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A Törökországban 2015. november 1-jén tartott előrehozott parlamenti választás 
az előzetes várakozásokkal ellentétben az Igazság és Fejlődés Pártjának (Adalet ve 
Kalkınma Partisi, AKP) magabiztos győzelmével ért véget. Ezek után nem kérdéses, 
hogy Recep Tayyip Erdoğan államfő a kormányalakítással Ahmet Davutoğlut fogja 
megbízni. A választással véget ért az a politikai bizonytalanság, amely az országot 
az utóbbi hónapokban jellemezte, azonban a társadalom polarizációjában nem vár-
ható érdemi csökkenés, miközben az országnak továbbra is szembe kell néznie a 
Kurdisztáni Munkáspárttal (Partiya Karkerên Kurdistanê, PKK), az Iszlám Állammal 
(ISIS) és a szíriai háborúval.

Bevezetés

A 2015. júniusi választás fordulatot hozott a török belpolitikában, hiszen véget 
ért a 2002 novembere óta tartó egypárti kormányzás időszaka, mivel az ad-
dig hatalmon lévő AKP nem volt képes az egyszerű többséghez elegendő 

mandátumot megszerezni. Mivel a kormányalakítás lehetősége megszűnt, a hát-
térben (és részben a nyilvánosság előtt) június–augusztus folyamán megindultak 
a koalíciós tárgyalások. Hamar kiderült, hogy az AKP a parlamentbe került másik 
három párt közül csak kettővel hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni: a radikális Nemzeti 
Mozgalom Pártjával (Milliyetçi Hareket Partisi, MHP) és a balközép-szekuláris Köz-
társasági Néppárttal (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP).

Mivel az egyeztetések nem vezettek eredményre – a lehetséges koalíciós part-
nerek nem voltak hajlandók engedni az elnöki rendszer bevezetésének –, Recep 
Tayyip Erdoğan török államfő 2015. augusztus 24-én bejelentette, hogy november 
elsején előrehozott parlamenti választást fognak tartani az országban.

A novemberi voksolás jelentős változást hozott a júniusihoz képest, annak el-
lenére, hogy az előzetes közvélemény-kutatások nem ígértek érdemi eltérést, s 
koalíciós tárgyalásokra készültek a pártok is.

1. táblázat
A szavazatok arányának alakulása a júniusi és a novemberi választáson

Pártok 2015. június 7. 2015. november 1. Változás (százalékpont)
AKP 40,87 49,48 +8,61
CHP 24,95 25,31 +0,36
MHP 16,29 11,90 - 4,39
HDP 13,12 10,75 - 2,37
Egyéb   4,77   2,56 - 2,21

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/11/turkey-elections-pollsters-hit-bottom-polling-companies.html
http://secim.aa.com.tr/Degisim.html
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2. táblázat
A parlamenti pártok mandátumainak a száma

a júniusi és a novemberi választás eredményeként
Pártok 2015. június 7. 2015. november 1. Változás (mandátumok száma)

AKP 258 317 +59
CHP 132 134 + 4
MHP   80   40 - 40
HDP   80   59 - 21
Egyéb     0     0     0

A választáson az AKP a szavazatok 49,5 százalékát szerezte meg, ezzel voksai 
arányát a júniusi választáshoz képest 8,61 százalékponttal növelte. Azonban ez az 
eredmény annak a fényében még jelentősebb, hogy a viszonylag magas választási 
részvétel mellett (87,5 százalék, ami kissé meghaladja a júniusi 86 százalékot) a 
szavazatok számát 18,8 millióról 23,5 millióra növelte a párt. Ezzel az AKP újabb tör-
ténelmet írt: ilyen sok szavazatot soha nem kapott a korábbi választásokon. A párt 
szavazatainak e nagymértékű növekedésében közrejátszott az is, hogy az MHP-től 
és kisebb részben a Népi Demokratikus Párttól (Halkların Demokratik Partisi, HDP) 
is tudott szavazatokat szerezni; ugyanakkor ennél valószínűleg nagyobb szerepet 
játszott egyrészt a parlamenten kívül rekedt pártok szimpatizánsai voksának az el-
nyerése, másrészt a korábban nem szavazók mozgósítása.

Ezzel szemben a többi parlamenti párt, a CHP kivételével, erősen visszaesett. 
Az MHP a szavazatok 11,9 százalékával csak 40 mandátumra jogosult, míg a kurd-
baloldali HDP éppen csak át tudta lépni a parlamenti küszöböt, s 59 parlamenti 
helyet tudhat magáénak.

A legszembetűnőbb az MHP szavazatainak a csökkenése. Júniusban a párt 7,5 
millió voksot kapott, ezzel szemben a novemberi választáson csupán 5,7 milliót tu-
dott szerezni, ami 1,8 milliós veszteséget jelent. A legjelentősebb visszaesést a keleti 
megyékben szenvedte el, ahol valószínűleg a korábbi szavazók tekintélyes része az 
AKP-hoz szavazott át. Egyetlen megyét leszámítva (az északkeleti Ardahant, ahol 
7,9 százalékról 8,9 százalékra növelte a szavazatai arányát) mindenhol szavaza-
tokat veszített; a legnagyobb arányban Kelet-Törökországban. Így például Kilisben 
17,48, Yozgat megyében 15,52, Iğdırben 14,52 százalékponttal esett vissza a párt. 
Az MHP visszaesésében nemcsak az AKP sikeres kampánya játszott közre, hanem 
a belső törésvonalak elmélyülése is. Szeptemberben a pártalapító Alparslan Türkeș 
fia, a nagy befolyásnak örvendő Tuğrul Türkeș kilépett a pártból, s az AKP soraiban 
folytatta a politizálást. Mindezeknek tudható be, hogy a párt júniusi támogatóinak 
egy része novemberben feltételezhetően inkább távol maradt a választástól.

A HDP közel egymilliós szavazatvesztéssel számolhat, amelynek fele az ország 
keleti, délkeleti megyéire esik. Az előző választáson a mintegy 21 keleti tartomány-
ban összesen 3.182.000 szavazatot és 60 képviselői helyet tudott megszerezni; 
ezzel szemben a november 1-jei megmérettetésen csak 2.731.000 voksot kapott, 

http://secim.aa.com.tr/Degisim.html
http://cilekagaci.com/2015/11/05/kasim-2015-secim-analizi-ve-oy-gecisleri/
http://cilekagaci.com/2015/11/05/kasim-2015-secim-analizi-ve-oy-gecisleri/
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amivel 59 mandátumra lett jogosult. Mindeközben az AKP ezekben a megyékben 
42-ről 56-ra növelte a mandátumai számát. A HDP-nek a keleti területeken való 
visszaesésében valószínűleg nemcsak az átszavazás játszott közre, hanem az is, 
hogy a korábbi szavazóik közül sokan inkább nem járultak az urnákhoz.

A kisebb pártok – különösen az előző választáson 950.000 szavazatot szerző 
Saadet Partisi (SP) és a Büyük Birlik Partisi (BBP) – ezúttal rosszabbul szerepeltek. 
Az SP 325.910, míg a BBP 262.723 szavazatot kapott, ami a júniusi voksok mintegy 
kétharmada. Feltételezhetően az ő szavazóik egy része is az AKP-ra adta le a voksát.

Az AKP pontosan azokban a megyékben tudhatta magáénak a legnagyobb nye-
reséget, ahol az MHP és a HDP visszaesett. Bár minden választási körzetben növelte 
a szavazatai arányát a júniusi eredményekhez képest, a leglátványosabb előretörést 
éppen a keleti megyékben mondhatja magáénak. Iğdırben 20,57 százalékponttal, 
Şanlıurfában 17,66, Bingöl megyében 17,58, Kilisben pedig 16,22 százalékponttal 
nőtt a pártra leadott voksok aránya.

Az ellenzéki pártok közül egyedül a CHP tudta megtartani, illetve szerény mér-
tékben növelni a szavazatai számát. A párt a júniusi 11,5 millió-nál 600.000-rel több 
szavazatot kapott, s ennek köszönhetően kettővel több, összesen 134 parlamenti 
helyet tudhat magáénak. Feltételezhető, hogy ez a növekedés részben annak tud-
ható be, hogy a júniusban még a szintén baloldali HDP-re szavazó törökök egy része 
ezúttal a CHP-ra adta a voksát. Ugyanakkor az eredmény azt bizonyítja, hogy a párt 
nem volt képes a bizonytalanok széles táborát megszólítani, sem arra, hogy jelen-
tős mértékben csábítson át szavazókat más pártoktól. Ahogy a választási térképen 
is látszik, a CHP továbbra is az ország nyugati területein erős, főleg Edirne és İzmir 
környékén.

Az eredmények alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:
• az AKP látványosan növelni tudta a támogatottságát, 4,5 millióval több sza-

vazatot szerzett, mint júniusban, ezzel megszerezte az abszolút többséget, s 
egyedül alakíthat kormányt;

• a legnagyobb ellenzéki párt, a CHP nem tudta érdemben növelni a szavaza-
tai számát;

• a kurd-baloldali párt, a HDP sikeresen bejutott a parlamentbe, s a szavazat-
vesztés ellenére a harmadik legnagyobb parlamenti erővé vált;

• a nemzeti-radikális MHP a választás legnagyobb vesztese: szavazói bázi-
sa jelentősen csökkent, s a parlamenti mandátumai száma a júniusinak a 
fele lett.

http://cilekagaci.com/2015/11/05/kasim-2015-secim-analizi-ve-oy-gecisleri/
http://cilekagaci.com/2015/11/05/kasim-2015-secim-analizi-ve-oy-gecisleri/
http://www.sozcu.com.tr/kasim-secim2015/
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1. térkép
A négy nagy párt szavazatarányának változása a június 7-i választáshoz képest

2. térkép
A 2015. november 1-jei választás eredményei területi lebontásban

(Forrás: Anadolu Ajansı)

http://cilekagaci.com/2015/11/05/kasim-2015-secim-analizi-ve-oy-gecisleri/
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A győzelemhez vezető okok

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy mi az oka ennek a nagy átrendeződésnek. A szá-
mos okot, amelyek közrejátszott benne, négy tényező köré csoportosíthatjuk.

A törökországi közhangulat megváltozása, a biztonsági helyzet romlása

A júniusi választások előtt alapvetően az elnöki rendszer bevezetése körüli 
vita uralta a kampányt. (Az AKP a programja központi elemévé tette azt, mi-
közben az ellenzék egyként az ellen sorakozott fel.) Ráadásul Recep Tayyip 

Erdoğannak a kampányban való aktív részvétele visszatetszést keltett a lakosság-
ban. A választás előtt a kormányhoz kötődő korrupciós, illetve az egyes vezetők 
fényűzéséhez kapcsolódó ügyek miatt kirobbant botrányok szintén gyengítették az 
AKP-t, így az akkor a szavazatok 40,9 százalékát tudta megszerezni, s mindösz-
sze 18 parlamenti hellyel, de lemaradt az egyszerű többség megszerzéséről. Bár az 
eredményt vereségként élte meg a vezetés, a párt továbbra is a legnagyobb poli-
tikai erő maradt az országban. Az AKP júniusi visszaesését a választás utáni első 
felmérések eredménye is megkérdőjelezte, mivel akkor már az MHP szavazóinak 
közel egyharmada egy előrehozott választás során megváltoztatta volna a korábbi 
döntését, az AKP-ra pedig többen adták volna a szavazatukat.

Az elhúzódó koalíciós tárgyalások sikertelensége mellett július végén egy je-
lentős fordulat is bekövetkezett. A július 20-i suruçi robbantás, amely több mint 
harminc, Kobaniba igyekvő baloldali kurd aktivista életét követelte, s melyet a ha-
tóságok az Iszlám Állam számlájára írtak, aktív fellépésre sarkallta Ankarát. Ennek 
köszönhetően amerikai gépek érkezhettek az incirliki bázisra, s török repülőgépek 
is támadást intéztek az Iszlám Állam ellen. Ugyanakkor a robbantást követő napon 
Ceylanpınarban elkövetett merénylet, amelyet a PKK-val kapcsoltak össze, a két 
éve tartó békefolyamat végéhez és a kurd szervezet elleni harc felújításához ve-
zetett. A török vadászgépek a hónap végén már az észak-iraki Kandil-hegységben 
lévő PKK-állások ellen indultak bevetésre. A keleti tartományokban rövid időn belül 
fellángoltak a harcok, s azokat a PKK – elsősorban katonai és rendőri célpontok 
ellen intézett – támadásai, robbantása és a török hadsereg ellentámadásai és légi 
csapásai jellemezték. Eközben letartóztatási hullám indult az Iszlám Állam török-
országi sejtjei ellen is. Az ügyvivő kormányfő, Ahmet Davutoğlu kemény fellépést 
hirdetett a terror ellen, de nemcsak az ISIS és a PKK, hanem baloldali szervezetekkel 
szemben is, a Forradalmi Népi Felszabadító Párt–Frontot (Devrimci Halk Kurtuluş 
Partisi-Cephesi, DHKP-C) is beleértve. Az utóbbi szervezet augusztus elején táma-
dást intézett az isztambuli amerikai konzulátus elleni is.

A PKK elleni harc és a növekvő veszteségek – a választás előtt már kb. kétszáz 
katonát és rendőrt veszített a török állam – részben az 1990-es évek visszatérését 

http://www.bugun.com.tr/gundem/mercedes-s500-long-liste-fiyati-1390080.html
http://www.bugun.com.tr/gundem/mercedes-s500-long-liste-fiyati-1390080.html
http://www.ahaber.com.tr/gundem/2015/06/11/secim-sonrasi-anketinden-buyuk-pismanlik-cikti
http://www.hurriyet.com.tr/sanliurfa-suructa-buyuk-patlama-29591017
http://www.milliyet.com.tr/hain-saldiriyi-pkk-ustlendi-gundem-2091141/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/332361/ISiD_in__istanbul_Emiri__Abdullah_Abdulaev_de_tutuklandi.html
http://www.milliyet.com.tr/davutoglu-ndan-terorle-mucadele/siyaset/detay/2095367/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/davutoglu-ndan-terorle-mucadele/siyaset/detay/2095367/default.htm
http://www.haberler.com/abd-konsoloslugu-na-saldiran-teroristin-kimligi-7585174-haberi/
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vetítették előre, amikor is a keleti megyékben feszült ellentétek háborús viszonyok-
hoz vezettek. A PKK ellen folytatott harcok kiújulása ráadásul hagyományosan a 
török társadalom nacionalistább részének az aktivizálódásával szokott járni – te-
hát elvileg az MHP-nek kedvezhetett volna, ahogy az az 1990-es években vagy a 
2000-es évek derekán történt. Azonban az AKP-nak sikerült magát a kérdésben 
kompetensnek, a rend helyreállítójának a szerepében feltüntetnie. Az Igazság és 
Fejlődés Pártja a korábbi üzeneteit újakra cserélte, és a novemberi választás előtt 
már egyértelműen az összefogás érdekében – az egyik választási szlogenje sze-
rint: „Nincs te vagy én – Törökország van” („Sen ben yok – Türkiye var”) – és a 
terror elleni harc mellett kampányolt. Igen sokat elmond a változásról az arabok, 
törökök és kurdok által lakott keleti város, Sanlıurfa AKP-s képviselőjének az össze-
fogást hirdető kampányvideója, amelyen a török himnuszt négy nyelven szavalják, 
s amely egyértelműen a háború elleni állásfoglalás. A rendpárti és terrorellenes üze-
net az október 10-én elkövetett, kilencvenöt életet követelő ankarai robbantás után 
csak felerősödött. Ilyen előzmények után az AKP-hez közel álló üzleti körök is úgy 
jellemezték a novemberi választás eredményét, hogy „Törökország a stabilitásra 
szavazott”.

A választás után készített IPSOS-felmérés is arra mutat rá, hogy az AKP-ra 
szavazók jelentős hányadát befolyásolták a döntésük meghozatalában a pártnak 
a stabil kormányzásra (15 százalék), a terror elleni harcra (10 százalék), az ország 
egységének a megvédésére (9 százalék) és a béke helyreállítására (7 százalék) tett 
ígéretei. Az IPSOS szeptemberi felmérése alapján szintén az látható, hogy míg a 
júniusi választás idején a török lakosságot inkább a gazdaság állapota aggasztotta, 
addig szeptemberre egyértelműen a biztonság hiánya lett a legnagyobb probléma 
a számukra.

A többi párt – különösen a kurd HDP – nehezebben tudott az adott helyzet-
ben megfelelően kampányolni. A HDP helyzete abból fakadóan is kényes volt, hogy 
a törökök jelentős része a pártot a PKK politikai szárnyának tartja, hiszen az köz-
vetítőként részt is vett a PKK Imrali szigetén börtönben lévő vezetőjével, Abdullah 
Öcalannal 2013 elején megkezdett béketárgyalásokon. Maga Selahattin Demirtaș, 
a párt egyik karizmatikus vezetője sem ítélte el a Kurdisztáni Munkáspártot: kijelen-
tette, hogy pártja nem látja ellenségnek a PKK-t. Ezzel teljesen más helyzetbe került 
a szervezet, mint amilyenben június előtt volt, amikor egy modern, a vallási-etnikai-
szexuális kisebbségeket képviselő baloldali párt imázsát építhette, és a parlamentbe 
jutása nélkül megvalósulhatott volna az AKP dominanciája, s azzal az elnöki rend-
szer. (A novemberi szavazatszámlálás alatt egy ideig úgy tűnt, hogy a HDP nem éri 
el a 10 százalékot – ez azzal az eséllyel járt, hogy az Igazság és Fejlődés Pártja a 
parlamenti helyek kétharmadát is megszerezheti.)

A kiújult fegyveres konfliktus miatti bevezetett biztonsági intézkedések megne-
hezítették a párt kampányát, különösen a keleti megyékben. Az ankarai robbantást 
követően – amelynek elsősorban baloldali szakszervezeti tagok, HDP-aktivisták és 
-szimpatizánsok estek áldozatul – a HDP újabb tömegrendezvényeket már nem 
szervezett, viszont a többi párt néhány napos kihagyás után már igen. A választást 

http://www.sabah.com.tr/webtv/turkiye/ak-partili-celikin-reklam-filminde-istiklal-marsi-4-dilde-seslendirildi
http://www.milliyet.com.tr/ankara-da-patlama-95-kisi-oldu-gundem-2129787/
http://www.milliyet.com.tr/musiad-baskani-ahmet-nur-milletimiz-karabuk-yerelhaber-1044386/
http://www.milliyet.com.tr/musiad-baskani-ahmet-nur-milletimiz-karabuk-yerelhaber-1044386/
http://www.cnnturk.com/turkiye/ipsostan-cnn-turke-1-kasim-secimi-sonrasi-arastirmasi?page=28
http://www.arastirmakutuphanesi.com/wp-content/uploads/2015/09/Ipsos_SRI_T%C3%BCrkiye-Barometresi_Eylul_28092015_CNNTURK2.pdf
http://www.todayszaman.com/anasayfa_hdp-co-chair-demirtas-we-do-not-represent-pkk_400180.html
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értékelő beszédében Demirtaș úgy fogalmazott, hogy nem kampányoltak, pusztán 
megpróbálták megóvni az embereik életét a mészárlásoktól.

A médiára nehezedő nyomás

A biztonsági helyzet jelentős romlásával együtt az ellenzéki médiára nehezedő 
nyomás is megnövekedett a két választás közötti időszakban, ami a sajtósza-
badság szempontjából amúgy sem túl jó pozícióban lévő ország helyzetén 

csak rontott. A kérdéses hónapokban több támadás is történt a különböző ellenzéki 
újságok ellen. Az egyik legnagyobb sajtóorgánum, a szintén ellenzéki Hürriyet szer-
kesztősége előtt egy AKP-s képviselő vezetésével több száz fős tömeg tüntetett, 
majd pedig be is tört az épületbe.

Emellett a választás előtti napokban újabb botrányt váltott ki, hogy a rendőrség 
erővel foglalta el az egyik ellenzéki médiacsoport, a Koza İpek Holding vezetősé-
gének épületét, a menedzsmentet lemondatták, majd állami kinevezettek kerültek a 
cég élére. Ezzel több tévécsatorna és újság korábbi kritikus hangvétele megváltozott.

Abból a szempontból nem új keletű a fejlemény, hogy a médiacsoport ahhoz 
a Gülen-mozgalomhoz tartozik, amellyel már két éve konfliktusban áll az AKP, s 
ez már korábban is bizonyos sajtóorgánumok vezetőinek bíróság elé citálásához 
vezetett (lásd a Zaman egy évvel korábbi esetét), azonban ez is nagy nemzetközi és 
hazai tiltakozást váltott ki.

Az eredményt az is befolyásolhatta, hogy a kampány során a kormánypárt 
több médiafelülethez jutott: az EBESZ szerint a köztévében jóval több időt kapott 
az általában pozitív színben feltüntetett AKP, mint a többi párt. Bár a jelentésében 
a szervezet elismerte, hogy a választás sikeresen, nagyobb fennakadások nélkül 
folyt le, hozzátette, hogy a médiára nehezedő nyomás miatt azonban a kampány-
időszakban nem volt minden fair. A több tízezer aktivistával rendelkező független 
civil kezdeményezés, az Oy ve Ötesi [Szavazat és ami azon túl van], amely az előző 
választáson is annak tisztaságára ügyelt, szintén elismerte, hogy a szavazatszám-
lálás és a választás is rendben zajlott.

Recep Tayyip Erdoğan visszafogott szereplése

A választás kimenetelében szerepet játszott az is, hogy az államfő a júniusinál 
kevésbé aktívan vett részt a kampányban. Míg akkor gyakorlatilag végigturnéz-
ta az országot, s ez sokakban visszatetszést keltett, ezúttal visszafogottabb 

volt (ugyanakkor ez nem jelentette azt, hogy a diaszpórába ne látogatott volna el). 
Augusztus végén az egyik beszédében, Rizében még arról beszélt ugyan, hogy az 
elnök az alkotmányban rögzített szimbolikus hatalom helyett lényegében de facto 
hatalommal rendelkezik, ősszel már nem az elnöki rendszer bevezetése lett az AKP 
központi kampánytémája, hanem a terror elleni harc. A választás előtti napokban 
tizenhat keleti és délkeleti megye több mint száz befolyásos (kurd) vallási vezetőjét 
hívta meg, akikkel megbeszéléseket folytatott a jelenlegi problémákról, a terrorkér-
désről és a korábbi évek nyitási politikájáról. Ezek a megbeszélések fontos szerepet 

http://www.turkishweekly.net/2015/11/03/news/highlights-from-turkish-leaders-after-initial-election-results-demirtas-the-election-was-held-under-unfair-conditions/
http://www.hurriyet.com.tr/ak-partili-vekil-alismaya-baslasinlar-dedi-9-saat-sonra-hurriyet-ikinci-saldiriya-ugradi-30023230
http://www.hurriyetdailynews.com/police-enter-koza-ipek-headquarters-in-ankara.aspx?pageID=238&nID=90392&NewsCatID=341
http://www.hurriyetdailynews.com/police-enter-koza-ipek-headquarters-in-ankara.aspx?pageID=238&nID=90392&NewsCatID=341
http://www.posta.com.tr/siyaset/HaberDetay/14-Aralik-ta-12-kisi-icin-tutuklama-talebi-.htm?ArticleID=259235
http://www.osce.org/odihr/elections/turkey/196351?download=true
http://oyveotesi.org/1-kasim-2015-genel-secimleri/1-kasim-2015-secim-sonuc-degerlendirmeleri/
http://uetd.info/?p=2022
http://www.ntv.com.tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogandan-baskanlik-sistemi-aciklamasi,eUs7_17mF0CQZnJamO46JQ
http://www.ntv.com.tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogandan-baskanlik-sistemi-aciklamasi,eUs7_17mF0CQZnJamO46JQ
http://www.yenisafak.com/yazarlar/abdulkadirselvi/cumhurbaskani-kanaat-onderleriyle-ne-konustu-2022529
http://www.yenisafak.com/yazarlar/abdulkadirselvi/cumhurbaskani-kanaat-onderleriyle-ne-konustu-2022529
http://www.haber7.com/ic-politika/haber/1613408-erdogandan-105-saatlik-cok-kritik-mesai
http://www.haber7.com/ic-politika/haber/1613408-erdogandan-105-saatlik-cok-kritik-mesai
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játszhattak abban, hogy az AKP keleten javítani tudta a pozícióját a HDP-vel szem-
ben, melyhez a júniusi választáskor sok kurd vezető pártolt. A novemberi választás 
után az IPSOS által készített közvélemény-kutatásból az derül ki, hogy a lakosság 
többsége valóban pozitívabban értékelte Recep Tayyip Erdoğan szerepét. A felmérés 
szerint a júniusi választás során a megkérdezettek 32 százaléka pozitívan, 65 szá-
zalékuk pedig negatívan értékelte az államfőnek a kampányban betöltött szerepét. 
(Az AKP-szavazók közül is csak 65 százalék ítélte meg kedvezően, míg 30 százalé-
kuk kedvezőtlennek tartotta azt.) Az előrehozott választáson már 50 százalék látta 
pozitívan a viselkedését (44 ellenében); az AKP-s szavazók közötti megítélése pedig 
egyértelműen javult (81 százalékos; csak 13 százalék találta negatívnak).

Az AKP gazdasági-népjóléti ígéretei

Az AKP kampánya nemcsak a terror végét, de a gazdaság prosperitását is 
megígérte. A népjóléti intézkedések mérsékelt szerepet töltöttek be az elő-
ző programban, s az ellenzéki pártok jóval több támogatást ígértek. Bár az 

ígéreteik az őszi kampány során is megmaradtak – például mindegyik magasabb 
minimálbért adott volna a győzelme esetén, mint az AKP –, azonban úgy tűnik, 
hogy a 2002 óta hatalmon lévő és a gazdaság terén jelentős fejlődést felmutató 
kormánypárt hitelesebbnek tűnt a választóknak.

Az AKP a júniusi fiaskó után a novemberi választásra már grandiózusabb 
gazdasági programot hirdetett. Davutoğlu programjában szerepelt egy új jöve-
delemadó-törvény, a gazdaság modernizálása, a csúcstechnológiai iparágak 
támogatása, a munka- és a befektetési környezet javítása. Ugyanakkor a párt 
kampányában jelentős szerepet kaptak a szociális támogatások. Így a családtá-
mogatásai rendszer javítása (pl. az anyáknak egy gyerek után 300 líra, második 
gyerek után 400, a harmadik vagy azon felüli gyerekek után 600 líra „ajándék”), a 
nők munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének, illetve a fiataloknak a támogatása 
(pl. internetelérés, a fiatal vállalkozók számára vissza nem térítendő támogatás és 
kamat nélküli hitel biztosítása). A gazdasági program a nyugdíjasok számára havi 
100 lírás nyugdíj-kiegészítést irányzott elő, de tartalmazta a minimálbérnek az 1300 
lírára emelését is. Az AKP gazdasági programja nem maradt visszhang nélkül. Az 
IPSOS felmérése szerint a pártra szavazók 22 százalékának a legfontosabb döntési 
szempontot az e programban lévő ígéretek jelentették.

Ami A válAsztás után várhAtó

Az új AKP-kormány november 30-án állt fel, Ahmet Davutoğlu vezetésével. 
A stabilitást ígérő pártnak a közeljövőben a legfontosabb kihívást a PKK-val 
való harc fogja jelenteni. Az eddigi nyilatkozatok alapján a vezetés eltökélt 

a terrorista szervezetek elleni hadjárat folytatásában, azok egységeinek az ország 

http://www.cnnturk.com/turkiye/ipsostan-cnn-turke-1-kasim-secimi-sonrasi-arastirmasi?page=28
http://www.cnnturk.com/turkiye/ipsostan-cnn-turke-1-kasim-secimi-sonrasi-arastirmasi?page=28
http://www.haberturk.com/ekonomi/is-yasam/haber/1147497-ak-partinin-ekonomi-vaatleri
http://www.cnnturk.com/turkiye/ipsostan-cnn-turke-1-kasim-secimi-sonrasi-arastirmasi?page=28
http://www.cnnturk.com/turkiye/ipsostan-cnn-turke-1-kasim-secimi-sonrasi-arastirmasi?page=28
http://www.aksam.com.tr/guncel/cumhurbaskanligi-sozcusu-ibrahim-kalin-konusuyor/haber-458283
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területéről történő kiszorításában. Ez a korábbi tapasztalatok tükrében nehezen 
megvalósítható feladat lesz. Ennek megfelelően középtávon újra tárgyalóasztalhoz 
kell ülniük a feleknek – akár Öcalan bevonásával –, s egy kölcsönösen betartandó 
fegyverszünetet kell kötniük.

Emellett az új kormánynak a gazdaságra is figyelnie kell: az impozáns ígéreteket 
illetően már több közgazdász is megkongatta a vészharangot. Arra emlékeztetnek, 
hogy bár a török gazdaság az utóbbi években bővült, a tervezett szintű béremelések 
komoly terhet jelenthetnek, a támogatások pedig a költségvetés hiányára fognak 
kedvezőtlenül hatni. Egy biztos: az ígéretek legalább egy részét végre kell hajtania 
a kormánynak, ha nem akar a közeljövőben jelentős népszerűségvesztéssel szem-
benézni.

A győzelmet követő első nyilatkozatokból az is egyértelművé vált, hogy az AKP 
nem kíván lemondani az elnöki rendszer bevezetéséről, és a „napirenden fogják 
tartani” azt. Ennek kivitelezése azonban több problémába ütközik, s noha kényel-
mes parlamenti többsége van a pártnak, lényegében kevesebb mandátuma van, 
mint amennyit a 2011-es választáson elért eredménye alapján szerzett. Ez pedig 
azt jelenti, hogy önerőből nem lesz képes az alkotmánymódosításra vagy egy új 
alkotmány elfogadására. Erre csak akkor lesz lehetősége, ha legalább 330 képvi-
selő támogatását megszerzésével a parlament elfogadja a módosítást, majd azt 
egy győztes népszavazással az állampolgárok szentesítik. Mivel az elnöki rendszer 
bevezetését jelenleg még az AKP szavazóinak egy komoly hányada sem támogatja, 
a kormány számára a másik lehetőséget a parlamenti kétharmad (367 mandátum) 
megszerzése jelenti, ugyanis ennyi szavazat esetén népszavazás nélkül is törvény-
erőre emelkedik a módosítás. Ehhez vagy a HDP-vel, vagy a CHP-vel lesz kénytelen 
tárgyalóasztalhoz ülni. Az előbbi vezetője, Selahattin Demirtaş kijelentette, hogy 
nem támogatja az elnöki rendszert (és a CHP részéről sem várható, hogy megsza-
vazná annak bevezetését).

Az AKP győzelme miatt az ország Szíria-politikájában sem várható változás. 
Ankara számára továbbra is a legfontosabb cél Bassár el-Aszad megdöntése és 
egyúttal a Demokratikus Unió Pártja (Partiya Yekitîya Demokrat, PYD) túlzott ter-
jeszkedésének a megakadályozása marad, még akkor is, ha Oroszország aktív 
részvétele miatt ez a cél most távolabb került, s november 24-e után a török légteret 
megsértő Szu-24-es orosz vadászbombázó lelövése miatt az orosz–török kapcso-
latok mélypontra kerültek. A török vezetés a PKK szövetségesének tekinti a PYD-t, 
de eddig még – kisebb incidenseken kívül – nem történt komoly összecsapás köz-
tük. A további kapcsolatuk nagyban függ majd attól, hogy Washington hogyan ítéli 
meg az eddig az Iszlám Állam elleni harcban partnerként kezelt pártot.

http://www.aksam.com.tr/guncel/cumhurbaskanligi-sozcusu-ibrahim-kalin-konusuyor/haber-458283
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/406795/Demirtas_tan__baskanlik_sistemi__aciklamasi.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/10/turkey-syria-isis-kurds-pyd-ankara-looking-for-border-cause.html

