Halkoylamasıyla İlgili
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“EVET” oyları yüzde 55’i geçti
KONDA Araştırma Limited Şirketi, YSK’nun Halkoyu tarihini belirlemesini izleyen aydan başlayarak
her ayın ilk yarısında olmak üzere dört araştırma yaptı.
Araştırmacıların, sonuçları verirken, onları yorumlamak, çoğu kez kişisel düşünce ürünleriyle,
verilerden çıkarımların birbirine karışmasına neden olur. Görüşlerinizi mi yoksa verilerinizi
yazıyorsunuz veya söylüyorsunuz belli olmaz. Bu anlayışla, şimdilik araştırma sonuçları arasına yorum
katmak istemiyorum.
Son araştırmada, 4-5 Eylül tarihlerinde, 38 İlin, 120 ilçesinde, 34’ü köy olmak üzere, 154 köy ve
mahallede 2767 denekle konuşulmuştur.
Halkoylamasıyla ilgili soruya verilen cevaplar (Tablo:01)’dedir.

Halk Oylamasında
Oyunuzu Ne Yönde Kullanacaksınız?
(Tablo:01)
12 Eylül’de yapılacak Anayasa Değişikliği paketi ile ilgili halk oylamasında
(referandum) oyunuzu ne yönde kullanacaksınız?

Yüzde

Evet deyip, onaylayacağım

44,0

Hayır deyip, onaylamayacağım

33,5

Boykot edeceğim

4,9

Henüz karar vermedim

17,6

Toplam

100,0

İlk dört ayda yaptığımız araştırma sonuçları özeti (Tablo:2) dedir.

KONDA Araştırmalarında Halk Oyu
Eğilimleri (yüzde)
(Tablo:2)

Evet
Hayır

Haziran'10

Temmuz'10

Ağustos'10

Eylül'10

53,3

53,8

54,0

56,8

46,7

46,2

46,0

43,2

Halkoyu oy yüzdeleri grafiği, ilk üç ayda hemen hemen yatay bir seyir izlemiş, son ayda, oylama
gününe bir hafta kala, EVET oyları üç puan kadar artmış, HAYIR oyları azalmıştır.

Sonuçta, Pazar günü yüzde 56,8 oyla, “Anayasanın Bazı maddelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun” un seçmenler tarafından kabul edilmesi beklenmelidir.

Halkoylaması eğilimlerini ölçmek için, her araştırmada doğrudan iki soru sorulmuştur:
1- “Anayasa Değişikliği Konusuyla İlgili Sizce Aşağıdaki Hangi Cümle Doğrudur?”
2- “Halk Oylamasında Oyunuzu Ne Yönde Kullanacaksınız?”
Bu iki sorunun cevapları aşağıda (Tablo:3) ve (Tablo:4)’dedir. Bunların diğer sorularla
çapraz sonuçları bulguların değerlendirilmesinde çok yararlı olmuştur.

Anayasa Değişikliği Konusuyla İlgili
Sizce Aşağıdaki Hangi Cümle Doğrudur?
(Tablo:03)
Sorular

Yüzde

Demokratikleşmemiz için bu değişiklikler doğru ve gereklidir

41,8

İktidar kendi iktidarını pekiştirmek, sivil diktatörlüğe gitmek için bunları yapıyor

32,7

Fikri yok

25,6

Toplam

100,0

Halk Oylamasında
Oyunuzu Ne Yönde Kullanacaksınız?
(Tablo:04)
Cevaplar

Yüzde

Evet deyip, onaylayacağım

44,0

Hayır deyip, onaylamayacağım

33,5

Boykot edeceğim

4,9

Henüz karar vermedim

17,6

Toplam

100,0

Halkoyuna katılma oranının, “Boykot” dikkate alındığında milletvekili seçimleri kadar yüksek
olacağı beklenmelidir.
Verdiğimiz değerlerde, toplumun seçim eğilimini yerinden oynatacak gelişmeler ve (± yüzde 2)
fazla, değişiklikle karşılaşmayı beklemiyoruz.
Bu açıklama abonelerimizle yapılmış olan sözleşmeye uygun olarak yayımlanmıştır.

