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Sosyo Polt�t�k Saha Araştırmaları Merkez� olarak 1 Ocak 2021-
31 Aralık 2021 tar�hler� arasında ülken�n ve bölgen�n

gündem�ne paralel olarak farklı alt başlıklarda her b�r� özgün
olacak şek�lde b�rçok araştırmaya �mza attık. Bu çalışmalar

�çer�s�nde yayınlanan raporlarımızdan b�r kısmının öne çıkan
ver�ler�n� de faal�yet raporu çerçeves�nde paylaşmak �st�yoruz.

Yürütülen bu çalışmaların alt
başlıkları �se şöyle;

10 Pol�t�k Gündem
5 Kadın Çalışmaları
4 Göç-Ayrımcılık
3 D�l-Kültür
3 Gençl�k
1 Memnun�yet

Yapılan 26
araştırmada yüz

yüze, online,
bilgisayar ve telefon

destekli birçok
görüşme yöntemi

kullanılarak 25.000'i
aşkın görüşme

gerçekleştirilmiştir.

Farklı kurum ve kuruluşların talepler�ne yönel�k gündem,
gençl�k, kültür ve memnun�yet çalışmalarıyla b�rl�kte 2021 yılı

�çer�s�nde ülken�n sosyo-pol�t�k gündem�ne ve sorunlarına
yoğunlaşan 26 araştırma raporu oluşturduk. 

İlerleyen sayfalarda çalışma başlıklarına tıklayarak ilgili çalışmanın paylaşıldığı web
sitemizin sayfasına ulaşabilirsiniz



Özell�kle  tüm
çalışmalarımızda

c�ns�yet kotası
uygulanarak
görüşmeler

gerçekleşt�r�ld�.

"

DİYARBAKIR
ŞANLIURFA
GAZİANTEP
ADIYAMAN
DERSİM
ŞIRNAK
SİİRT
BİNGÖL

MUŞ
BATMAN
MARDİN
BİTLİS
VAN
HAKKARİ
IĞDIR
KARS
AĞRI

Sahada
gerçekleşt�r�len

anket çalışmalarımız
önces� tesadüf�

örneklem
hesaplamaları �le

araştırma tekn�kler�
tüm süreçlere

yayılarak esas alındı.

"

Türk�ye Genel� Çalışmalarımızla B�rl�kte Doğu
ve Güneydoğu Anadolu'yu Kapsayan Bölge
Çalışmalarımızın Kapsadığı Kentler� Aşağıda
Sıraladık

POLİTİK GÜNDEME İLİŞKİN
ARAŞTIRMALAR

İSTANBUL
ANKARA
İZMİR
MERSİN
ADANA
SAMSUN
BURSA
ANTALYA



18-25 Ocak 2021 tar�h�nde;
D�yarbakır, Şanlı Urfa, Mard�n, Van, Batman, Muş, B�tl�s, Kars, Ağrı, B�ngöl
�ller�nde bas�t tesadüf� yöntemle gerçekleşen anket çalışması 1507 hanede,
yüz yüze gerçekleşm�şt�r.

Ülke �ç�ndek� k�m� sorun ve pol�t�kalardan
nasıl etk�len�ld�ğ�n� öğrenmek �ç�n sorulan
sorulara ver�len yanıtlara göre; %94,1’�
Ekonom�k Kr�z/Enflasyon/İşs�zl�k’ten
%90,4’ü “Pandem�” den; %75,6’sı Hukuk
S�stem�n�n Mevcut Durumundan; %75,4’ü
Eğ�t�m S�stem�nden; %69,7’s� Kadın ve
Çocuk
Pol�t�kalarından; %68,3’ü Cumhurbaşkanlığı
S�stem�nden; %63,4’ü Ger�l�m/Güvenl�kç�
Pol�t�kalardan; “Olumsuz Etk�lend�kler�n�’’
�fade etm�şt�r. Yanıtlardan da anlaşılacağı
üzere
toplumun yarısından fazlası temel yönet�m
pol�t�kalarından olumsuz etk�lenmekted�r.

Ver�len yanıtlardan anlaşılacağı üzere
aslında seçmen�n toplamda %73,9’u
Gergerl�oğlu’nun M�lletvek�ll�ğ�n�n
düşürülmes�n� yasal b�r sürec�n sonucu
olarak değerlend�rmemekted�r.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ SEÇMEN
EĞİLİM ARAŞTIRMA RAPORU

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİ GÜNDEM
SAHA ARAŞTIRMA RAPORU

18-21 Mart 2021 tar�h�nde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölges�ne bağlı 11 kentte
S�yasal gündeme �l�şk�n yürütülen çalışma 1020 hanede yüz yüze gerçekleşm�şt�r.

HDP’n�n kapatılma davasına ve M�lletvek�l� Ömer Faruk Gergerl�oğlu’nun
vek�ll�ğ�n�n düşürülmes�ne �l�şk�n yurttaşların algı, tepk� ve eğ�l�mler�n� ölçmey�

hedefleyen çalışmaya göre;

TBMM'DE ÖMER FARUK
GERGERLİOĞLU'NUN
MİLLLETVEKİLLİĞİNİN

DÜŞÜRÜLMESİNİ NASIL
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? (%)

https://sahamerkezi.org/dogu-ve-guneydogu-anadolu-bolgesi-secmen-egilim-arastirma-raporundan-one-cikanlar/
https://sahamerkezi.org/basina-ve-kamuoyuna/


25-30 Mayıs 2021 tar�hler�nde; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeler�nde
Türk�ye’n�n temel sorunlarına dönük seçmen�n tutum, algı ve terc�hler�n�
ölçmey� amaçlayan çalışma, 16 bölge kent�nde, 1064 k�ş� �le haneler�nde, yüz
yüze yapılan ve tesadüf� anket yöntem� �le gerçekleşt�r�ld�

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ GÜNDEM VE
SEÇMEN EĞİLİM ARAŞTIRMASI MAYIS-2021

SEDAT PEKER'İN SOSYAL
MEDYADAKİ İDDİALARI OY VERME

TERCİHİNİZİ ETKİLEDİ Mİ? (%)

AKP’ye oy verd�ğ�n� bel�rten
katılımcıların %13,2’s� “Oy Verd�ğ�m

Part�y� Değ�şt�rmeye Karar
Verd�m”dem�şt�r.

MHP’ye oy verd�ğ�n� bel�rten
katılımcıların %6,3’ü �se “H�çb�r Part�ye

Oy Vermemeye Karar Verd�m”
dem�şt�r.

TÜRKİYE GENELİ SİYASAL GÜNDEM VE SEÇMEN EĞİLİM
ANKET ÇALIŞMA RAPORU

21-28 Haz�ran 2021 tar�h�nde Türk�ye genel�nde 1008 k�ş� �le onl�ne ortamda ve
telefonla gerçekleşt�r�len anket çalışması 20 kent� kapsamıştır

SİZCE TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU
NEDİR? (1.ÖNCELİK)

https://sahamerkezi.org/dogu-ve-guneydogu-anadolu-bolgesi-gundem-ve-secmen-egilim-arastirmasi-mayis-2021/
https://sahamerkezi.org/turkiye-geneli-siyasal-gundem-ve-secmen-egilim-anket-calisma-raporu/


Kend�n� Türk�ye'de Güvende
H�ssetmed�ğ�ne Yönel�k Yanıtlar
Veren Görüşmec�ler�n Oranı
%69,2 Olmuştur.

%69,2

HDP
Kapatılmasın

d�yen görüşmec�
oranı

%78,1

4-9 Eylül 2021 tar�hler�nde; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeler�nde
seçmen davranışlarına da�r 16 Bölge kent�n� kapsayan 1064 k�ş� �le yüz
yüze görüşmeler yapılarak b�r anket çalışması gerçekleşt�r�lm�şt�r

HDP Kapatılsın
d�yen görüşmec�

oranı

%9

DOĞU VE GÜNEYDOĞU BÖLGELERİNDE SEÇMEN EĞİLİMİ
ARAŞTIRMASI

SİZCE HDP KAPATILMALI MI?(%)

TÜRKİYE GENEL GÜNDEM VE SEÇMEN EĞİLİMİ SAHA
ARAŞTIRMA RAPORU

10- 22 Eylül 2021 tar�h�nde gündeme ve seçmen eğ�l�m�ne da�r Türk�ye genel� anket
çalışmasına 22 �lde 2000 k�ş� katılmıştır.

Kend�n�z� Türk�ye’de Güvende H�ssed�yor Musunuz?
(%)

Kend�n� Türk�ye'de Güvende
H�ssetmed�ğ�ne Yönel�k Yanıtlar
Veren Kadın Görüşmec�ler�n
Oranı �se %70,2 Olmuştur.

%70,2

Y�ne “Geleceğ�n�ze Dönük End�şel� M�s�n�z?” sorusuna aynı araştırma grubunun
toplamda %66,5’� End�şel� olduğuna da�r yanıtlar ver�rken; end�şel� olmayanların

toplamda %26,6’ya tekabül ett�ğ� görülmüştür.

https://sahamerkezi.org/wp-admin/post.php?post=1637&action=edit
https://sahamerkezi.org/turkiye-genel-gundem-ve-secmen-egilimi-saha-arastirma-raporu/
https://sahamerkezi.org/turkiye-genel-gundem-ve-secmen-egilimi-saha-arastirma-raporu/


Medya Taraması
Toplumumuzda yaşanan kadına yönel�k ş�ddet
olayları çok yaygın olmakla b�rl�kte bunların çok azı
basına yansımaktadır ve bunlara da�r yeterl�&düzenl�
�stat�st�k� ver� mevcut değ�ld�r. Sosyo Pol�t�k Saha
Araştırma Merkez�, Türk�ye’de Kadına yönel�k
gerçekleşen erkek ş�ddet�n�n basına yansıyan haller�n�
tesp�t etmek ve bu konuda düzenl� �stat�st�kler
sağlamak amacıyla 2020 Aralık- 2021 Şubat tar�hler�n�
kapsayan 3 aylık süreç �ç�n medya taraması
gerçekleşt�rm�şt�r. Bu çalışma her üç ayda b�r
raporlaştırılarak yayınlanmaya devam ed�yor.

BASINA YANSIYAN KADINA ŞİDDET VAKALARI İNCELEMESİ
2020 ARALIK- 2021 ŞUBAT

Kadınlara yönel�k ş�ddet vakalarının günlük
olarak derlend�ğ� ve per�yod�k olarak
raporlaştırıldığı çalışmalarımızla b�rl�kte,
kadınların yaşamış olduğu farklı sosyo-
ekonom�k durumları da �nceleyen
araştırmalarımız gerçekleşt�r�ld�

KADIN ÇALIŞMALARI

Yalnızca 3 aylık(Aralık 2020-Şubat 2021) zaman d�l�m�nde medyaya yansıyan ver�lere
göre erkek ş�ddet� sonucu en az 523 kadın farklı derecelerde ş�ddete maruz kalmıştır.

Bunlardan en az 159’u Aralık’ta, en az 144’ü Ocak’ta, en az 220’s� Şubat’ta erkek
ş�ddet�ne maruz kalmıştır. Basına yansıyan haberlere göre, erkek ş�ddet�ne maruz

kalan kadınlardan en az 81’� katled�lm�şt�r.

https://sahamerkezi.org/basina-yansiyan-kadina-siddet-vakalari-incelemesi/
https://sahamerkezi.org/basina-yansiyan-kadina-siddet-vakalari-incelemesi/
https://sahamerkezi.org/basina-yansiyan-kadina-siddet-vakalari-incelemesi/


1 HAZİRAN 2021-31 AĞUSTOS 2021 TARİHLERİNİ KAPSAYAN
BASINA YANSIYAN KADINA ŞİDDET VAKALARI İNCELEMESİ

Sosyo Pol�t�k Saha Araştırma Merkez�, Türk�ye’de Kadına yönel�k gerçekleşen erkek
ş�ddet�n�n basına yansıyan haller�n� tesp�t etmek ve bu konuda düzenl� �stat�st�kler

sağlamak amacıyla 1 Haz�ran 2021 -31 Ağustos 2021 tar�hler�n� kapsayan 3 aylık süreç
�ç�n medya taraması gerçekleşt�rm�şt�r.

MAĞDURLARIN MARUZ KALDIĞI ŞİDDET
TÜRÜ-HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 2021 (%)

Mağdurların %46,5’�
“Ş�ddet/Yaralama”, %24,4’ü

“C�nayet”, %11,5’� “Şüphel� Ölüm”,
%7,1’� “Tac�z”, %5,3’ü “Çocuk

İst�smarı”, %3,8’� “C�nsel Saldırı” ve
%1,5’� “C�nsel İst�smara” maruz

kalmıştır.

C�nayete maruz kalanların %44,4’ü “Eş�”, %25,9’u “Komşusu”, %11,1’� “Sevg�l�s�”, %7,4’ü
“Babası”, %3,7’s�“Oğlu” ve %25’� �se herhang� b�r yakınlık dereces� olup olmadığı

b�l�nmemekted�r.

Ş�ddet ve Yaralama ’ya maruz kalanların %43,4’ü “Eş�”, %13,2’s� “Esk� Eş�”, %11,3’ü
“Sevg�l�s�”, %5,7’s� “Esk� Sevg�l�s�” ve %13,2’s� herhang� b�r yakınlık dereces� olup

olmadığı b�l�nmemekted�r.

https://sahamerkezi.org/1-haziran-2021-31-agustos-2021-tarihlerini-kapsayan-basina-yansiyan-kadina-siddet-vakalari-incelemesi/
https://sahamerkezi.org/1-haziran-2021-31-agustos-2021-tarihlerini-kapsayan-basina-yansiyan-kadina-siddet-vakalari-incelemesi/


1 EYLÜL-22 KASIM 2021 TARİHLERİ ARASINDA BASINA
YANSIYAN KADINA ŞİDDET VAKALARI İNCELEMESİ

1 Eylül-22 Kasım 2021 tar�hler�n� kapsayan zaman d�l�m�nde kadına yönel�k
gerçekleşen erkek ş�ddet�n�n medyaya yansıyan haller�n� �nceled�k.

ŞİDDET TÜRÜ 1 EYLÜL-22 KASIM 2021 (%)

Derlenen tar�hler arasında 74
kadın ve 1 trans b�rey

katled�lm�şt�r. Bunun yanı sıra
basında şüphel� ölüm olarak yer

alan 42 kadının �se neden ve
k�m/k�mler tarafından

katled�ld�ğ� b�l�nmezken, 113
kadın �se ş�ddet ve yaralanmaya

maruz bırakılmıştır.

Mağdurların %39,5’� “Ş�ddet Yaralama”,
%25,9’u “C�nayet”, %14,7’s� “Şüphel�

Ölüm”, %9,8’� “Çocuk İst�smarı”, %5,9’u
“Tac�z”, %3,1’� “C�nsel Saldırı”, %0,3’ü

“C�nsel İst�smar”, %0,3’ü “Trans
C�nayet�” ve %0,3’ü �se “Meşru

Müdafaaya” maruz bırakılmıştır.

Derlenen ver�ler �le ayrıca mağdurun ve mağdurun k�m tarafından ş�ddete
maruz bırakıldığı ölçülmüştür. C�nayete maruz kalanların %39,2’s� “Eş�”,

%14,9’u “Sevg�l�s�”, %6,8’� “Babası”, %6,8’� “Esk� Eş�”, %6,8’� “Oğlu” tarafından
katled�lm�şt�r. Ayrıca c�nsel saldırıya maruz kalanların %22,2’s� “Kamu

Görevl�s�”, %11,1’� “İş Arkadaşı”, %11,1’� “Damadı”, %11,1’� “Esk� Sevg�l�s�”
tarafından yaşandığı görülmüştür.

Yaşanılan Kadın
C�nayetler�n�n %20,3’ü

“İstanbul”, %6,8’� “Gaz�antep”,
%5,4’ü “Antalya”, %4,1’�

“Aydın”, %4,1’� “Ankara”, %4,1’�
“Tek�rdağ”, %4,1’� “Konya”,

%4,1’� “Kocael�”, %4,1’� “İzm�r”,
%4,1’� Hatay’da yaşanmıştır.

Ayrıca şüphel� ölümler�n
%14,3’ü “İstanbul”, %7,1’�

“Samsun”, %7,1’� “Ankara”
olduğu görülmüştür.

https://sahamerkezi.org/1-eylul-22-kasim-2021-tarihleri-arasinda-basina-yansiyan-kadina-siddet-vakalari-incelemesi/
https://sahamerkezi.org/1-eylul-22-kasim-2021-tarihleri-arasinda-basina-yansiyan-kadina-siddet-vakalari-incelemesi/


Sosyo Pol�t�k Saha Araştırmaları Merkez�; 4 N�san
2021 tar�h�nde kamuoyunda “Albaylar B�ld�r�s�” olarak

anılan, TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP'un Montrö
Boğazlar Sözleşmes�'nden çek�leb�lecekler�ne da�r

sözler� sonrası başlayan tartışmalara ve Den�z İkmal
Komutanı Tuğam�ral Mehmet Sarı'nın “takke ve

cübbe” g�yd�ğ� b�r fotoğrafının basına yansımasına
�l�şk�n olarak 103 emekl� am�ral�n �mzasıyla

yayımlanan b�ld�r�ye �kt�darın “Darbe” yorumu
üzer�ne, 15 Temmuz darbe g�r�ş�m� ardından

yürürlüğe konulan uygulamalara �l�şk�n b�r ver�
derleme çalışması yapmıştır.

Türk�ye Genel�nde Kürtler, Alev�ler, Mültec�ler G�b�
B�rçok Ayrımcılığa Maruz Kalan Toplumsal Kes�mler�n
Neler Yaşadığına Da�r Yürütülen Çalışmalarımız
İçer�s�nde Basın Taramalarıyla B�rl�kte Kayyum
Atamaları ve KHK'lar G�b� Konulara Eğ�len
Çalışmalarımız 2021 Yılına Mevcut Durumdan Anlamlı
B�r Bakış Sağlamaktadır.

GÖÇ-AYRIMCILIK

AMİRALLER BİLDİRİSİNİN HATIRLATTIĞI: 15 TEMMUZ DARBE
GİRİŞİMİ SONRASINDA UYGULANAN OHAL’İN RAPORLARDAKİ
VERİSEL İFADESİ

B�ld�r�ye hükümet�n
“darbe” eleşt�r�ler�, 15

Temmuz Darbe
g�r�ş�m� ve

sonrasındak�
uygulamaların

hatırlanmasına ves�le
olmuştur.

Bu ves�le �le 15 Temmuz 2016 sonrasında; Darbe ve darbec�lerle mücadele
kapsamında olduğu gerekçes�yle başlanan, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamına

alınan, çoğunluğu yen� çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK)
gerçekleşen, yüzb�nlerce �nsanı kapsayan gözaltı, tutuklama ve �hraç uygulamaları,

çok sayıda dernek, vakıf, �şyer�n�n kapatılması, k�m� mülklere el konulması �le
sonuçlanan ve hala etk�ler� süren uygulamalara �l�şk�n kamuoyuna yansıyan haber

ve raporlar taranmıştır.

Medya taraması yanında, İHOP, TİHV, İHD, SAMER ve Sosyo Pol�t�k Saha Araştırmaları
Merkez�n�n darbe sonrası uygulamalara �l�şk�n �lg�l� raporları �ncelenm�ş, raporlara yansıyan

ver�lerden b�r derleme oluşturulmuştur.

https://sahamerkezi.org/amiraller-bildirisinin-hatirlattigi-15-temmuz-darbe-girisimi-sonrasinda-uygulanan-ohalin-raporlardaki-verisel-ifadesi/


OHAL DÖNEMİNDE (21 Temmuz 2016- 20 Mart 2018) KAYYIM ATANAN
BELEDİYELER

S�yas� Part�

Adalet ve Kalkınma Part�s�

M�ll�yetç� Hareket Part�s�

Demokrat�k Bölgeler Part�s�

TOPLAM

Kayyum atanan beled�ye sayısı

99

94

1

4

11 Eylül 2016 tar�h�nde başlayan kayyım
atamaları, 3 büyükşeh�r beled�yes� olmak

üzere, 7 �l, 63 �lçe ve 22 belde �le DBP’l�
toplam 95 beled�yede gerçekleşm�ş ve bu

beled�yelere devlet�n memurları atanmıştır.
Kayyım atamalarına paralel olarak Bölge

�ller�nde, kamuda ve beled�yelerde çalışan
15 b�ne yakın Kürt �şç� ve memur, 300’e

yakın muhtar �hraç ed�lm�şt�r.

27 Temmuz 2015 tar�h�nden bu yana
HDP’ye yönel�k gerçekleşen

operasyonlar net�ces�nde 16.490 k�ş�
gözaltına alınmış aralarında Eş Genel

Başkanları, M�lletvek�ller�, �l-�lçe Eş
Başkanları, yönet�c�ler ve part�

üyeler�n�n bulunduğu 3.695 k�ş�
tutuklanmıştır.

TÜRKİYE’DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLERE DAİR VERİLERE
İLİŞKİN AÇIK KAYNAK TARAMASI VE SONUÇLARI

İç�şler� Bakanlığı ver�ler�ne göre Şubat 2021 �t�bar�yle sayıları 3.656.525 olan, bugün
artık Türk�ye �ç ve dış pol�t�kasında sıkça gündeme gelen Sur�yel� mültec�lere �l�şk�n
resm� ve gayr� resm� kaynakları �nceleyen Sosyo Pol�t�k Saha Araştırmaları Merkez�;
Sur�yel� mültec�lere da�r resm�, gayr� rem� açık kaynaklarda(dernek çalışmalarında,

medya haberler�nde) yer alan demograf�k-n�cel ver�ler� derlem�şt�r.

Toplam sayısı 3 m�lyon 656 b�n 525 olan
Sur�yel� nüfusunun %53,8’�n� erkekler

oluşturuyor. Kadın ve çocukların oranı �se
%70,8 olarak görülmekted�r. 0-9 yaş (10
yaş altı) Sur�yel� nüfusuna baktığımızda

�se bu sayının 1.058.958 olduğunu
görmektey�z. Bu sayı toplam Sur�yel�
nüfusun %29’una denk gelmekted�r.

İlk göç dalgasıyla Sur�yel�ler�n büyük
çoğunluğu sınır kentler�ne

yerleşm�şlerd�r. İlk dönem çoğunluğu
kamplara yerleşt�r�len Sur�yel� göçmenler
zamanla şeh�rlere yerleşmeye başlamış

ve mevcut durumda Sur�yel� mültec�ler�n
oran olarak baktığımızda, %1,6’sı

kamplarda, %98,4’ü �se şeh�rlerde
yaşamaktadırlar.

https://sahamerkezi.org/turkiyede-bulunan-suriyeli-multecilere-dair-verilere-iliskin-acik-kaynak-taramasi-ve-sonuclari/


Gerçekleşen taramaya
göre sadece bahs�

geçen dönem
�çer�s�nde, Kürt

k�ml�ğ�ne yönel�k
bahsed�len Sa�klerle

basında en az 11 saldırı
haber� yer almıştır.

Y�ne aynı dönem
�çer�s�nde Alev�

k�ml�ğ�ne yönel�k
bahsed�len Sa�klerle

basında en az 3
saldırı haber� yer

almıştır.

Devamla, aynı
dönem �çer�s�nde

Mültec�lere yönel�k
bahsed�len Sa�klerle

basında en az 6
saldırı haber� yer

almıştır.

Özell�kle son yıllarda artan göç akınlarıyla b�rl�kte Mültec�lere, Kürtlere ve Alev�lere
dönük artan ve ötek�leşt�rme �çeren söylem �le eylemler yerleş�k b�r Irkçılık

refleks�n�n varlığına da�r �şaretler� arttırmıştır. Bu bağlamda Sosyo-Pol�t�k Saha
Araştırmaları Merkez� tarafından 1 Haz�ran/31 Ağustos 2021 tar�hler�n� kapsayan 3

aylık yaz dönem� �ç�nde bahs� geçen k�ml�klere yönel�k söylem ve eylem
düzey�ndek� ayrımcı, ötek�leşt�r�c�, ırkçı saldırılara �l�şk�n basın taraması

(Mezopotamya Ajansı, Evrensel Gazetes� ve B�anet.org üzer�nden)
gerçekleşt�r�lm�şt�r.

KÜRT KİMLİĞİNE YÖNELİK IRKÇI SALDIRILARA İLİŞKİN BASIN
TARAMASI RAPORU

Özell�kle son yıllarda Kürt k�ml�ğ�ne sah�p yurttaşlara �l�şk�n yönel�mler
“Irkçılık” kavramının daha yaygın gündeme gelmes�n� sağlıyor.
Türk�ye’n�n batı �ller�nde Kürt k�ml�kl� yurttaşlara dönük f�z�ksel

saldırılara varan yönel�mler kamuoyunda �deoloj�k b�r form olarak
“Irkçılık” sa�kı �le tanımlanmaya başladı b�le.

Konunun önem�ne b�naen, “Kürt K�ml�kl�
yurttaşlara ırkçı yönel�m” olarak

tar�flenen, “�kt�dar ve destekç�ler�n�n
ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı söylem ve

pol�t�kaları” �le arttığı savlanan f�z�ksel
saldırı �çeren olaylara �l�şk�n Sosyo-Pol�t�k
saha Araştırmaları Merkez� olarak son 6

yıla a�t basın taraması gerçekleşt�r�lm�şt�r.

13 Mart 2015 �le 1 Ağustos 2021
tar�hler� arasında basına yansımış
olan, f�z�k� yönel�m �çeren 45 olay

l�stelenm�şt�r. Bu olaylarda kadın ve
çocuklar dah�l olmak üzere 100’ü

aşkın �nsanın Kürt k�ml�ğ�ne sah�p
olduğu gerekçes�yle ırkçılık

bağlamında hakaret, haksızlık, nefret
söylem�, l�nç, darp ve ölüm g�b�

durumlara maruz bırakılmış olduğu
�şlenm�şt�r.

KÜRTLER, ALEVİLER VE MÜLTECİLERE YÖNELİK IRKÇI
SALDIRILARA İLİŞKİN 1 HAZİRAN-31 AĞUSTOS 2021 TARİHLERİ
BASIN TARAMASI RAPORU

https://sahamerkezi.org/kurt-kimligine-yonelik-irkci-saldirilara-iliskin-basin-taramasi-raporu/
https://sahamerkezi.org/kurtler-aleviler-ve-multecilere-yonelik-irkci-saldirilara-iliskin-1-haziran-31-agustos-2021-tarihleri-basin-taramasi-raporu/


KÜRTLER, ALEVİLER VE MÜLTECİLERE YÖNELİK IRKÇI
SALDIRILARA İLİŞKİN 1 EYLÜL-30 KASIM 2021 TARİHLERİ
KAPSAYAN BASIN TARAMASI RAPORU

Egemen olmayan
k�ml�ğe yönel�k

yaygın toplumsal
davranış b�ç�mler�n�;

ötek�leşt�rme,
kutuplaştırma,

kend�nden
görmeme g�b�

kavramlarla
tanımlayan; k�ş�ler�n

etn�k, bölgesel,
�nançsal farkları

neden�yle bel�rt�len
davranış

b�ç�mler�ne maruz
bırakıldıklarını

gösteren çok sayıda
haber akışı �le
karşılaşıyoruz.

Özell�kle son yıllarda artan göç akınlarıyla b�rl�kte
Mültec�lere, Kürtlere ve Alev�lere dönük artan ve

ötek�leşt�rme �çeren söylem �le eylemler yerleş�k b�r
Irkçılık refleks�n�n varlığına da�r �şaretler� arttırmıştır. Bu

bağlamda Sosyo-Pol�t�k Saha Araştırmaları Merkez�
tarafından 1 Eylül-30 Kasım 2021 tar�hler�n� kapsayan 3

aylık dönem �ç�nde bahs� geçen k�ml�klere yönel�k
söylem ve eylem düzey�ndek� ayrımcı, ötek�leşt�r�c�,

ırkçı saldırılara �l�şk�n basın taraması (Mezopotamya 
Ajansı, Evrensel Gazetes� ve B�anet.org üzer�nden)

gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Gerçekleşen taramaya göre sadece bahs� geçen
dönem �çer�s�nde, Kürt k�ml�ğ�ne yönel�k bahsed�len
Sa�klerle basında en az 17 saldırı haber� yer almıştır.

Devamla, aynı dönem �çer�s�nde Mültec�lere yönel�k
bahsed�len Sa�klerle basında en az 14 saldırı haber�

yer almıştır.

Bunlarla b�rl�kte Medya taraması
esnasında, “olay” olarak haber kayda

düşmeyen, ancak Mültec�ler�n öneml�
b�r kısmının yaşadıkları kentlerde,
mahallelerde, gündel�k hayatları

�ç�nde olağan b�r dışlanmaya,
ötek�leşt�r�lmeye maruz bırakıldığını

anlatan pek çok hayat h�kâyes�
anlatılarına, yazılara rastlanmıştır.

https://sahamerkezi.org/kurtler-aleviler-ve-multecilere-yonelik-irkci-saldirilara-iliskin-1-eylul-30-kasim-2021-tarihleri-kapsayan-basin-taramasi-raporu/


Türkçe dışında ülkem�zde konuşulan anad�ller�n
kullanımını ve bu d�ller�n sürdürüleb�l�rl�k durumunu
araştırdığımız çalışmalarımız 2021 yılı �çer�s�nde çok
öneml� b�r yer tutmaktadır. Çalışmalarımızın büyük b�r
çoğunluğunda anad�le yönel�k sorulara her da�m yer
vererek, anad�l konusunun ne kadar önem arz
ett�ğ�n�n b�l�nc�yle hareket ett�k.

DİL-KÜLTÜR

TÜRKÇE DIŞINDA KULLANILAN ANADİLLERE DAİR SAHA
ARAŞTIRMA RAPORU ŞUBAT-2021

Sosyo Pol�t�k Saha Araştırmaları Merkez�; 20 Ocak -7 Şubat 2021
tar�hler� arasında, Türk�ye genel�nde Türkçe dışında kalan anad�ller�n
kullanımına ve bu anad�ller� kullananların algı, tutum ve eğ�l�mler�ne,

anad�llere �l�şk�n yaşanan sorun ve çözümlere da�r ver�ler açığa
çıkarmak amacıyla b�r anket çalışması gerçekleşt�rm�şt�r.

Onl�ne ortamda b�lg�sayar ve
telefon yöntem�yle gerçekleşen
çalışma 42 kentte yaşayan 1476

k�ş�n�n katılımıyla gerçekleşm�şt�r.

Oldukça öneml� çok sayıda ver�ye
ulaştığımız çalışmada Türk�ye’de

Türkçeden başka konuşulan en büyük
anad�l grubunun Kürtçe olduğu

görülürken; yanıtlar b�ze �nsanların farklı
anad�l ve k�ml�k özell�kler�nden c�dd� b�r

ayrımcılık hal�ne maruz kaldıklarını
düşündükler�n�, resm� olmayan ve eğ�t�m

d�l� hal�ne gelmeyen anad�l�n
sürdürüleb�l�rl�ğ�nde k�m� sorunlar

olduğunu ayrıntılarıyla göstermekted�r.

DEVLET DAİRELERİNDE ANADİLİNİZ İLE
İLGİLİ BİR

AYRIMCILIĞA MARUZ KALDIĞINIZI
DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? (%)

https://sahamerkezi.org/turkce-disinda-kullanilan-anadillere-dair-saha-arastirma-raporu-subat-2021/


DEVLET DAİRELERİNDE ANADİLİNİZİ
KULLANIRKEN

TEDİRGİN OLDUĞUNUZU
HİSSEDİYOR MUSUNUZ? (%)

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA
ANADİLİNİZİ KULLANIRKEN

TEDİRGİN OLDUĞUNUZU
HİSSEDİYOR MUSUNUZ? (%)

TÜRKİYE’DE TÜRKÇE DIŞINDA KULLANILAN ANADİLLERİN
KULLANIMI VE MEVCUT RESMİ EĞİTİM İÇİNDEKİ YERİNE
DAİR EĞİLİM ALGI VE ÖNERİLERE DAİR ANKET ÇALIŞMA
RAPORU

Sosyo Pol�t�k Saha Araştırmaları Merkez�, 16 -28 N�san 2021 tar�hler�nde “Türkçe
dışındak� Anad�ller�n Kullanım Yaygınlığı, Anad�ller�n Korunması ve Eğ�t�m�” �le
esas olarak ortaokul düzey�ndek� okullarda “Yaşayan D�ller ve Lehçeler Seçmel�
Ders�” kapsamında yerel anad�ller�n öğret�lmes�ne �l�şk�n programın g�d�şatına

da�r �k� ayrı çalışma yürütmüştür.

Onl�ne ortamda yürütülen anket çalışmasının �lk�; Adıyaman, Ağrı, Ankara,
Antalya, Batman, B�tl�s, Ders�m, D�yarbakır, Hakkâr�, İstanbul, İzm�r, Kocael�,
Mard�n, Mers�n, Şanlıurfa, Şırnak ve Van kentler�nde 1047 k�ş�n�n katılımı �le

gerçekleş�rken;
İk�nc� çalışma �se; İstanbul”, “Van”, “D�yarbakır”, “Şırnak”, “Kocael�”, “Şanlıurfa”,

“Hakkâr�”, “S��rt”, “B�ngöl”, “Batman”, “Ağrı” ve “Mard�n” kentler�nden 138
Öğretmen�n katılımıyla gerçekleşm�şt�r.

Katılımcıların %86,3’ü Anad�l�n�n Kurmancî, %10,2’s� Kırmanckî/Zazakî, %0,9’u Arapça ve
%0,8’� Ermen�ce olduğunu söylerken çalışmaya Anad�l�n�n Türkçe olduğunu söyleyen

%1,8’’l�k b�r kes�m�n de katıldığı görülmüştür.

https://sahamerkezi.org/turkiyede-turkce-disinda-kullanilan-anadillerin-kullanimi-ve-mevcut-resmi-egitim-icindeki-yerine-dair-egilim-algi-ve-onerilere-dair-anket-calisma-raporu/


HANE İÇİNDE/AİLENİZDE AĞIRLIKLI
OLARAK

HANGİ DİL KONUŞULUYOR? (%)

SOKAKTA/SOSYAL HAYATTA
ÇOĞUNLUKLA

KONUŞTUĞUNUZ DİL HANGİSİDİR? (%)

Okullarda Türkçe dışında farklı anad�llere mensup öğrenc�lere ve “Yaşayan D�ller
ve Lehçeler Seçmel� Ders�ne” �l�şk�n soruların yer aldığı ve sadece �lk-orta ve l�se

düzey�nde öğretmenl�k yapanların katılımına açık tutulan onl�ne “Anad�l”
anket�m�ze; “İstanbul”, “Van”, “D�yarbakır”, “Şırnak”, “Kocael�”, “Şanlıurfa”,

“Hakkâr�”, “S��rt”, “B�ngöl”, “Batman”, “Ağrı” ve “Mard�n” �ller�nde öğretmenl�k
yapan 138 k�ş� katılmıştır.

ANADİLİNİZİ NE
DÜZEYDE

BİLİYORSUNUZ?
(%)



Gençler�n sosyo-ekonom�k talep ve eğ�l�mler�n�
bel�rlemek amacıyla b�rçok araştırma �nceleme
çalışmamız 2021 yılı �çer�s�nde de devam ett�k ve
gençler�n sorunlarına gündem�m�zde yer vermeye
özen gösterd�k. 

GENÇLİK ÇALIŞMALARI

UYUŞTURUCU/UYARICI MADDE KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞA
İLİŞKİN BÖLGE SAHA RAPORU

Sosyo Pol�t�k Saha Araştırmaları Merkez�, 25 Ek�m- 8 Kasım 2021 tar�hler� arasında
D�yarbakır, Şırnak, Mard�n, Batman, Hakkar� ve Van kentler�nde,

Uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadeleye �l�şk�n
toplumdak� algı, eğ�l�m, terc�h ve öner�lere da�r b�r anket çalışması

gerçekleşt�rm�şt�r.

Son yıllarda arttığı düşünülen
uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımı ve

bağımlılığının tesp�t�, önlenmes� �le madde
bağımlılarının tedav� ve sosyal

rehab�l�tasyonunun planlanmasına da�r kent
sak�nler�n�n algı, eğ�l�m ve terc�hler�n�

ölçmek kadar; bağımlılıkla mücadele eden
platformlara, pol�t�ka ve karar alıcılara katkı
sunmak amacıyla yapılan anket çalışmasına

5 kentten 602 k�ş� katılmıştır.

HAYATINIZDA HİÇ UYUŞTURUCU
VEYA UYARICI MADDE
DENEDİNİZ Mİ? HALA

KULLANIYOR MUSUNUZ?

“A�le B�reyler� İç�nde Uyuşturucu/Uyarıcı
Madde Kullanan Var Mı?” sorusuna

katılımcıların; %18,3’ü “Evet”,
“Akrabalarınız Arasında

Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Kullanan Var
mı?” sorusuna %39,5’� “Evet”, Arkadaş

Çevren�zde Uyuşturucu/Uyarıcı Madde
Kullanan K�mse Var Mı?” sorusu

yönelt�lm�şt�r. Buna göre katılımcıların;
%41,2’s� “Evet” dem�şt�r.

https://sahamerkezi.org/uyusturucu-uyarici-madde-kullanimi-ve-bagimliliga-iliskin-bolge-saha-raporu/
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