart seçimlerinde Binali Yıldırım’a oy verdiğini belirten her on kişiden ikisi (%19.1), Yüksek
Seçim Kurulu’nun seçim yenileme kararını doğru bulmadıklarını ifade etmektedir. Bu oran, 31
Mart’ta Ekrem İmamoğlu’na oy verenler arasında % 99’a, Saadet Partisi adayı Necdet
Gökçınar’a oy verenler arasında ise %83’e yükselmektedir. YSK kararını doğru bulan Binali
Yıldırım seçmeninin 23 Haziran tercihinin aynı kaldığı görülmektedir. Ancak, YSK kararını
doğru bulmayan Binali Yıldırım seçmeninin başka konuda sorulan birçok soruya verdiği
yanıtlarda, daha çok Ekrem İmamoğlu seçmeniyle benzeştiği gözlemlenmiştir.
İşsizlik
Binali Yıldırım seçmenleri arasında her 10 kişiden 4’ü, geçtiğimiz 3 ay içinde kendi ailesinden
veya bir yakınının ailesinden işsiz kalan olduğunu ifade etmiştir. 31 Mart’ta Binali Yıldırım’a oy
veren ve işsizlikten etkilenen bir yakını olan katılımcıların yaklaşık olarak yarısı, 23 Haziran’da
Ekrem İmamoğlu’na oy verebileceklerini ifade etmişlerdir. Buna karşılık Ekrem İmamoğlu
seçmenleri arasında her 10 kişiden 7’si geçtiğimiz 3 ay içinde, kendi ailesinden veya bir
yakınının ailesinden işsiz kalan olduğunu ifade etmiştir. Bu sonuç ekonominin seçmen kararında
31 Mart seçimlerinde olduğu gibi önemli bir rol oynayacağına işaret etmektedir.
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