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Yayın Politikası

Raporda yer verilen veriler, ilişkili analizler, 
grafikler ve görseller abonelik sahibinin 
kullanımı için olup bireysel aboneliklerde üçüncü 
şahıslarla paylaşılamaz.

Kurumsal aboneliklerde rapor ilgili kurumun
çalışanlarının kullanımına açık olup bu kişiler 
dışında paylaşımı yapılamaz.

Raporda yer verilen veriler, ilişkili analizler, 
grafikler ve görsellerin tüm hakları saklı olup 
İstanbul Ekonomi Araştırma ve Danışmanlık A,
Ş,'nin izni olmaksızın hiçbir medya veya sosyal 
medya mecrasında paylaşılamaz.

Veri Hakkında

Bu raporda paylaşılan tüm veriler 5-9 Ocak 
2023 tarihlerinde Türkiye genelinde 2000 kişi 
ile düzenlediğimiz anket çalışmasından elde 
edilmiştir.
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İÇİNDEKİLER 3
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İstanbul Ekonomi Araştırma Hakkında

Metodoloji

Editör Notu

Gündemde Bu Ay 

Sürekli Takip: Siyasi Partilerin Oy Oranları

Sürekli Takip: Siyasetçilerin Başarı Puanı

Seçime Beş Kala: Genel Seçim Tarihi Tartışmaları

İkinci Baharı Ömrün: EYT Düzenlemesine Bakış

Evdeki Hesap, Çarşıdaki Hesap: Yeni Asgari Ücret

#


Metodoloji

Türkiye Raporu anketleri Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmeleri (CATI) ile 
gerçekleştirilmektedir.

Yayımlanan araştırma sonuçları İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından, her ay 
Türkiye çapında 26 ilde yaklaşık 2000 kişi ile gerçekleştirilen anket çalışmalarının 
sonuçlarıdır. Araştırmalarımızda yer verdiğimiz 26 il, Türkiye’nin 12 İBBS bölgesini 
temsil etmektedir. Türkiye İBBS (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması) Avrupa 
Birliği ülkelerinin kullandığı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması içinde Türkiye 
için kullanılan sınıflandırmadır.

2003 yılında geliştirilen bu standart Avrupa Birliği tarafından 
denetlenmektedir.Türkiye geneli nüfusu temsil etmek için anket sonucu elde 
ettiğimiz ham veri Türkiye İBBS standardına uygun şekilde eğitim, yaş ve cinsiyet 
bilgileri kullanılarak ağırlıklandırılmaktadır.

Anket sonuçlarımız %95 güven aralığı ve +/- 2,5 hata payı ile istatistik olarak 
anlamlı neticeler sunmaktadır.

İstanbul Ekonomi Araştırma Hakkında

İstanbul Ekonomi Araştırma, market araştırması, kamuoyu araştırması ve büyük 
veri analizi alanlarında hizmet vermektedir. Hızla değişen birey talep ve 
tercihlerini, farklı mecralardan en hızlı ve güvenilir şekilde ölçerek, uygulamada 
tam zamanında olmanızı sağlar.

İstanbul Ekonomi Araştırma 2016 yılında kurulmuştur. Konularında uzman 
ekonomist ve araştırmacılardan oluşan ekibimiz sizlere son teknoloji veri toplama 
tekniklerini kullanarak analizlerini sunmaktadır.

Müşteri portföyümüz içerisinde yurtiçi ve yurtdışından pek çok kamu ve özel 
sektör şirketi bulunmaktadır. Ek olarak özel sektör müşterilerimize pazar 
araştırması ve veri güdümlü danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.
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HAKKIMIZDA / METODOLOJİ 4
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EDİTÖR NOTU 5

Değerli üyeler,

Sizlerle 2023 yılının ilk raporunu paylaşmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Yeni bir yılı birlikte 
karşıladığımız için heyecanlıyız. Bu yıl, 
Cumhuriyet’in yüzüncü yılı, 2023 genel seçimleri 
ve NATO’da Türkiye’nin izleyeceği politika 
açısından tarihi önem taşıyan kritik bir yıl 
olacak. Bu gelişmeleri birlikte takip ederek 
kamuoyu görüşlerini inceleyeceğimiz bu yılın 
ülkemiz ve Türkiye demokrasisi için güzel 
geçmesini temenni ediyor, bu vesileyle tüm 
üyelerimizin yeni yılını bir kez daha kutluyoruz. 

Türkiye Raporu olarak 2023’ü bir yenilikle 
karşıladık.  Artık bizi kolayca takip etmek ve 
güvenilir ve açık verilere hızlıca ulaşmak için 
mobil uygulamamızı indirebilirsiniz. Mobil 
uygulamamızın bizi takip edenler için zaman ve 
mekan fark etmeksizin veriye erişimi 
kolaylaştırdığına inanıyoruz. Heyecanımızı 
paylaşmak için Google Play veya Appstore’a 
bekliyoruz. 

2023’in ilk ayında düzenli olarak takip ettiğimiz 
üzere siyasi partilerin oy oranlarını ve liderlerin 
başarı puanlarını sizlerle paylaşıyoruz. Bunun 
yanında genel seçim tarihi tartışmalarını, 
hükümetin yeni düzenlemesi EYT ve asgari 
ücret zammı da ele aldığımız konular arasında. 

İlk olarak, oy oranlarını incelediğimizde 
kararsızların oranının geçtiğimiz aylara göre 
ciddi bir düşüş yaşayarak %10,5 seviyesine 
gerilediğini görüyoruz. Kararsızlar dağıtılmadığı 
takdirde AK Parti’nin oy oranı %28, ana 
muhalefet partisi CHP’nin oy oranı ise %19,6. 
Kararsızların dağıtılmadığı senaryoda ittifakları 
incelediğimizde ise Cumhur İttifakı’nın oy 
oranının %33,3 Millet İttifakı’nın oy oranının ise 
%31,1 olduğunu görüyoruz. 

Liderlerin başarı puanlarında listenin ilk 
sırasında 5,1 puan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan 
var. Erdoğan’ı 4,1 ile İYİ Parti lideri Meral 
Akşener ve 3,7 puan ile CHP lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu takip ediyor. 

Ocak 2023 raporumuzda mercek altına 
aldığımız bir diğer konu genel seçim tarihi 
tartışmaları. İktidar kanadından gelen konuya 
yönelik farklı görüşlerin yanında, sonuçlarımız 
kamuoyunda %35’in üstünde önemli bir kesimin 
2023 genel seçimlerinin haziran ayında 
yapılmasını istediğini işaret ediyor. 
Azımsanmayacak %30’a yakın kesim ise 
seçimlerin mart ayında yapılmasını destekliyor.

Yılın ilk raporunda hükümetin sonuçlandırdığı 
en güncel konulardan biri olan EYT’yi de 
sayfalarımıza taşıdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
geçtiğimiz haftalarda EYT düzenlemesi ile ilgili 
8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortası yapılmış 
ve gününü dolduran vatandaşların emekli 
olmaya hak kazandığını ifade ederek emekli 
olmayı bekleyen vatandaşlara müjdeyi vermişti. 
Sonuçlarımıza göre toplumda çoğunluk 
EYT’lilerin hakkını aldığını düşünse de bu 
düzenlemenin çalışan nüfusun üzerine bir yük 
bindirdiği görüşüne de katılıyor. 

Raporumuzun son bölümünde yeni asgari 
ücrete bakışı inceledik. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan 2023 yılı için asgari ücreti 8506₺ 
olarak açıklamıştı. Topluma yeni asgari ücretin 
enflasyona karşı koruma sağlayıp 
sağlamayacağını sorduk. Sonuçlara göre asgari 
ücretin enflasyona karşı vatandaşı 
korumayacağını düşünenler çoğunlukta.

Şubat ayında da Türkiye’deki gelişmelerin 
nabzını tutmaya devam edeceğiz.

Yeni raporlarda görüşmek üzere, 

Can Selçuki

Türkiye Raporu Direktörü
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GÜNDEMDE BU AY 6

1 Ocak
● İstanbul Ticaret Odası, İstanbul’da aralıkta önceki aya göre, perakende fiyatlar yüzde 2,94, toptan 

fiyatlar yüzde 3,71 arttığını açıkladı. Böylece 2022 yılının tamamında perakende fiyatlar yüzde 93 
artış kaydetmiş oldu.

● Enflasyonun sorumlusu olarak gösterilen zincir marketler arasında yer alan ŞOK ocak ayı için 
tam 1000 üründe fiyatları sabitleme kararı aldı.

● Manisa’nın Saruhan ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Necati Akpınar dini nikahla birlikte 
yaşamaya başladığı kadını öldürdü. Akpınar'ın ilk eşini 38 yıl önce, ikinci eşini ise 19 yıl önce 
öldürdüğü ortaya çıktı.

2 Ocak
● Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini “hukuka 

uygun” buldu.
● Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü 

Ömer Çelik, “Bizim irademiz seçimin 18 Haziran’da, zamanında yapılması yönünde.” dedi.
● Konya’da görevli oldukları barınakta bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri gerekçesiyle 

yargılanan 2 sanık tahliye edilirken duruşma 20 Ocak’a ertelendi.
3 Ocak
● TÜİK, Aralık ayı enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK’e göre enflasyon aylık bazda %1,18, yıllık 

bazda ise %64,27 olarak gerçekleşti. ENAG ise aylık enflasyonu %5,18, yıllık enflasyonu ise 
%137,55 olarak açıkladı.

● Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin ve memurların maaşlarına %25 oranında 
zam yapılacağını açıkladı.

● Sinan Ateş cinayetinde tetikçilere yardım etmekle suçlanan eski Ülkü Ocakları Genel Merkez 
yöneticisi Tolgahan Demirbaş, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alındı 
ancak ifadesi alınmadan savcılık tarafından serbest bırakıldı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklanırken 11 
kişi gözaltına alındı.

● Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Enflasyonu çözdük. Yıl ortasında asgari ücrete artış 
ihtiyacı olmaması lazım. Yüksek enflasyon devresini kapattık. Bu tabii sayın 
Cumhurbaşkanımızın takdirinde.” dedi, marketlere fiyat sabitleme çağrısında bulundu.

4 Ocak
● Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelen tepkiler üzerine emeklilerin ve memurların 

maaşlarına yapılan zam oranını %25’ten %30’a yükseltti.
● Sinan Ateş’in tetikçilerine yardımla suçlanan Tolgahan Demirbaş, MHP Mersin Milletvekili Olcay 

Kılavuz’un evinde gözaltına alınıp serbest bırakılırken Kılavuz’un 4 gün önce İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’yu ziyaret ettiği ortaya çıktı.

● Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ilk defa konuşan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tetiği çekenler 
haricinde iki kişinin arandığını söyledi, “Buradaki soruşturmanın selameti açısından elbetteki 
söyleyeceklerim budur.” dedi.

● Özel okul ücret artışı ile ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı 
olarak 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık." açıklamasını yaptı.

5 Ocak
● Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile 12 yılın ardından 

bir araya gelebileceğini  açıkladı.
● Anayasa Mahkemesi, HDP’nin kapatılması için açılan davada hazine yardımına tedbiren bloke 

konulması yönünde ara karar verdi. Karar 8 üyenin kabul oyuyla alınırken AYM Başkanı dahil 7 
üye karşı oy kullandı.

● Yapılacak seçimlerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mevsim şartlarını 
dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçiminin önemini en 
iyi siz biliyorsunuz.'' dedi.

● Eski MHP Taşköprü kadın kolları başkanı 41 yaşındaki Gizem Memioğlu, evinde ölü bulundu.
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GÜNDEMDE BU AY 7

6 Ocak
● Liderlerle birlikte katıldığı Bostancı-Dudullu Metro açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem 

İmamoğlu “Milletin seçtiğini millet değiştirir.” dedi. İBB Başkanı’nın arkasında duran İYİ Parti 
Genel Başakanı Meral Akşener, “İmamoğlu’nu verirsek yuh olsun bize.” ifadelerini kullanırken 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “İmamoğlu’nun kılına dokundurtmayız.” dedi.

● Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün küresel gıda fiyatları göstergesine göre gıda fiyatları 2022’de 
yüzde 1 gerilerken Türkiye’de ise son açıklanan TÜİK verilerine göre 2022 yılında gıda enflasyonu 
yüzde 77 idi.

7 Ocak
● Kars’ta konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP’nin seçimlere kendi adayıyla 

gireceğini açıkladı.
● Antalya ziyaretinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzde 5 ay var, 5 ay 

boyunca durmak yok.” diyerek yapılacak seçimler için mayıs ayını işaret etti.
● Partisinin Muğla 3. Olağan Kongresi’ne konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İddia 

ediyorum, bu seçimi alacağız ve bu seçimden başbakan Akşener diyorsunuz ya, ne için 
başbakanlığa aday olduğumu anladınız mı?” dedi.

8 Ocak
● AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Cumhurbaşkanı seçim kararı aldıktan sonra bu Resmi 

Gazete’de yayınlanacaktır. O yayınladıktan sonra da 60 gün sonraki ilk pazar günü seçim var 
demektir.” dedi.

● Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Alaattin Aldemir, Sinan Ateş cinayeti ile ilgili olarak “Hiç kimse 
suskunluğumuzun asaletinden cesaret almaya kalkışmasın.” dedi. MHP Genel Başkan 
Yardımcısı Semih Yalçın’a, “Ne yapacaksınız lan? Hepimizi mi öldüreceksiniz?” tepkisini 
gösterdi.

9 Ocak
● Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra, otoyollar ve 

köprülere yıl boyu zam yapılmayacağını açıkladı, “Nureddin, senden para çıkmıyor, rahat ol.” 
diyerek Hazine Bakanı Nureddin Nebati’ye takıldı.

● HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, AK Parti’nin başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifine 
ilişkin randevu talebini reddettiklerini açıkladı.

● Antalya'da besicilik yapan kadın,  "Bir bardak çay 5 lira, 1 kilo süt 10 lira desteklerinizi 
bekliyoruz." diyerek yem fiyatlarından yakındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Bu 
hayvanları sana kim verdi?" diye sordu.

● Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde "Yabancı ekonomi komiserlerinden yardım 
dileniyor." diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın konuşmasını TSK komutanları alkışladı.

10 Ocak
● Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, muhalefete yönelik sert açıklamaları sırasında 

alkışlayan komutanlara tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Yalan, dolan, küfürü 
alkışlayan askerler. Şahsen umurumda değil. Ama devlet açısından çürümüşlük göstergesidir. 
Komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir.” dedi.

● MHP lideri Devlet Bahçeli, Sinan Ateş suikastinin üzerinden 12 gün geçtikten sonra ilk defa 
konuştu. “Cinayetin gölgesini MHP’nin üstüne düşürmeye çalışıyorlar.” dedi, söz konusu iddiaları 
reddetti.

● HDP’den sonra CHP ve İYİ Parti de AK Parti’nin başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifine 
ilişkin randevu talebini reddetti.

● MHP lideri Devlet Bahçeli, Sinan Ateş suikasti nedeniyle parti binalarına, “Yerli ve milli katil kim” 
afişleri asacak olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a, “İstihbarat fosili.” dedi. Ümit 
Özdağ ise “Sayın Bahçeli, sen önce Olcay’ı, Ulvi’yi ve Semih’i savcıya yolla, gerekirse ben de 
giderim.” diyerek yanıt verdi.
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11 Ocak
● Altılı Masa, İYİ Parti’nin ev sahipliğinde yaptığı son toplantıda, hükümet programı ve geçiş 

sürecinin yol haritası üzerine anlaştığını, detaylı açıklamanın ise liderlerin katılımı ile 30 Ocak’ta 
yapılacağını duyurdu.

● İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanı iken, 2015 yılında yapılan 
bir ihale nedeniyle  İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine dava açıldı.

● CHP’li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlıklarının kaldırılması için ilk 
adım atıldı, haklarında hazırlanan fezlekeleri inceleyecek bir alt komisyon kuruldu.

● Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, “Liderler, imza yetkisine sahip 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.” açıklamasına, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan 
Paçacı, “İstişare zorunluluk değil, tercih olmalıdır. Zorunluluk vesayet getirir.” diyerek yanıt verdi.

● TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın, 7,5 yıl hapis cezasıyla yargılandığı davada 2 yıl 8 ay 15 
gün hapis cezasına çarptırıldı, ceza ile birlikte mahkeme tahliye kararı ve Fincancı tahliye oldu.

12 Ocak
● İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle Ankara’da Güven 

Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane tarafından yapılan açıklamada, Akşener’in hafif bir çarpıntı 
şikayeti ile kendilerine başvurduğu, yapılan tetkiklerde bir sorun tespit edilmediği duyuruldu.

● CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir gün önceki randevu verdiği açıklamasını yaptı, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Emin Şen vasıtasıyla 8 bin hesaptan oluşan, “Ebabiller 
hareketi” adında bir trol ordusu beslediğini iddia etti. Özel, İçişleri Bakanlığı’nın internet 
sitesinde, “Müşavir” olarak yer alan Emin Şen’in Jandarma ve Emniyet’in sosyal medya 
hesaplarını da yönettiğini, Soylu’nun başında bulunduğu bakanlıklardan ihaleler aldığını, trol 
sisteminin bu ihalelerle finanse edildiğini söyledi.

● Anayasa Mahkemesi, OHAL’i kalıcı hâle getireceği savunulan 2018’de çıkan torba kanundaki 
birçok düzenlemeyi iptal etti. Mahkeme, ihraç edilen akademisyen, subay ve Dışişleri 
personelinin eski görevlerine dönmesinin önünü açtı.

13 Ocak
● Önceki akşam çarpıntı şikayeti ile hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir 

gece kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Hastane, Akşener’in sağlık durumunun iyi 
olduğunu açıkladı.

● Ekrem İmamoğlu’nu yargılarken aniden görev yeri değiştirilen hakim Hüseyin Zengin’e baskı 
yapıldığına ilişkin iddialar HSK’ya taşınırken İmamoğlu’nun avukatı Gökhan Günaydın kurula 
dilekçe verdi.

● Medyascope’ta Ruşen Çakır’ın gündemle ilgili sorularını cevaplayan DEVA Partisi Genel Başkanı 
Ali Babacan, “Eğer altılı masa, ismim üzerinde mutabık kalırsa hem rahat seçilir hem de en iyi 
şekilde yönetirim.” dedi.

● Kanal 7 muhabiri Meryem Nas Mercan’ın röportaj yapmak istediği bir kadın vatandaş, “Kafan 
hava alsın.” deyince gözaltına alındı.

14 Ocak
● Amasra’da, ekim ayında meydana gelen maden faciasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Bartın 

Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen fezlekede, dört maden yöneticisi için olası kastla 
öldürme suçundan 1080 yıla kadar hapis cezası istendi.

● Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi konuşma sırasında kendisini alkışlayan 
komutanları sahiplendi. “Sevincimize tahammül edemediler” sözleri ile CHP liderini hedef 
alırken “Türkiye düşmanlarına gösteremediği tepkiyi ordumuzun komutanlarına sergileyen, 
seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi?” dedi.

● Annesi ve babası ile birlikte 12 Ocak günü Suudi Arabistan’a giden İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Türkiye’den gidip Umre görevini yapanlarla fotoğraf da çektirdi.

● Erken seçim tartışmaları devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Devlete Millet 
Yakışır” kampanyasını başlatırken Türkiye genelinde kullanılan bazı billboardlara İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’yla ile Akşener’in Saraçhane mitingindeki bir fotoğraf kullanıldı.
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PARTİLERİN OY ORANLARI

₋ Bir sonraki sayfa Ocak 2023 siyasi 

sonuçlarını içermektedir.

₋ Sonuçlar %10,5 seviyesinde olan 

kararsızlar hem dağıtılmadan hem 

de dağıtılarak sunulmuştur.

₋ Kararsızların dağıtılması partilerin 

oy oranlarına göre nispi olarak 

YAPILMAMIŞTIR.

₋ Kararsızlar, çoklu mütekabiliyet 

analizi kullanılarak, kararsız 

olduğunu ifade eden katılımcıların 

tüm diğer sorulara verdikleri 

cevaplar göz önüne alınarak, bu 

eğilimleri doğrultusunda 

dağıtılmıştır.

₋ Oy kullanmayacağını belirtenler 

partiler arasında eşit olarak 

dağıtılmıştır.

OCAK AYI 
SİYASİ 
SONUÇLARI

10
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KARARSIZLAR DAĞITILMADAN

Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? (%)

KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA
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2018 Milletvekili Seçimleri Oy Tercihi

% AK Parti CHP HDP İYİ Parti MHP

AK Parti 68.3 2.7 0.9 4.6 6.4

CHP 4.2 72.4 12.2 8.9 7.1

HDP 0.9 1.6 75 0 0.7

İYİ Parti 5 6.7 0 75.4 14.2

MHP 0.7 1.6 1.2 0 49.2

Diğer 1 3.6 2.2 5.6 9.2

Kararsız 14.1 9.6 7 4.5 10.4

Oy Kullanmayacağım 5.8 1.9 1.5 1 2.8

Bu
 P

az
ar

 O
y 

Te
rc

ih
i

Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? (%)
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RECEP TAYYİP ERDOĞAN

MERAL AKŞENER

KEMAL KILIÇDAROĞLU

DEVLET BAHÇELİ

MUHARREM İNCE

ALİ BABACAN

SELAHATTİN DEMİRTAŞ

ERKAN BAŞ

ÜMİT ÖZDAĞ

AHMET DAVUTOĞLU

TEMEL KARAMOLLAOĞLU

GÜLTEKİN UYSAL

Sayacağım siyasetçileri 1-10 arası ne kadar başarılı buluyorsunuz? 

(1=Çok başarısız, 10=Çok başarılı)
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Geçtiğimiz aya göre Cumhur İttifakı 
liderlerinin başarı puanı düşerken, Millet 
İttifakı liderlerinin başarı puanı yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5,1 puan ile başarı 
sıralamasında listenin başındaki yerini 
koruyor. İkinci sırada 4,1 ile İYİ Parti lideri 
Meral Akşener, üçüncü sırada 3,7 puanla 
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu var. Dördüncü 
sırada ise 3,4 puanla MHP lideri Devlet 
Bahçeli bulunuyor. 

Aralık ayına göre Erdoğan’ın puanı 0,2 puan,, 
Bahçeli’nin puanı ise 0,1 puan geriledi. 
Akşener’in puanı ise 3,8’den 4,1’e yükseldi.

Geçen yılın aynı ayına göre Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın başarı puanında ise 0,2 puanlık 
yükselme var. 

Liderlerin başarı puanlarını bir yıl önceki 
sonuçlar ile kıyasladığımızda Erdoğan’ın 
başarı puanı 4,9’dan 5,1’e yükseldi. CHP 
lideri Kılıçdaroğlu’nun başarı puanı ise Ocak 
2022’de 3,8 iken Ocak 2023’te 3,7. Bununla 
birlikte en dramatik düşüş Devlet Bahçeli’nin 
başarı puanında yaşandı. Ocak 2022’de 
MHP lideri Bahçeli’nin başarı puanı 3,8 idi. 
Ocak 2023’te Bahçeli’nin puanı bu oran 0,4 
puan gerileyerek 3,4 seviyesinde. 
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Sayacağım siyasetçileri 1-10 arası ne kadar başarılı buluyorsunuz? 

(1=Çok başarısız, 10=Çok başarılı)
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“Hedef 2023” sloganlarıyla aklımıza 
kazınan ve tüm Türkiye’yi yakından 
ilgilendiren 2023 cumhurbaşkanlığı ve genel 
seçimleri için tarih 18 Haziran 2023 olarak 
konuşuldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 7 Eylül 
2020’de yayımladığı yazılı açıklamada 
seçimlerin zamanında yapılacağından ve 
kimsenin boş hayale kapılmamasından 
bahsetmiş, erken seçimin dayatma 
olduğunu beyan etmişti.

Bu açıklamadan yaklaşık bir ay sonra 
partisinin grup toplantısında da seçimlerin 
açıklanan tarih olan 18 Haziran’da 
yapılacağını vurgulayan Bahçeli, 
“Kendilerinin aday belirlemede zorluk 
çektikleri bir ortamda altı masalı siyasi 
grubun erken seçim tartışmasını Türkiye’ye 
sunmuş olmaları yanlış bir davranıştır.” 
diyerek erken seçimin Altılı Masa’nın isteği 
doğrultusunda gündeme getirildiğini iddia 
etmişti.

Seçim tarihi konusunda Haziran 2023’ü 
dilinden düşürmeyen AK Parti Grup 
Başkanvekili ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan konuyla ilgili,  “Bunlar hala 
avara kasnak gibi dönüp dönüp duruyorlar. 
Yok böyle bir şey, olmayacak böyle bir şey. 
Seçim zamanında yapılacak. Türkiye, 
seçimlerin zamanında yapılması olayını 
yaşayacak. O tarih de Haziran 2023’tür. 
Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen 
zamanın dışında bir seçime gidilir? Bunlar 
kabile devletlerinin yaptığı işlerdir." diyerek 
erken seçim tartışmalarına karşı kararlı bir 
tavır ortaya koymuştu.

Açıklamalar doğrultusunda Cumhur 
İttifakı’nın erken seçim ihtimalini 
değerlendirmediği görülürken, Devlet 
Bahçeli 3 Ocak’ta yapılan partisinin grup 
toplantısında “Seçimler ister zamanında 
yapılsın ister erkene alınsın. Biz iki seçeneğe 
de varız” diyerek seçimlerin öne alınmasına 
karşı ılımlı olduğu sinyalini verdi. 

Devlet Bahçeli’nin verdiği ılımlı sinyalin 
üstüne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Erkan Kandemir katıldığı bir canlı yayında 
“Bayram sonrası seçime gidilebilir, haziran 
ayına kalmadan güncelleme yapılması 
makul" dedi. Seçim tarihini erkene almak 
için makul sebeplerinin ise sandığı herkes 
için ulaşılabilir kılmak olduğunu belirtti.

Son olarak partisinin bir toplantısında 
konuşan Erdoğan, “Mevsim şartlarını 
dikkate alarak belki birazcık öne çekerek 
tarihini güncelleyeceğimiz 2023 
seçimlerinin önemini en iyi sizler 
biliyorsunuz.” ifadelerini kullanarak erken 
seçim tartışmalarını alevlendirdi.

Biz de Türkiye Raporu olarak toplumu 
yakından ilgilendiren, toplumun büyük 
çoğunluğunun planlarını, hayallerini ve 
ülkenin kaderini etkileyecek olan seçimlerin 
tarihi ile ilgili katılımcılarımıza ne 
düşündüklerini sorduk. Çoğunluk seçimlerin 
planlanmış olduğu gibi haziran ayında 
yapılmasını isterken, azımsanmayacak bir 
kesim ise mart ayı yanıtını verdi. 
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Sizce Türkiye’de genel seçimler ne zaman yapılmalı? (%)

SEÇİME BEŞ KALA: GENEL SEÇİM TARİHİ TARTIŞMALARI

Toplumda çoğunluk seçimin öngörüldüğü 
gibi haziran ayında yapılması gerektiği 
görüşünde. 

Toplumda seçim tarihi ile ilgili iki görüşün 
öne çıktığını görüyoruz. %38’lik kesim 
seçimin öne çekilmeden haziran ayında 
yapılması gerektiğini düşünürken 
azımsanmayacak %29’luk kesim seçimlerin 
mart ayında yapılmasını destekliyor. 

%16 seçimlerin nisan ayında yapılmasını 
desteklerken %17 mayıs ayına çekilmesi 
gerektiği fikrinde.
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% Erkek Kadın 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Mart 28,5 29,5 36,9 34 27,9 24,1 23,2 24

Nisan 17,5 15,5 12,1 14,8 16 21,9 18,8 16

Mayıs 19,5 14,3 10,6 12,9 15,8 21,1 23,1 22,3

Haziran 34,5 40,8 40,3 38,3 40,2 33 34,9 37,6

Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100

Sizce Türkiye’de genel seçimler ne zaman yapılmalı?

SEÇİME BEŞ KALA: GENEL SEÇİM TARİHİ TARTIŞMALARI

Kadın ve erkeklerde seçimlerin mart ayında 
yapılmasını talep edenleri oranı %29 
seviyesinde. 

Cinsiyet grupları arasında seçim tarihine 
ilişkin belirgin bir görüş ayrılığına 
rastlamadık. 

Kadınlarda seçimlerin beklendiği gibi 
haziran ayında yapılması gerektiğini 
düşünenlerin oranı erkeklerden 6 puan daha 
yüksek. Erkeklerde bu oran %35 iken 
kadınlarda %41. Öte yandan erkeklerin beşte 
biri seçimlerin mayıs ayına çekilmesini 
istediğini belirtti. 

Seçimlerin bir an önce yapılmasını 
isteyenlerin en büyük çoğunluğu 
oluşturduğu yaş grubu 18-24 ile gençler. 

65 ve üstü yaş grubu haricinde seçimlerin 
mart ayında yapılmasını isteyenlerin oranı 
yaş arttıkça düştü, mayıs ayında yapılmasını 
isteyenlerin oranı ise yaş arttıkça yükseldi. 

En genç yaş grubunda mart ayı cevaplarının 
oranı %37 olurken bu oran 25-34 yaş 
grubunda %34. 

Bütün yaş gruplarında çoğunluk “haziran” 
yanıtını verse de 45 ve üstü yaş gruplarında 
seçimlerin  mayıs ayında yapılmasını 
istediğini belirtenlerin  oranı %21’in üstünde. 
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% AK Parti CHP HDP İYİ Parti MHP
İlköğretim 

ve altı
Ortaokul Lise

Yüksekokul 
ve üzeri

Mart 21,5 35 38,2 22,8 21,9 28 29 30,2 28,1

Nisan 14,6 20,2 14,4 21,8 21,3 15,8 19 14,9 18,8

Mayıs 20,7 15,5 11,3 14,7 29,5 16,9 13,7 17 19

Haziran 43,2 29,4 36,1 40,7 27,3 39,3 38,4 37,9 34,2

Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100

Sizce Türkiye’de genel seçimler ne zaman yapılmalı?

HDP seçmeninde %38 ile çoğunluk 
seçimlerin mart ayında yapılmasını 
destekliyor. 

Sonuçlar ittifakların seçmenleri içinde seçim 
tarihine yönelik görüş ayrılıkları olduğunu 
gösteriyor. Örneğin AK Parti seçmeninin 
%43 ile çoğunluğu seçimlerin haziran ayında 
yapılması gerektiğini düşünüyor. İttifak 
ortağı MHP’de ise bu oran %27’ye geriliyor. 
MHP seçmeninin %30’u seçimlerin mayıs 
ayında yapılmasını destekliyor. 

CHP seçmeninin %35 ile çoğunluğu “mart” 
cevabını verirken Millet İttifakı ortağı İYİ 
Parti seçmeni %41 ile seçimlerin haziranda 
yapılması gerektiği görüşünde. 

Eğitim seviyesi yükseldikçe seçimlerin 
haziran ayında yapılmasını isteyenlerin 
oranı düşüyor. Buna karşın bütün eğitim 
gruplarında çoğunluk “haziran” yanıtını 
verdi. 
 
Bütün eğitim gruplarında haziran ayından 
sonra en yüksek oranda verilen yanıt “mart” 
oldu. Özellikle lise mezunu eğitim grubunda 
azımsanmayacak %30’luk kesim seçimlerin 
martta yapılmasını destekliyor. 
 
Sorumuza nisan ya da mayıs cevaplarını 
verenlerin oranı ise bütün eğitim gruplarında 
%14-%19 aralığında. 

SEÇİME BEŞ KALA: GENEL SEÇİM TARİHİ TARTIŞMALARI
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% Emekli, 
çalışmıyor

İşsiz ama iş 
aramıyor

İşsiz ve iş 
arıyor

Kendi 
hesabına 

çalışan 
veya 

işveren

Maaşlı 
devlet 

çalışanı
Öğrenci

Ücretli 
özel 

sektör 
çalışanı

Ücretli ya 
da 

yevmiyeli 
çalışan

Mart 26,6 27,6 38,5 25,4 23,8 38,2 28,5 37,5

Nisan 16,6 12,7 17,2 20,7 17,6 8,1 19,6 14,8

Mayıs 21,5 14,3 10,3 21 23 17,3 17 6,3

Haziran 35,2 45,4 34 33 35,6 36,4 35 41,4

Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100

Sizce Türkiye’de genel seçimler ne zaman yapılmalı?

SEÇİME BEŞ KALA: GENEL SEÇİM TARİHİ TARTIŞMALARI

%39 ile işsiz ve iş arayanlar seçimlerin 
mart ayında yapılmasını en çok 
destekleyen grup.

Seçimlerin martta yapılmasını 
destekleyenler arasında ikinci olarak %38 
ile öğrenciler ve üçüncü olarak ise %37,5 ile 
ücretli ya da yevmiyeli çalışanlar geliyor.

Bu tabloda ekonomik özgürlüğe sahip 
olmayan ve sabit bir geliri olmayan kesimin 
erken seçimin en erken tarih olan mart 
ayında yapılmasını istediğini söylemek 
mümkün.

İşsiz ama iş aramayan gruptaki 
katılımcılarımız seçimin planlanan tarih 
olan Haziran ayında olmasını tercih ediyor.
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Türkiye’de emeklilik yaşı, son dönemde 
gündemde en çok yer eden konulardan 
biriydi. Bu düzlemde biz de Türkiye Raporu 
olarak konuya eğilmiş, ağustos ayı birinci 
raporumuz için katılımcılarımıza emeklilik 
yaşı hakkındaki görüşlerini sormuştuk. 
Katılımcıların %73’ü emeklilik yaşının 
düşürülmesi gerektiğini  düşünürken 
%21’lik kesim ise emekli yaşının normal 
olduğunu belirtmişti.

Ancak AK Parti Hükümeti ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT 
konusuna kesin bir şekilde karşı çıkıyordu. 
Konuyla ilgili net bir duruşu olan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Kasım 2019’da, 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Topkapı 
kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, 
Topkapı ve Zeytinburnu Sosyal Güvenlik 
Merkezleri toplu açılış töreninde yaptığı 
konuşmada “İskandinav ülkelerinin erken 
emeklilik sistemi yüzünden battığını, 
hükümetin emeklilik yaşını düşürmek gibi 
bir planı olmadığını”  vurgulamıştı. Benzer 
şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 
yılında yaptığı bir konuşmada da  “Ne 
olacak, emekli olacak diğer taraftan başka 
işte çalışmaya devam edecek. Yani çift 
dikiş. Böyle bir şey olamaz. Buna hak, 
adalet denmez.” demişti.

Buna karşın, 21 Şubat 2022’de konuşan AK 
Parti Grup Başkan vekili Muhammet Emin 
Akbaşoğlu, EYT sorununun da AK Parti 
tarafından çözüleceğini açıklayarak bu 
konuda AK Parti adına yeşil ışık yakmıştı.

Aradan geçen yaklaşık bir seneden sonra 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
EYT’lilere bekledikleri müjdeyi verdi. 
Yapılacak düzenlemeyi açıklayan Erdoğan, 
düzenleme kapsamında herhangi bir yaş 
sınırı uygulanmayacağını belirterek 
"Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin 
vatandaşımız daha emekli olma hakkına 
kavuşuyor." dedi. Düzenleme ile gününü 
dolduran ve 8 Eylül 1999 tarihinden önce 
sigortalı olarak çalışmaya başlayan 
vatandaşlar emekli olma hakkı kazandı. 
Fakat birçok uzmana göre bu düzenleme 
yeni bir sorunu doğuruyordu. Bu anlamda 
sosyal politika uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, 8 
Eylül 1999 tarihinden bir gün sonra işe 
girenlerin yirmi yıl fazla çalışarak emekli 
olabileceğine dikkat çekti. 

Tüm bu gelişmeler ışığında biz de Türkiye 
Raporu olarak katılımcılarımıza ocak ayı 
birinci raporumuz için hükümetin yılın son 
günlerinde yaptığı EYT düzenlemesini 
sorduk.

Sonuçlara göre toplumda çoğunluk 
EYT’lilerin hakkını aldığını düşünürken aynı 
zamanda yapılan düzenleme ile yaklaşık 2 
milyon 250 bin kişi emekli olacağı için 
çalışan nüfusa haksız bir yük bineceğini de 
ifade ediyor. 

İKİNCİ BAHARI ÖMRÜN: EYT DÜZENLEMESİNE BAKIŞ
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Hükümetin yeni açıkladığı EYT düzenlemesi ile ilgili ifadelerden hangisine/hangilerine katılırsınız? (%)

Toplumda hükümetin yeni açıkladığı EYT 
düzenlemesiyle ilgili bir kafa karışıklığı söz 
konusu. 

Çoğunluk yeni düzenlemeyle birlikte 
Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın hakkını 
aldığını düşünüyor. Öte yandan bu 
düzenlemenin çalışanların üzerine haksız bir 
yük bindirdiğini düşünenler de çoğunlukta. 

Bunun yanı sıra hükümetin bu kararı 
almasında muhalefetin ve kamuoyu 
baskısının etkili olduğu da toplum nazarında 
kabul gören bir görüş. 

Sunduğumuz ifadeler arasından en yüksek 
oranda kabul edilen görüş “Hükümetin bu 
kararı almasında kamuoyu baskısının etkili 
olduğu görüşü” oldu.

%72 oranında çoğunluk kamuoyu baskısının 
etkisi konusunda hemfikir. Muhalefetin 
baskısının etkili olduğu görüşü ise kamuoyu 
baskısı görüşüne kıyasla %59 ile 13 puan 
daha az destek gördü.

Bununla birlikte her on katılımcıdan yaklaşık 
altısı (%61) EYT’lilerin hakkını aldığını 
düşünüyor. 

25İKİNCİ BAHARI ÖMRÜN: EYT DÜZENLEMESİNE BAKIŞ
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% AK Parti CHP HDP İYİ Parti MHP 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Katılıyorum 72,7 50,3 43,4 54,9 68,2 57,3 61,4 66,4 67,2 53,4 50,4

Katılmıyorum 27,3 49,7 56,6 45,1 31,8 42,7 38,6 33,6 32,8 46,6 49,6

Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın hakkını aldığını düşünüyorum.

% Emekli, 
çalışmıyor

İşsiz ama iş 
aramıyor

İşsiz ve iş 
arıyor

Kendi 
hesabına 

çalışan 
veya 

işveren

Maaşlı 
devlet 

çalışanı
Öğrenci

Ücretli 
özel 

sektör 
çalışanı

Ücretli ya 
da 

yevmiyeli 
çalışan

Katılıyorum 52,3 59 57,6 63,8 67,7 55,8 66,8 63,9

Katılmıyorum 47,7 41 42,4 36,2 32,3 44,2 33,2 36,1

Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100

İKİNCİ BAHARI ÖMRÜN: EYT DÜZENLEMESİNE BAKIŞ

EYT’lilerin hakkını aldığını düşünenlerin en 
yüksek seviyede gerçekleştiği seçmen grubu 
AK Parti (%73) ve MHP seçmeni (%68) oldu. 
CHP seçmeninin %50’si bu ifadeye 
katılmadı. 

Bütün yaş gruplarında çoğunluk yeni 
düzenlemeyle birlikte EYT’lilerin hakkını 
aldığı görüşünde. Özellikle EYT’den 
yararlanması beklenen 45-54 yaş aralığında 
bu oran %67’ye ulaşıyor. 

İstihdam gruplarında özellikle halihazırda 
istihdam edilen kesimde EYT’lilerin hakkını 
aldığını düşünenlerin oranının %63’ün 
üstüne çıktığını görüyoruz. Bu oranın en 
yüksek seviyede olduğu istihdam grubu %68 
ile devlet çalışanları. 

Halihazırda çalışma hayatında olmayan 
emekli, işsiz ve öğrencilerde ise EYT’lilerin 
hakkını aldığını düşünenlerin oranı %52-%59 
arasında değişiyor. 
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% AK Parti CHP HDP İYİ Parti MHP 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Katılıyorum 45,1 63,5 66,6 68,8 45,9 64,3 57,9 50,5 48,1 60,3 63,5

Katılmıyorum 54,9 36,5 33,4 31,2 54,1 35,7 42,1 49,5 51,9 39,7 36,5

Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Çalışanların üstüne haksız bir yük bindirdiğini düşünüyorum. 

% Emekli, 
çalışmıyor

İşsiz ama iş 
aramıyor

İşsiz ve iş 
arıyor

Kendi 
hesabına 

çalışan 
veya 

işveren

Maaşlı 
devlet 

çalışanı
Öğrenci

Ücretli 
özel 

sektör 
çalışanı

Ücretli ya 
da 

yevmiyeli 
çalışan

Katılıyorum 58,6 52,9 57,8 58,2 41,4 61,3 58,9 64,2

Katılmıyorum 41,4 47,1 42,2 41,8 58,6 38,8 41,2 35,8

Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100

İKİNCİ BAHARI ÖMRÜN: EYT DÜZENLEMESİNE BAKIŞ

AK Parti ve MHP seçmeninde düzenlemeyle 
birlikte çalışanların üzerine haksız bir yük 
bindiğini düşünenlerin oranı %45 
seviyesinde. Muhalafette ise %63’ün 
üstünde çoğunluk bu görüşe katılıyor. 

45-54 yaş grubu hariç bütün yaş gruplarında 
çoğunluk yeni düzenlemenin çalışanlara 
“haksızlık” doğurabileceği görüşünde. 18-24 
yaş grubunda bu görüşe katılanların oranı 
%64’e çıkıyor. 

Maaşlı devlet çalışanları haricinde bütün 
istihdam gruplarında yeni düzenlemenin 
çalışanların üzerine haksız bir yük 
bindirdiğini düşünenler çoğunlukta.

Özellikle çalışma ve gelir güvencesi 
olmayan yevmiyeli çalışan grubunda, yeni 
EYT düzenlemesinin çalışanların üstüne yük 
bindirdiğini düşünenlerin oranı %64. 
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% AK Parti CHP HDP İYİ Parti MHP 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Katılıyorum 64,2 79,5 80,3 82,4 78,1 62,9 67,7 72,8 75,1 81,6 75,2

Katılmıyorum 35,8 20,5 19,7 17,6 21,9 37,1 32,3 27,2 24,9 18,4 24,8

Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Hükümetin bu kararı almasında kamuoyu baskısının etkili olduğunu düşünüyorum. 

% Emekli, 
çalışmıyor

İşsiz ama iş 
aramıyor

İşsiz ve iş 
arıyor

Kendi 
hesabına 

çalışan 
veya 

işveren

Maaşlı 
devlet 

çalışanı
Öğrenci

Ücretli 
özel sektör 

çalışanı

Ücretli ya 
da 

yevmiyeli 
çalışan

Katılıyorum 80,9 61,7 67,8 75,8 74,6 69,6 76,1 67,3

Katılmıyorum 19,1 38,3 32,3 24,2 25,4 30,4 23,9 32,7

Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100

İKİNCİ BAHARI ÖMRÜN: EYT DÜZENLEMESİNE BAKIŞ

Bütün seçmen gruplarında çoğunluk EYT 
düzenlemesinde kamuoyu baskısının etkili 
olduğu görüşünde. Bu görüşe en düşük 
düzeyde katılan grup %64 ile AK Parti 
seçmeni. 

18-64 yaş arasında yaş arttıkça EYT 
düzenlemesinde kamuoyu baskısının etkili 
olduğunu düşünenlerin oranı artıyor. 55-64 
yaş aralığında bu oran %82’ye yükseliyor. 

Bütün istihdam gruplarında çoğunluk 
kamuoyu baskısının hükümetin emeklilik 
düzenlemesinde etkili olduğu görüşünde. 
Bu oranın en yüksek olduğu istihdam 
grupları: emekliler, işverenler ve ücretli özel 
sektör çalışanları. 

İşsizler, öğrenciler ve yevmiyeli çalışanlarda 
ise %30’un üzerinde azımsanmayacak kesim 
hükümetin EYT düzenlemesinde kamuoyu 
baskısının etkili olmadığı görüşünde. 
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% AK Parti CHP HDP İYİ Parti MHP 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Katılıyorum 44,8 75,5 67,5 79,2 54,6 53 53,4 57,5 60,3 66,9 67

Katılmıyorum 55,2 24,5 32,5 20,8 45,4 47 46,6 42,5 39,7 33,1 33

Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Hükümetin bu kararı almasında muhalefetin baskısının etkili olduğunu düşünüyorum. 

% Emekli, 
çalışmıyor

İşsiz ama iş 
aramıyor

İşsiz ve 
iş arıyor

Kendi 
hesabına 

çalışan veya 
işveren

Maaşlı 
devlet 

çalışanı
Öğrenci

Ücretli 
özel 

sektör 
çalışanı

Ücretli ya 
da 

yevmiyeli 
çalışan

Katılıyorum 69,9 51 58,2 58 53,2 54,1 59,8 64,9

Katılmıyorum 30,1 49 41,8 42 46,8 46 40,2 35,1

Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100

AK Parti seçmeninin %55’i ve MHP 
seçmeninin %45’i muhalefetin baskısının 
hükümetin kararında etkili olmadığı 
görüşünde. 

Yaş arttıkça muhalefetin baskısının EYT 
düzenlemesinde etkili olduğunu 
düşünenlerin oranı kademeli olarak artıyor. 
44 yaş ve üzeri grubunda %60’ın üstüne 
çıkıyor. 

Muhalefetin siyasetinin hükümetin EYT 
düzenlemesini yapmasında etkili olduğunu 
düşünenleri en büyük çoğunluğu 
oluşturduğu seçmen grupları: emekliler, 
yevmiyeli çalışanlar ve ücretli özel sektör 
çalışanları. 

Bütün istihdam gruplarında çoğunluk 
muhalefetin baskısının EYT düzenlemesinde 
etkili olduğu görüşünde. Bununla birlikte 
işsiz olup iş aramayanlar, devlet çalışanları 
ve öğrencilerde %45’in üstündeki kesim bu 
görüşe katılmıyor. 
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Öte yandan Toplantıya, çalışanları temsilen 
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’ın 
katılmaması dikkat çekmişti. Atalay,  asgari 
ücretin duyurulacağı basın toplantısına 
katılmama sebebini "8 bin 500 TL kötü oldu 
demiyorum. Ama 9 bin TL bizim içimize 
sinen, toplumun kabul edeceği bir rakamdı. 
Ben, açıklama sırasında yoktum. Bunu 
bakan da işveren başkanı da biliyor. 9 bin 
TL’ye gelirseniz beni çağırın ama bunu 
vermeyecekseniz ben gelmeyeceğim. Sonuç 
olarak orada değildim." sözlerini kullanarak 
açıkladı. 

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz 
ve çalışan nüfusun dinamiklerini 
düşündüğümüzde asgari ücret hayatî önem 
taşıyor. SGK verilerine göre, 2020’de 
Türkiye’de çalışan nüfus içinde asgari 
ücretle çalışanların oranı %42 idi. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in  
Aralık 2022’de yaptığı açıklamaya göre ise 
bu oran güncel olarak %37 civarında. 

Bununla birlikte, asgari ücret aynı zamanda 
özel sektör ve memur ve emekli maaşları 
söz konusu olduğunda da temel bir 
göstergeye dönüşüyor. Zira, asgari ücretin 
açıklanması ile beraber gözler memur 
maaşlarındaki artışı açıklaması için yeniden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi. Memur 
ve emekli maaşlarına yapılacak zammı %25 
olarak açıklayan Erdoğan bir gün sonra zam 
oranını %30’a yükseltti. Böylece en düşük 
emekli maaşı 5500₺ oldu. Bu gelişmelerle 
doğrultusunda Türkiye Raporu olarak 
topluma yeni asgari ücretin enflasyona karşı 
vatandaşı koruyup korumayacağını sorduk.

Türkiye’de enflasyon 2022 yılında rekor 
seviyeye ulaştı. TL döviz karşısında değer 
kaybederken, vatandaşın alım gücü günden 
güne düştü. TÜİK’in Aralık 2022 enflasyon 
verileri de toplumun geçim sıkıntısını 
doğrular nitelikte. Verilere göre, 2022’de 
enflasyon yıllık bazda %64,7 olarak 
gerçekleşti. Enflasyon Araştırma Grubu 
(ENAG) ise 2022 enflasyonunu %137,55 
olarak hesapladı. Toplum geçim sıkıntısı ile 
mücadele ederken milyonlarca insan asgari 
ücrete yapılacak artışı beklemekteydi.

Yılın sonunda, hükümetten beklenen 
açıklama geldi. Çalışan, işveren ve 
hükümetten beşer temsilcinin katıldığı 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları 
neticesinde asgari ücret belirlendi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
asgari ücreti açıklamak üzere 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ile basın 
toplantısı düzenledi. Erdoğan 2023 yılı için 
asgari ücreti brüt 10 bin 8₺, net ise 8506₺ 
olarak açıkladı. Böylece net asgari ücretteki 
artış oranı ocak ayına göre %100, temmuz 
ayına göre %54,66 oldu. Yıllık ortalama artış 
oranı ise %74,43 olarak gerçekleşti. 
Erdoğan “Beklenmedik bir tabloyla 
karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine 
bir ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız.” 
ifadelerini kullanarak zammın nihai 
olmadığını da vurguladı. 
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2023 yılı için asgari ücret net 8506 TL olarak belirlendi. Sizce asgari ücret enflasyona karşı 
koruma sağlar mı? (%)

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8506₺ olarak 
açıkladığı asgari ücretin mevcut ekonomik 
krizde enflasyona karşı koruma sağlayıp 
sağlamayacağını katılımcılarımıza sorduk. 

Toplumda %76 ile çoğunluk asgari ücretin 
vatandaşı enflasyona karşı korumayacağı 
görüşünde. %24’lük kesim ise açıklanan 
asgari ücretin koruma sağlayacağını 
düşünüyor. 

Ocak 2022 sonuçları ile kıyasladığımızda 
asgari ücretin koruma sağlayacağını 
düşünenlerin oranında 5 puanlık bir düşüş 
olduğunu görüyoruz. 

Sonuçlarımıza göre iki yıldır asgari ücret 
artışlarının vatandaşı ekonomik krizin 
etkilerinden koruyamacağını düşünenler 
çoğunlukta. 

Bu karamsarlığı yeni yılla gelen zamlara 
bağlamak mümkün. Asgari ücret ne kadar 
artsa da yılın başı, vatandaşlar için enerji ve 
hizmet fiyatlarına gelen zamlarla 
özdeşleşmiş durumda. Yüksek zamlar 
karşısında asgari ücret ve sağladığı 
ekonomik koruma da azalıyor.

32
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% Erkek Kadın 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Evet, yeni asgari ücretin 
enflasyona karşı koruma 
sağlayacağını düşünüyorum. 

24,9 23,3 14,6 24,4 27,1 28,6 23,5 27,1

Hayır, yeni asgari ücretin 
enflasyona karşı koruma 
sağlamayacağını 
düşünüyorum. 

75,1 76,7 85,4 75,6 72,9 71,4 76,5 72,9

Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100

2023 yılı için asgari ücret net 8506 TL olarak belirlendi. Sizce asgari ücret enflasyona karşı 
koruma sağlar mı?

Asgari ücretin enflasyona karşı koruma 
sağlamayacağını düşünenlerin en yüksek 
seviyede olduğu yaş grubu 18-24 yaş 
aralığı. 

En genç yaş aralığında asgari ücretin zamlar 
karşısında eriyeceğini düşünenlerin oranı 
%85. Diğer bütün yaş gruplarında da bu 
görüşte olanlar %71-%77 seviyesinde. 

45-54 yaş aralığındaki katılımcıların yaklaşık 
%29’u ise asgari ücretin enflasyona karşı 
vatandaşı koruyacağı fikrinde. 

EVDEKİ HESAP, ÇARŞIDAKİ HESAP: YENİ ASGARİ ÜCRET 33

Bütün cinsiyet ve yaş gruplarında yeni 
asgari ücretin enflasyona karşı koruma 
sağlamayacağını düşünenler ezici 
çoğunluğu oluşturuyor. 

Kadın ve erkek katılımcılar arasında asgari 
ücretin ekonomik kriz ortamında koruma 
sağlamayacağını düşünenlerin oranı 
%75-%77 aralığında. 
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Cumhur İttifakı seçmenlerinin çoğunluğu 
Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı yeni asgari 
ücretin  enflasyon karşısında etkili 
olmayacağı fikrinde. 

Bütün seçmen gruplarında çoğunluk 
açıklanan yeni asgari ücretin enflasyona 
karşı koruma sağlamayacağını düşünüyor. 
AK Parti seçmeninde bu oran %56 iken MHP 
seçmeninde %63. 

Muhalefet seçmeninde ise %90 ve üstündeki 
çoğunluk asgari ücretin ekonomik krizdeki 
toplumu rahatlatmayacağı fikrini paylaşıyor. 
HDP seçmeninde bu oran %96’ya çıkıyor. 

Eğitim seviyesi yükseldikçe asgari ücretin 
enflasyona karşı koruma sağlamayacağını 
düşünenlerin oranı artıyor. 

İlköğretim ve altı eğitim seviyesinde %34’lük 
kesim asgari ücretteki artışın vatandaşı 
ekonomik krize karşı koruyacağı görüşünde. 
Bu oran en yüksek eğitim seviyesinde 
%16’ya kadar iniyor. Üniversite mezunu ve 
üzeri eğitim seviyesinde %86’lık çoğunluk 
asgari ücretin enflasyon ve zamlar 
karşısında eriyeceği fikrini paylaşıyor. 

% AK Parti CHP HDP İYİ Parti MHP
İlköğretim 

ve altı
Ortaokul Lise

Yüksekokul 
ve üzeri

Evet, yeni asgari ücretin 
enflasyona karşı koruma 
sağlayacağını 
düşünüyorum. 

44,5 10 3,6 5,1 37,4 33,6 27 20,7 15,5

Hayır, yeni asgari ücretin 
enflasyona karşı koruma 
sağlamayacağını 
düşünüyorum. 

55,5 90 96,4 94,9 62,6 66,4 73 79,3 84,5

Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2023 yılı için asgari ücret net 8506 TL olarak belirlendi. Sizce asgari ücret enflasyona karşı 
koruma sağlar mı?
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Öğrenciler asgari ücretin ekonomik krizin 
etkileri karşısında vatandaşı mali yönden 
rahatlatmayacağını düşünenlerin en yüksek 
seviyede olduğu grup. 

Bütün istihdam gruplarında çoğunluk asgari 
ücret artışının etkili olmayacağı kanaatinde. 
Bu görüşe karşı çıkanların oranı ise %9 ile 
%29 aralığında değişiyor. 

Maaşlı devlet çalışanlarının ve işverenlerin 
%29 ile önemli bir kesimi asgari ücret 
artışının enflasyona karşı koruma 
sağlayacağı görüşünde. 

Asgari ücretteki artışın vatandaşı krizin 
etkilerinden koruyacağını düşünenlerin en 
yüksek seviyede olduğu istihdam grupları: 
kendi hesabına çalışan veya işverenler 
(%28,7), maaşlı devlet çalışanları (%28,6) ve 
işsiz olup iş aramayanlar (%28,4).

% Emekli, 
çalışmıyor

İşsiz ama 
iş 

aramıyor
İşsiz ve iş 

arıyor

Kendi 
hesabına 

çalışan 
veya 

işveren

Maaşlı 
devlet 

çalışanı
Öğrenci

Ücretli 
özel 

sektör 
çalışanı

Ücretli ya 
da 

yevmiyeli 
çalışan 

Evet, yeni asgari ücretin 
enflasyona karşı koruma 
sağlayacağını düşünüyorum. 

25 28,4 17,2 28,7 28,6 8,6 22,1 20,2

Hayır, yeni asgari ücretin 
enflasyona karşı koruma 
sağlamayacağını düşünüyorum. 

75 71,6 82,8 71,3 71,4 91,4 77,9 79,9

Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100

2023 yılı için asgari ücret net 8506 TL olarak belirlendi. Sizce asgari ücret enflasyona karşı 
koruma sağlar mı?
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Ekonominin güncel durumu hakkında 
olumsuz görüşlerden olumlu görüşlere 
geçtikçe asgari ücretin enflasyona karşı 
etkili olacağını düşünenler artıyor. 

Ekonominin güncel durumunu “çok kötü” 
olarak yorumlayanların %94’ü ve “kötü” 
olarak yorumlayanların %85’i asgari 
ücretteki artışın vatandaşı mali yönden 
korumayacağı fikrinde. Öte yandan 
ekonominin bugününü “ne iyi ne kötü” 
olarak değerlendirenlerin %51’i, “iyi” olarak 
değerlendirenlerin %75’i ve “çok iyi” olarak 
değerlendirenlerin %81’i asgari ücretin 
koruma sağlayacağı görüşünde.

Ekonominin geleceğine dair olumlu 
beklentileri olanlar, asgari ücretin 
enflasyona karşı koruma sağlayacağı 
görüşünü paylaşıyor. 

Ekonominin önümüzdeki bir sene içerisinde 
“çok daha iyi” olacağını düşünenlerin %73’ü 
ve “daha iyi” olacağını düşünenlerin %56’sı 
asgari ücretin enflasyon karşısında 
vatandaşı rahatlatacağını düşünüyor. 

Ekonominin gelecekte değişmeyeceğini, 
“daha kötü” veya “çok daha kötü” olacağını 
düşünenlerde ise çoğunluk yeni asgari 
ücretin koruma sağlamayacağı fikrinde. 

% 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Evet, yeni asgari ücretin 
enflasyona karşı koruma 
sağlayacağını düşünüyorum. 

6,3 15,4 51 75,3 81,4 3,2 7 23,3 56,2 73,2

Hayır, yeni asgari ücretin 
enflasyona karşı koruma 
sağlamayacağını 
düşünüyorum. 

93,7 84,6 49 24,7 18,6 96,9 93 76,7 43,8 26,8

Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2023 yılı için asgari ücret net 8506 TL olarak belirlendi. Sizce asgari ücret enflasyona karşı 
koruma sağlar mı?

Ekonominin bugünü (1= Çok kötü 5= Çok iyi) Ekonominin geleceği (1= Çok daha kötü 5= Çok daha iyi) 
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