SOSYO POLİTİK SAHA
ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

2021 YILI
İÇERİSİNDE YAPMIŞ
OLDUĞUMUZ
ARAŞTIRMALARIMIZ
VE ÖNE ÇIKAN
VERİLER

Sosyo Poltitik Saha Araştırmaları Merkezi olarak 1 Ocak 202131 Aralık 2021 tarihleri arasında ülkenin ve bölgenin
gündemine paralel olarak farklı alt başlıklarda her biri özgün
olacak şekilde birçok araştırmaya imza attık. Bu çalışmalar
içerisinde yayınlanan raporlarımızdan bir kısmının öne çıkan
verilerini de faaliyet raporu çerçevesinde paylaşmak istiyoruz.
Farklı kurum ve kuruluşların taleplerine yönelik gündem,
gençlik, kültür ve memnuniyet çalışmalarıyla birlikte 2021 yılı
içerisinde ülkenin sosyo-politik gündemine ve sorunlarına
yoğunlaşan 26 araştırma raporu oluşturduk.
İlerleyen sayfalarda çalışma başlıklarına tıklayarak ilgili çalışmanın paylaşıldığı web
sitemizin sayfasına ulaşabilirsiniz

Yapılan 26
araştırmada yüz
yüze, online,
bilgisayar ve telefon
destekli birçok
görüşme yöntemi
kullanılarak 25.000'i
aşkın görüşme
gerçekleştirilmiştir.

Yürütülen bu çalışmaların alt
başlıkları ise şöyle;
10 Politik Gündem
5 Kadın Çalışmaları
4 Göç-Ayrımcılık
3 Dil-Kültür
3 Gençlik
1 Memnuniyet

POLİTİK GÜNDEME İLİŞKİN
ARAŞTIRMALAR
Türkiye Geneli Çalışmalarımızla Birlikte Doğu
ve Güneydoğu Anadolu'yu Kapsayan Bölge
Çalışmalarımızın Kapsadığı Kentleri Aşağıda
Sıraladık

İSTANBUL

DİYARBAKIR

ANKARA

ŞANLIURFA

İZMİR

GAZİANTEP

MERSİN

ADIYAMAN

ADANA

DERSİM

SAMSUN

ŞIRNAK

BURSA

SİİRT

ANTALYA

BİNGÖL

"

Sahada
gerçekleştirilen
anket çalışmalarımız
öncesi tesadüfi
örneklem
hesaplamaları ile
araştırma teknikleri
tüm süreçlere
yayılarak esas alındı.

MUŞ
BATMAN
MARDİN
BİTLİS
VAN
HAKKARİ
IĞDIR
KARS

AĞRI

"

Özellikle tüm
çalışmalarımızda
cinsiyet kotası
uygulanarak
görüşmeler
gerçekleştirildi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ SEÇMEN
EĞİLİM ARAŞTIRMA RAPORU
18-25 Ocak 2021 tarihinde;
Diyarbakır, Şanlı Urfa, Mardin, Van, Batman, Muş, Bitlis, Kars, Ağrı, Bingöl
illerinde basit tesadüfi yöntemle gerçekleşen anket çalışması 1507 hanede,
yüz yüze gerçekleşmiştir.
Ülke içindeki kimi sorun ve politikalardan
nasıl etkilenildiğini öğrenmek için sorulan
sorulara verilen yanıtlara göre; %94,1’i
Ekonomik Kriz/Enflasyon/İşsizlik’ten
%90,4’ü “Pandemi” den; %75,6’sı Hukuk
Sisteminin Mevcut Durumundan; %75,4’ü
Eğitim Sisteminden; %69,7’si Kadın ve
Çocuk
Politikalarından; %68,3’ü Cumhurbaşkanlığı
Sisteminden; %63,4’ü Gerilim/Güvenlikçi
Politikalardan; “Olumsuz Etkilendiklerini’’
ifade etmiştir. Yanıtlardan da anlaşılacağı
üzere
toplumun yarısından fazlası temel yönetim
politikalarından olumsuz etkilenmektedir.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİ GÜNDEM
SAHA ARAŞTIRMA RAPORU
18-21 Mart 2021 tarihinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine bağlı 11 kentte
Siyasal gündeme ilişkin yürütülen çalışma 1020 hanede yüz yüze gerçekleşmiştir.
HDP’nin kapatılma davasına ve Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun
vekilliğinin düşürülmesine ilişkin yurttaşların algı, tepki ve eğilimlerini ölçmeyi
hedefleyen çalışmaya göre;

TBMM'DE ÖMER FARUK
GERGERLİOĞLU'NUN
MİLLLETVEKİLLİĞİNİN
DÜŞÜRÜLMESİNİ NASIL
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? (%)

Verilen yanıtlardan anlaşılacağı üzere
aslında seçmenin toplamda %73,9’u
Gergerlioğlu’nun Milletvekilliğinin
düşürülmesini yasal bir sürecin sonucu
olarak değerlendirmemektedir.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ GÜNDEM VE
SEÇMEN EĞİLİM ARAŞTIRMASI MAYIS-2021
25-30 Mayıs 2021 tarihlerinde; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde
Türkiye’nin temel sorunlarına dönük seçmenin tutum, algı ve tercihlerini
ölçmeyi amaçlayan çalışma, 16 bölge kentinde, 1064 kişi ile hanelerinde, yüz
yüze yapılan ve tesadüfi anket yöntemi ile gerçekleştirildi
SEDAT PEKER'İN SOSYAL
MEDYADAKİ İDDİALARI OY VERME
TERCİHİNİZİ ETKİLEDİ Mİ? (%)
AKP’ye oy verdiğini belirten
katılımcıların %13,2’si “Oy Verdiğim
Partiyi Değiştirmeye Karar
Verdim”demiştir.
MHP’ye oy verdiğini belirten
katılımcıların %6,3’ü ise “Hiçbir Partiye
Oy Vermemeye Karar Verdim”
demiştir.

TÜRKİYE GENELİ SİYASAL GÜNDEM VE SEÇMEN EĞİLİM
ANKET ÇALIŞMA RAPORU
21-28 Haziran 2021 tarihinde Türkiye genelinde 1008 kişi ile online ortamda ve
telefonla gerçekleştirilen anket çalışması 20 kenti kapsamıştır

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

DOĞU VE GÜNEYDOĞU BÖLGELERİNDE SEÇMEN EĞİLİMİ
ARAŞTIRMASI
4-9 Eylül 2021 tarihlerinde; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde
seçmen davranışlarına dair 16 Bölge kentini kapsayan 1064 kişi ile yüz
yüze görüşmeler yapılarak bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir

SİZCE HDP KAPATILMALI MI?(%)

%78,1

%9

HDP
Kapatılmasın
diyen görüşmeci
oranı

HDP Kapatılsın
diyen görüşmeci
oranı

TÜRKİYE GENEL GÜNDEM VE SEÇMEN EĞİLİMİ SAHA
ARAŞTIRMA RAPORU
10- 22 Eylül 2021 tarihinde gündeme ve seçmen eğilimine dair Türkiye geneli anket
çalışmasına 22 ilde 2000 kişi katılmıştır.
Kendinizi Türkiye’de Güvende Hissediyor Musunuz?
(%)

%69,2

Kendini Türkiye'de Güvende
Hissetmediğine Yönelik Yanıtlar
Veren Görüşmecilerin Oranı
%69,2 Olmuştur.

Kendini Türkiye'de Güvende
Hissetmediğine Yönelik Yanıtlar
Veren Kadın Görüşmecilerin
Oranı ise %70,2 Olmuştur.

%70,2

Yine “Geleceğinize Dönük Endişeli Misiniz?” sorusuna aynı araştırma grubunun
toplamda %66,5’i Endişeli olduğuna dair yanıtlar verirken; endişeli olmayanların
toplamda %26,6’ya tekabül ettiği görülmüştür.

KADIN ÇALIŞMALARI
Kadınlara yönelik şiddet vakalarının günlük
olarak derlendiği ve periyodik olarak
raporlaştırıldığı çalışmalarımızla birlikte,
kadınların yaşamış olduğu farklı sosyoekonomik durumları da inceleyen
araştırmalarımız gerçekleştirildi
BASINA YANSIYAN KADINA ŞİDDET VAKALARI İNCELEMESİ
2020 ARALIK- 2021 ŞUBAT
Medya Taraması
Toplumumuzda yaşanan kadına yönelik şiddet
olayları çok yaygın olmakla birlikte bunların çok azı
basına yansımaktadır ve bunlara dair yeterli&düzenli
istatistiki veri mevcut değildir. Sosyo Politik Saha
Araştırma Merkezi, Türkiye’de Kadına yönelik
gerçekleşen erkek şiddetinin basına yansıyan hallerini
tespit etmek ve bu konuda düzenli istatistikler
sağlamak amacıyla 2020 Aralık- 2021 Şubat tarihlerini
kapsayan 3 aylık süreç için medya taraması
gerçekleştirmiştir. Bu çalışma her üç ayda bir
raporlaştırılarak yayınlanmaya devam ediyor.

Yalnızca 3 aylık(Aralık 2020-Şubat 2021) zaman diliminde medyaya yansıyan verilere
göre erkek şiddeti sonucu en az 523 kadın farklı derecelerde şiddete maruz kalmıştır.
Bunlardan en az 159’u Aralık’ta, en az 144’ü Ocak’ta, en az 220’si Şubat’ta erkek
şiddetine maruz kalmıştır. Basına yansıyan haberlere göre, erkek şiddetine maruz
kalan kadınlardan en az 81’i katledilmiştir.

1 HAZİRAN 2021-31 AĞUSTOS 2021 TARİHLERİNİ KAPSAYAN
BASINA YANSIYAN KADINA ŞİDDET VAKALARI İNCELEMESİ
Sosyo Politik Saha Araştırma Merkezi, Türkiye’de Kadına yönelik gerçekleşen erkek
şiddetinin basına yansıyan hallerini tespit etmek ve bu konuda düzenli istatistikler
sağlamak amacıyla 1 Haziran 2021 -31 Ağustos 2021 tarihlerini kapsayan 3 aylık süreç
için medya taraması gerçekleştirmiştir.

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

Mağdurların %46,5’i
“Şiddet/Yaralama”, %24,4’ü
“Cinayet”, %11,5’i “Şüpheli Ölüm”,
%7,1’i “Taciz”, %5,3’ü “Çocuk
İstismarı”, %3,8’i “Cinsel Saldırı” ve
%1,5’i “Cinsel İstismara” maruz
kalmıştır.
Cinayete maruz kalanların %44,4’ü “Eşi”, %25,9’u “Komşusu”, %11,1’i “Sevgilisi”, %7,4’ü
“Babası”, %3,7’si“Oğlu” ve %25’i ise herhangi bir yakınlık derecesi olup olmadığı
bilinmemektedir.
Şiddet ve Yaralama ’ya maruz kalanların %43,4’ü “Eşi”, %13,2’si “Eski Eşi”, %11,3’ü
“Sevgilisi”, %5,7’si “Eski Sevgilisi” ve %13,2’si herhangi bir yakınlık derecesi olup
olmadığı bilinmemektedir.

1 EYLÜL-22 KASIM 2021 TARİHLERİ ARASINDA BASINA
YANSIYAN KADINA ŞİDDET VAKALARI İNCELEMESİ
1 Eylül-22 Kasım 2021 tarihlerini kapsayan zaman diliminde kadına yönelik
gerçekleşen erkek şiddetinin medyaya yansıyan hallerini inceledik.

ŞİDDET TÜRÜ 1 EYLÜL-22 KASIM 2021 (%)

Mağdurların %39,5’i “Şiddet Yaralama”,
%25,9’u “Cinayet”, %14,7’si “Şüpheli
Ölüm”, %9,8’i “Çocuk İstismarı”, %5,9’u
“Taciz”, %3,1’i “Cinsel Saldırı”, %0,3’ü
“Cinsel İstismar”, %0,3’ü “Trans
Cinayeti” ve %0,3’ü ise “Meşru
Müdafaaya” maruz bırakılmıştır.

Derlenen veriler ile ayrıca mağdurun ve mağdurun kim tarafından şiddete
maruz bırakıldığı ölçülmüştür. Cinayete maruz kalanların %39,2’si “Eşi”,
%14,9’u “Sevgilisi”, %6,8’i “Babası”, %6,8’i “Eski Eşi”, %6,8’i “Oğlu” tarafından
katledilmiştir. Ayrıca cinsel saldırıya maruz kalanların %22,2’si “Kamu
Görevlisi”, %11,1’i “İş Arkadaşı”, %11,1’i “Damadı”, %11,1’i “Eski Sevgilisi”
tarafından yaşandığı görülmüştür.

Yaşanılan Kadın
Cinayetlerinin %20,3’ü

Derlenen tarihler arasında 74

“İstanbul”, %6,8’i “Gaziantep”,

kadın ve 1 trans birey

%5,4’ü “Antalya”, %4,1’i

katledilmiştir. Bunun yanı sıra

“Aydın”, %4,1’i “Ankara”, %4,1’i

basında şüpheli ölüm olarak yer

“Tekirdağ”, %4,1’i “Konya”,

alan 42 kadının ise neden ve

%4,1’i “Kocaeli”, %4,1’i “İzmir”,
%4,1’i Hatay’da yaşanmıştır.
Ayrıca şüpheli ölümlerin

kim/kimler tarafından
katledildiği bilinmezken, 113

%14,3’ü “İstanbul”, %7,1’i

kadın ise şiddet ve yaralanmaya

“Samsun”, %7,1’i “Ankara”

maruz bırakılmıştır.

olduğu görülmüştür.

GÖÇ-AYRIMCILIK
Türkiye Genelinde Kürtler, Aleviler, Mülteciler Gibi
Birçok Ayrımcılığa Maruz Kalan Toplumsal Kesimlerin
Neler Yaşadığına Dair Yürütülen Çalışmalarımız
İçerisinde Basın Taramalarıyla Birlikte Kayyum
Atamaları ve KHK'lar Gibi Konulara Eğilen
Çalışmalarımız 2021 Yılına Mevcut Durumdan Anlamlı
Bir Bakış Sağlamaktadır.
AMİRALLER BİLDİRİSİNİN HATIRLATTIĞI: 15 TEMMUZ DARBE
GİRİŞİMİ SONRASINDA UYGULANAN OHAL’İN RAPORLARDAKİ
VERİSEL İFADESİ
Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi; 4 Nisan
2021 tarihinde kamuoyunda “Albaylar Bildirisi” olarak
anılan, TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP'un Montrö
Boğazlar Sözleşmesi'nden çekilebileceklerine dair
sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal

Bildiriye hükümetin
“darbe” eleştirileri, 15
Temmuz Darbe

Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın “takke ve

girişimi ve

cübbe” giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına

sonrasındaki

ilişkin olarak 103 emekli amiralin imzasıyla
yayımlanan bildiriye iktidarın “Darbe” yorumu
üzerine, 15 Temmuz darbe girişimi ardından

uygulamaların
hatırlanmasına vesile

yürürlüğe konulan uygulamalara ilişkin bir veri

olmuştur.

derleme çalışması yapmıştır.
Bu vesile ile 15 Temmuz 2016 sonrasında; Darbe ve darbecilerle mücadele
kapsamında olduğu gerekçesiyle başlanan, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamına
alınan, çoğunluğu yeni çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK)
gerçekleşen, yüzbinlerce insanı kapsayan gözaltı, tutuklama ve ihraç uygulamaları,
çok sayıda dernek, vakıf, işyerinin kapatılması, kimi mülklere el konulması ile
sonuçlanan ve hala etkileri süren uygulamalara ilişkin kamuoyuna yansıyan haber
ve raporlar taranmıştır.
Medya taraması yanında, İHOP, TİHV, İHD, SAMER ve Sosyo Politik Saha Araştırmaları
Merkezinin darbe sonrası uygulamalara ilişkin ilgili raporları incelenmiş, raporlara yansıyan
verilerden bir derleme oluşturulmuştur.

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

Siyasi Parti

Kayyum atanan belediye sayısı

Adalet ve Kalkınma Partisi

4

Milliyetçi Hareket Partisi

1

Demokratik Bölgeler Partisi
TOPLAM
11 Eylül 2016 tarihinde başlayan kayyım
atamaları, 3 büyükşehir belediyesi olmak
üzere, 7 il, 63 ilçe ve 22 belde ile DBP’li
toplam 95 belediyede gerçekleşmiş ve bu
belediyelere devletin memurları atanmıştır.
Kayyım atamalarına paralel olarak Bölge
illerinde, kamuda ve belediyelerde çalışan
15 bine yakın Kürt işçi ve memur, 300’e
yakın muhtar ihraç edilmiştir.

94
99
27 Temmuz 2015 tarihinden bu yana
HDP’ye yönelik gerçekleşen
operasyonlar neticesinde 16.490 kişi
gözaltına alınmış aralarında Eş Genel
Başkanları, Milletvekilleri, il-ilçe Eş
Başkanları, yöneticiler ve parti
üyelerinin bulunduğu 3.695 kişi
tutuklanmıştır.

TÜRKİYE’DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLERE DAİR VERİLERE
İLİŞKİN AÇIK KAYNAK TARAMASI VE SONUÇLARI
İçişleri Bakanlığı verilerine göre Şubat 2021 itibariyle sayıları 3.656.525 olan, bugün
artık Türkiye iç ve dış politikasında sıkça gündeme gelen Suriyeli mültecilere ilişkin
resmi ve gayri resmi kaynakları inceleyen Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi;
Suriyeli mültecilere dair resmi, gayri remi açık kaynaklarda(dernek çalışmalarında,
medya haberlerinde) yer alan demografik-nicel verileri derlemiştir.

Toplam sayısı 3 milyon 656 bin 525 olan
Suriyeli nüfusunun %53,8’ini erkekler
oluşturuyor. Kadın ve çocukların oranı ise
%70,8 olarak görülmektedir. 0-9 yaş (10
yaş altı) Suriyeli nüfusuna baktığımızda
ise bu sayının 1.058.958 olduğunu
görmekteyiz. Bu sayı toplam Suriyeli
nüfusun %29’una denk gelmektedir.

İlk göç dalgasıyla Suriyelilerin büyük
çoğunluğu sınır kentlerine
yerleşmişlerdir. İlk dönem çoğunluğu
kamplara yerleştirilen Suriyeli göçmenler
zamanla şehirlere yerleşmeye başlamış
ve mevcut durumda Suriyeli mültecilerin
oran olarak baktığımızda, %1,6’sı
kamplarda, %98,4’ü ise şehirlerde
yaşamaktadırlar.

KÜRT KİMLİĞİNE YÖNELİK IRKÇI SALDIRILARA İLİŞKİN BASIN
TARAMASI RAPORU
Özellikle son yıllarda Kürt kimliğine sahip yurttaşlara ilişkin yönelimler
“Irkçılık” kavramının daha yaygın gündeme gelmesini sağlıyor.
Türkiye’nin batı illerinde Kürt kimlikli yurttaşlara dönük fiziksel
saldırılara varan yönelimler kamuoyunda ideolojik bir form olarak
“Irkçılık” saikı ile tanımlanmaya başladı bile.
13 Mart 2015 ile 1 Ağustos 2021

Konunun önemine binaen, “Kürt Kimlikli

tarihleri arasında basına yansımış

yurttaşlara ırkçı yönelim” olarak

olan, fiziki yönelim içeren 45 olay

tariflenen, “iktidar ve destekçilerinin

listelenmiştir. Bu olaylarda kadın ve

ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı söylem ve

çocuklar dahil olmak üzere 100’ü

politikaları” ile arttığı savlanan fiziksel

aşkın insanın Kürt kimliğine sahip

saldırı içeren olaylara ilişkin Sosyo-Politik
saha Araştırmaları Merkezi olarak son 6

olduğu gerekçesiyle ırkçılık
bağlamında hakaret, haksızlık, nefret

yıla ait basın taraması gerçekleştirilmiştir.

söylemi, linç, darp ve ölüm gibi
durumlara maruz bırakılmış olduğu
işlenmiştir.

KÜRTLER, ALEVİLER VE MÜLTECİLERE YÖNELİK IRKÇI
SALDIRILARA İLİŞKİN 1 HAZİRAN-31 AĞUSTOS 2021 TARİHLERİ
BASIN TARAMASI RAPORU
Özellikle son yıllarda artan göç akınlarıyla birlikte Mültecilere, Kürtlere ve Alevilere
dönük artan ve ötekileştirme içeren söylem ile eylemler yerleşik bir Irkçılık
refleksinin varlığına dair işaretleri arttırmıştır. Bu bağlamda Sosyo-Politik Saha
Araştırmaları Merkezi tarafından 1 Haziran/31 Ağustos 2021 tarihlerini kapsayan 3
aylık yaz dönemi içinde bahsi geçen kimliklere yönelik söylem ve eylem
düzeyindeki ayrımcı, ötekileştirici, ırkçı saldırılara ilişkin basın taraması
(Mezopotamya Ajansı, Evrensel Gazetesi ve Bianet.org üzerinden)
gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleşen taramaya
göre sadece bahsi
geçen dönem
içerisinde, Kürt
kimliğine yönelik
bahsedilen Saiklerle
basında en az 11 saldırı
haberi yer almıştır.

Yine aynı dönem

Devamla, aynı

içerisinde Alevi

dönem içerisinde

kimliğine yönelik

Mültecilere yönelik

bahsedilen Saiklerle

bahsedilen Saiklerle

basında en az 3

basında en az 6

saldırı haberi yer

saldırı haberi yer

almıştır.

almıştır.

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

Özellikle son yıllarda artan göç akınlarıyla birlikte

kimliğe yönelik

Mültecilere, Kürtlere ve Alevilere dönük artan ve

yaygın toplumsal
davranış biçimlerini;

ötekileştirme içeren söylem ile eylemler yerleşik bir
Irkçılık refleksinin varlığına dair işaretleri arttırmıştır. Bu
bağlamda Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi

ötekileştirme,

tarafından 1 Eylül-30 Kasım 2021 tarihlerini kapsayan 3

kutuplaştırma,

aylık dönem içinde bahsi geçen kimliklere yönelik

kendinden

söylem ve eylem düzeyindeki ayrımcı, ötekileştirici,

görmeme gibi

ırkçı saldırılara ilişkin basın taraması (Mezopotamya

kavramlarla
tanımlayan; kişilerin

Ajansı, Evrensel Gazetesi ve Bianet.org üzerinden)
gerçekleştirilmiştir.

etnik, bölgesel,
inançsal farkları
nedeniyle belirtilen
davranış

Gerçekleşen taramaya göre sadece bahsi geçen
dönem içerisinde, Kürt kimliğine yönelik bahsedilen
Saiklerle basında en az 17 saldırı haberi yer almıştır.

biçimlerine maruz
bırakıldıklarını

Devamla, aynı dönem içerisinde Mültecilere yönelik

gösteren çok sayıda

bahsedilen Saiklerle basında en az 14 saldırı haberi

haber akışı ile

yer almıştır.

karşılaşıyoruz.

Bunlarla birlikte Medya taraması
esnasında, “olay” olarak haber kayda
düşmeyen, ancak Mültecilerin önemli
bir kısmının yaşadıkları kentlerde,
mahallelerde, gündelik hayatları
içinde olağan bir dışlanmaya,
ötekileştirilmeye maruz bırakıldığını
anlatan pek çok hayat hikâyesi
anlatılarına, yazılara rastlanmıştır.

DİL-KÜLTÜR
Türkçe dışında ülkemizde konuşulan anadillerin
kullanımını ve bu dillerin sürdürülebilirlik durumunu
araştırdığımız çalışmalarımız 2021 yılı içerisinde çok
önemli bir yer tutmaktadır. Çalışmalarımızın büyük bir
çoğunluğunda anadile yönelik sorulara her daim yer
vererek, anadil konusunun ne kadar önem arz
ettiğinin bilinciyle hareket ettik.

TÜRKÇE DIŞINDA KULLANILAN ANADİLLERE DAİR SAHA
ARAŞTIRMA RAPORU ŞUBAT-2021
Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi; 20 Ocak -7 Şubat 2021
tarihleri arasında, Türkiye genelinde Türkçe dışında kalan anadillerin
kullanımına ve bu anadilleri kullananların algı, tutum ve eğilimlerine,
anadillere ilişkin yaşanan sorun ve çözümlere dair veriler açığa
çıkarmak amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirmiştir.
Online ortamda bilgisayar ve

DEVLET DAİRELERİNDE ANADİLİNİZ İLE

telefon yöntemiyle gerçekleşen

İLGİLİ BİR

çalışma 42 kentte yaşayan 1476

AYRIMCILIĞA MARUZ KALDIĞINIZI

kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Oldukça önemli çok sayıda veriye
ulaştığımız çalışmada Türkiye’de
Türkçeden başka konuşulan en büyük
anadil grubunun Kürtçe olduğu
görülürken; yanıtlar bize insanların farklı
anadil ve kimlik özelliklerinden ciddi bir
ayrımcılık haline maruz kaldıklarını
düşündüklerini, resmi olmayan ve eğitim
dili haline gelmeyen anadilin
sürdürülebilirliğinde kimi sorunlar
olduğunu ayrıntılarıyla göstermektedir.

DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? (%)

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA

DEVLET DAİRELERİNDE ANADİLİNİZİ

ANADİLİNİZİ KULLANIRKEN

KULLANIRKEN

TEDİRGİN OLDUĞUNUZU

TEDİRGİN OLDUĞUNUZU

HİSSEDİYOR MUSUNUZ? (%)

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 Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 16 -28 Nisan 2021 tarihlerinde “Türkçe
dışındaki Anadillerin Kullanım Yaygınlığı, Anadillerin Korunması ve Eğitimi” ile
esas olarak ortaokul düzeyindeki okullarda “Yaşayan Diller ve Lehçeler Seçmeli
Dersi” kapsamında yerel anadillerin öğretilmesine ilişkin programın gidişatına
dair iki ayrı çalışma yürütmüştür.
Online ortamda yürütülen anket çalışmasının ilki; Adıyaman, Ağrı, Ankara,
Antalya, Batman, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Hakkâri, İstanbul, İzmir, Kocaeli,
Mardin, Mersin, Şanlıurfa, Şırnak ve Van kentlerinde 1047 kişinin katılımı ile
gerçekleşirken;
İkinci çalışma ise; İstanbul”, “Van”, “Diyarbakır”, “Şırnak”, “Kocaeli”, “Şanlıurfa”,
“Hakkâri”, “Siirt”, “Bingöl”, “Batman”, “Ağrı” ve “Mardin” kentlerinden 138
Öğretmenin katılımıyla gerçekleşmiştir.
Katılımcıların %86,3’ü Anadilinin Kurmancî, %10,2’si Kırmanckî/Zazakî, %0,9’u Arapça ve
%0,8’i Ermenice olduğunu söylerken çalışmaya Anadilinin Türkçe olduğunu söyleyen
%1,8’’lik bir kesimin de katıldığı görülmüştür.

HANE İÇİNDE/AİLENİZDE AĞIRLIKLI

SOKAKTA/SOSYAL HAYATTA

OLARAK

ÇOĞUNLUKLA

HANGİ DİL KONUŞULUYOR? (%)

KONUŞTUĞUNUZ DİL HANGİSİDİR? (%)

ANADİLİNİZİ NE
DÜZEYDE
BİLİYORSUNUZ?
(%)

Okullarda Türkçe dışında farklı anadillere mensup öğrencilere ve “Yaşayan Diller
ve Lehçeler Seçmeli Dersine” ilişkin soruların yer aldığı ve sadece ilk-orta ve lise
düzeyinde öğretmenlik yapanların katılımına açık tutulan online “Anadil”
anketimize; “İstanbul”, “Van”, “Diyarbakır”, “Şırnak”, “Kocaeli”, “Şanlıurfa”,
“Hakkâri”, “Siirt”, “Bingöl”, “Batman”, “Ağrı” ve “Mardin” illerinde öğretmenlik
yapan 138 kişi katılmıştır.

GENÇLİK ÇALIŞMALARI
Gençlerin sosyo-ekonomik talep ve eğilimlerini
belirlemek amacıyla birçok araştırma inceleme
çalışmamız 2021 yılı içerisinde de devam ettik ve
gençlerin sorunlarına gündemimizde yer vermeye
özen gösterdik.
UYUŞTURUCU/UYARICI MADDE KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞA
İLİŞKİN BÖLGE SAHA RAPORU
Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 25 Ekim- 8 Kasım 2021 tarihleri arasında
Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman, Hakkari ve Van kentlerinde,
Uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadeleye ilişkin
toplumdaki algı, eğilim, tercih ve önerilere dair bir anket çalışması
gerçekleştirmiştir.
Son yıllarda arttığı düşünülen
uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımı ve

HAYATINIZDA HİÇ UYUŞTURUCU

bağımlılığının tespiti, önlenmesi ile madde

VEYA UYARICI MADDE

bağımlılarının tedavi ve sosyal

DENEDİNİZ Mİ? HALA

rehabilitasyonunun planlanmasına dair kent

KULLANIYOR MUSUNUZ?

sakinlerinin algı, eğilim ve tercihlerini
ölçmek kadar; bağımlılıkla mücadele eden
platformlara, politika ve karar alıcılara katkı
sunmak amacıyla yapılan anket çalışmasına
5 kentten 602 kişi katılmıştır.

“Aile Bireyleri İçinde Uyuşturucu/Uyarıcı
Madde Kullanan Var Mı?” sorusuna
katılımcıların; %18,3’ü “Evet”,
“Akrabalarınız Arasında
Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Kullanan Var
mı?” sorusuna %39,5’i “Evet”, Arkadaş
Çevrenizde Uyuşturucu/Uyarıcı Madde
Kullanan Kimse Var Mı?” sorusu
yöneltilmiştir. Buna göre katılımcıların;
%41,2’si “Evet” demiştir.
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