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Sosyo Pol�t�k Saha araştırmaları Merkez� 23 Haz�ran- 1
Temmuz 2022 tar�hler� arasında, Amedspor taraftar ve
destekç�ler�n� kapsayan b�r saha araştırması
gerçekleşt�rm�şt�r. Çalışma; Amedspor’a dönük �lg� düzey�n�n
ve yönel�mler�n nedenler�n� tesp�t etmek amacıyla
gerçekleşt�r�lm�şt�r.

D�yarbakır’da yaşayan 1016 Taraftar ve destekç�n�n onl�ne
olarak ve telefon aracılığı �le katılım gösterd�ğ� anket
çalışması 18 yaş altı ve 45 yaş üstünü de kapsayan, her yaş
grubundan kadın ve erkek taraftarı kapsamıştır.  

YÖNTEM VE AMAÇ

Son yıllarda d�kkat çek�c� sayıda ve yoğunlukta taraftar �lg�s�
�le d�kkat çeken; yer yer ayrımcı olarak tar�flenen k�m�
olumsuz yönel�mlere maruz kalan Amedspor’un taraftar ve
destekç�s�n�n demograf�k prof�l�ne, �lg�s�n�n nedenler�ne,
taraftar ve destekç�ler�n�n Amedspor’a yükled�ğ� m�syona,
k�m� maçlarda rastlanan olumsuz durumları taraftarın nasıl
değerlend�rd�ğ�ne, taraftarın Amedspor’a �l�şk�n beklent� algı
ve öner�ler�ne odaklanan çalışmanın soru formu 3 bölümden
oluşmuştur. 

Yapılan anketler SPSS ortamına aktarıldıktan sonra graf�k ve
tablolarla anal�ze tab� tutulurken ver�len yanıtlar yaş ve
eğ�t�m durumu �le karşılaştırmalı olarak yen�den hesaplanıp
tablo olarak ayrıca sunulmuştur. 

B�r�nc� bölüm; Katılımcı taraftar grubunun yaş, eğ�t�m, meslek
ve hane aylık gel�r� g�b� sosyo-kültürel �çer�kl� demograf�k
ver�ler�ne odaklanırken; �k�nc� bölüm taraftarın Amedspor
maçlarına �lg� düzey�n�, nedenler�n�, Amedspor’a dönük
hakem, Türk�ye Futbol Federasyonu ve Türk�ye genel�ndek�
yaklaşımları nasıl değerlend�rd�kler�ne; Üçüncü bölüm �se
Amedspor’un başarılı olmasına dönük algı, öner�, beklent� ve
talepler�ne �l�şk�n ver�lere er�şmey� hedefleyen sorulardan
oluşmuştur. Sorular seçmel� ve açık uçlu yanıtlar
vereb�lmeye �mkân sağlayacak b�ç�mde sorulmuştur.
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 %12,8’�n�n 18 yaş ve altındak� yaş grubundan oluşan
katılımcıların %37,6’sı “18-24”, %33,6’sı “25-34” yaş
grubuna a�t �ken;”, %40’ının “L�se”, %32,6’sının “L�sans/Ön
l�sans” mezunu olduğu görülmüştür. Her gel�r grubundan
taraftarın katıldığı çalışmaya en çok  %29,4 �le “4001-
6000TL”, %18,7’�le “2001-4000TL”, %18 �le “10000+TL”
hane gel�rler grubu olanların katıldığı tesp�t ed�lm�şt�r.

Yapılan anketler SPSS ortamına aktarıldıktan sonra graf�k ve
tablolarla anal�ze tab� tutulurken ver�len yanıtlar yaş ve
eğ�t�m durumu �le karşılaştırmalı olarak yen�den hesaplanıp
tablo olarak ayrıca sunulmuştur. 

Amedspor taraftarına ve taraftar algısına da�r öneml�
ver�ler�n elde ed�ld�ğ� çalışmaya göre; Amedspor’un öneml�
b�r kes�m tarafından t�p�k b�r yerel ve b�r kent takımı olarak
algılanmadığı, b�r k�ml�k tems�l alanı olarak okunduğu, olumlu
ve olumsuz yönel�mler�nde bu k�ml�k tems�l� �le �lg�l�
görüldüğü tesp�t ed�lm�şt�r.

Çalışma Sonuçları Özetle Şöyled�r;

CİNSİYET (%)

Taraftara onl�ne olarak telefon
aracılığı �le b�reb�r er�şen
çalışmaya katılanların;
%95,2’s� “Erkek”, %4,8’�
“Kadın” taraftardan
oluşmuştur.



3

Katılımcı grubun %98,2 g�b� ez�c� çoğunluğu Ş�md�ye kadar
en az b�r defa Amedspor maçını �zled�ğ�n� b�ld�rm�şt�r.

ŞİMDİYE KADAR AMEDSPOR MAÇINI HİÇ İZLEDİNİZ Mİ? (%)

Amedspor maçlarını %40,2’s� “Hem TV’de hem �nternette
hem stadyumda”, %34,9’u “Stadyumda”, %15,5’� “İnternet
platformlarında”, %9,4’ü “Telev�zyonda” �zled�ğ�n�
söylerken; Taraftarın %56,5’� son b�r yılda “7 ve daha fazla
defa”, %26,8’� “4-6 defa”, Amedspor maçını �zled�ğ�n�
b�ld�rm�şt�r.

AMEDSPOR MAÇLARINI NEREDEN
İZLİYORSUNUZ? (%)

SON BİR YILDA AMEDSPOR'UN KAÇ MAÇINI
İZLEDİNİZ? (%)



4

Çalışmanın b�r bölümü de Amedspor’a sahası dışındak�

yaklaşımlara da�r taraftar algısının ne olduğunu anlamaya

dönük olmuştur.Taraftarın çok öneml� b�r kes�m�n�n

Amedspor’a sahası dışındak� yaklaşımları, Hakem ve

Türk�ye Futbol Federasyonunun (TFF) tutumlarını

genell�kle ayrımcı/ötek�leşt�r�c� olarak algıladıkları tesp�t

ed�lm�şt�r. 

Buna göre;

SON BİR YILDA AMEDSPOR’UN KAÇ MAÇINI STADYUMDA
İZLEDİNİZ? (%)

MAÇLARA KAÇ KİŞİLİK GRUPLARLA GİDİYORSUNUZ? (%)

Y�ne katılımcıların %36,7’s� “7 ve daha fazla Maçı �zled�m”

derken, %22,7’s� “1-3 Maç”, %13,7’s� “4-6 Maç” b�ç�m�nde

yanıtlar verm�şt�r. %26,9’u �se Amedspor maçını stadyum da

“H�ç İzlemed�ğ�n�” beyan etm�şt�r. 

Maçlara %9,2’s� “Tek G�d�yorum” derken, %63’ü “2-5 K�ş�”

aralığında gruplarla g�tt�ğ�n� söylerken, %16,4’ü “genell�kle

10 k�ş� ve daha fazlası �le kalabalık gruplar b�ç�m�nde maça

g�tt�kler�n� b�ld�rm�şt�r.” Y�ne Taraftarın %90,1’�n�n

Amedspor’a �l�şk�n basındak� haberler� genell�kle tak�p ett�ğ�

görülmüştür. 
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Katılımcıların %67,5’� “Sıklıkla ayrımcı/ötek�leşt�r�c� tutumlar

serg�len�yor” %21,8’� “Ara sıra ayrımcı/ötek�leşt�r�c� tutumlar

serg�len�yor” dem�şt�r. 

Neden böyle davranıldığını düşündükler�ne da�r soruya açık

uçlu olarak ver�len yanıtlara göre; Taraftarın Amedspor’u

Kürtlükle ve pol�t�k tems�l �le �l�şk�lend�rd�ğ� görülmüştür.

Buna göre %41,1’� “B�r Kürt takımı olduğu �ç�n/Kürtler� tems�l

ett�ğ� �ç�n”, %22,6’sı “Irkçı/Faş�st b�r bakış açısı hâk�m

olduğu �ç�n” derken d�ğer yanıtların da benzer odakla

n�telend�r�ld�ğ� görülmüştür.

KENDİ SAHASI DIŞINDAKİ MAÇLARDA RAKİP TAKIMIN VE
TARAFTARLARININ AMEDSPOR’A DÖNÜK TUTUMLARINI NASIL

DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? (%)

AMEDSPOR’UN OYNADIĞI MAÇLARDA TFF TARAFINDAN
GÖREVLENDİRİLEN HAKEMLERİN GENEL OLARAK AMEDSPORA

YAKLAŞIMINI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? (%)

Katılımcıların %41,7’s� “Hakemler k�m� maçlarda tarafsız/ad�l

davranmıyor” ve %33,3’ü “Hakemler çoğu maçta

tarafsız/ad�l davranmıyor”, %16,9’u “Hakemler önyargı �le

yaklaşıyor” dem�şt�r.
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Y�ne katılımcıların %48,6’sı Türk�ye Futbol federasyonunun

davranışlarını “Genell�kle ayrımcı/ötek�leşt�r�c�”, %35,9’u

“TFF’n�n Amedspor’a dönük tutumları ara sıra ayrımcı/

ötek�leşt�r�c�” bulduklarını b�ld�rm�şt�r. 

Taraftara göre TFF’n�n ayrımcı ötek�leşt�r�c� davranışının öne

çıkan nedenler� �se şöyled�r; %32,4’ü “B�r Kürt takımı olduğu

�ç�n/Kürtler� tems�l ett�ğ� �ç�n”, %20,8’� “Pol�t�k b�r tutum”,

%11’� “İsm�nden dolayı” yanıtlarını verm�şlerd�r.

AMEDSPOR’A DÖNÜK TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNUN
TUTUMLARINI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? (%)

DİYARBAKIRLILARIN AMEDSPOR MAÇLARINA YETERİNCE İLGİ
GÖSTERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? (%)

Bu soruya %59,5’� “Evet”, %22,9’u �se “Kısmen” yanıtlarını

verm�şlerd�r. Kent�n neden �lg� gösterd�ğ�ne �l�şk�n soruya

�se; %19,5’� “Sevd�ğ�m�z �ç�n”, %16’sı “Şehr�n sembolü

olduğu �ç�n”, %14,9’u “Sadece b�r kent� değ�l b�r halkı tems�l

ett�ğ� �ç�n”, %10,7’s� “İsm� ve renkler� �ç�n”, %9,6’sı “B�z�m

takımımız olduğu �ç�n”, %8,9’u “Halkın takımı olduğu �ç�n”,

%6,3’ü “Üst l�ge yükselmes� �ç�n”, %5,6’sı “Pol�t�k

nedenlerden dolayı” ve %5,1’� “Ayrımcılığa maruz bırakıldığı

�ç�n” yanıtlarını verm�şlerd�r.
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AMEDSPOR’UN DİYARBAKIR DIŞINDAKİ KENTLERDEN DESTEKÇİSİ VEYA
TARAFTARI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? (%)

AMEDSPOR SİZCE BAŞARILI BİR TAKIM MI? (%)

katılımcıların %95’� “Evet” dem�şt�r.  Evet d�yen katılımcıların

%30,4’ü “Sadece D�yarbakır’ın değ�l tüm Kürtler�n takımı

olduğu �ç�n”, %20,3’ü “Kürtler�n takımı olduğu �ç�n”, %12,1’�

“Halkın takımı olduğu �ç�n”, %8,9’u “İsm� ve renkler�n�n

b�rleşt�r�c�l�ğ�nden”, %8,6’sı “Irkçılığa ve ayrımcılığa maruz

bırakıldığı �ç�n” Amedspor’un D�yarbakır dışında da taraftarı

olduğunu düşündüğü görülmüştür.

Katılımcıların %55,3’ü “Kısmen başarılı b�r takım”, %36’sı

“Başarılı b�r takım” dem�şt�r. Başarısız bulma nedenler�

sorulduğunda �se gelen yanıtlar şöyled�r; %29,5’� “İy�

oyunculara sah�p değ�l”, %24,1’� “İy� yönet�lm�yor”, %22,8’�

“Ayrımcı tutumlar”, %17,3’ü “Takım mot�vasyonu zayıf” ve

%6,2’s� “Taraftar desteğ�n�n zayıflığı”.

AMEDSPOR SİZCE NEDEN BAŞARILI DEĞİL? (%)
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AMEDSPOR’UN DOĞRU VE İYİ YÖNETİLEBİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR
MUSUNUZ? (%)

“Amedspor’un Doğru ve İy� Yönet�leb�ld�ğ�n� Düşünüyor

Musunuz?” sorusuna, katılımcıların %42,7’s� “Kısmen”,

%29,7’s� “Evet”, %27,6’sı “Hayır” yanıtlarını verm�şlerd�r.

AMEDSPOR KULÜBÜNE ÜYE
MİSİNİZ? (%)

HERHANGİ BİR TARAFTAR
GRUBUNA ÜYE MİSİNİZ? (%)

EVET İSE HANGİ TARAFTAR GRUBUNA ÜYESİNİZ? (%)

 “Amedspor Kulübüne Üye M�s�n�z?” sorusuna, katılımcıların

sadece %9,1’� “Evet” derken;

“Herhang� B�r Taraftar Grubuna Üye M�s�n�z?” sorusuna,

katılımcıların %16’sı “Evet” dem�şt�r.

Bu soruya Evet d�yenler�n %46’sı “Bar�kat”, %23,3’ü

“UltrAmed”, %20,9’u “D�ren�ş”, %6,1’� “Azra�ller” ve %3,7’s�

“Mor Bar�kat” gruplarına üye olduklarını b�ld�rm�şt�r.
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AMEDSPOR SİZİN İÇİN NE İFADE EDİYOR? (%)

“Amedspor S�z�n İç�n Ne İfade

Ed�yor?” sorusuna, gelen açık

uçlu çoklu yanıtlarda öne

çıkanlar �se şöyled�r; %20,3’ü

“Aşk/Sevda/Tutku”, %19,3’ü

“Her şey”, %16,4’ü “Kültürel

ve ulusal k�ml�ğ�m�”, %9,3’ü

“Kent�m�n takımı” ve %5,8’�

“D�ren�ş”

AMEDSPOR'UN TARAFTARI OLMANIZI BELİRLEYEN UNSURLAR NELERDİR? (%)

“Amedspor'un Taraftarı/Destekç�s� Olmanızı Bel�rleyen

Unsurlar Nelerd�r?” sorusuna, katılımcıların %31,4’ü

“Takımın tems�l ett�ğ� m�syon”, %31,4’ü “Sevd�ğ�m/Sempat�

duyduğum �ç�n”, %27,1’� “Takımın yaşadığım kente a�t

olması” b�ç�m�nde yanıtlar ver�rken; katılımcıların

%74,6’sının “Amedspor’un L�sanslı Ürünler�n� Satın Aldıkları”

öğren�lm�şt�r.
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SİZCE AMEDSPOR’A KATKI AÇISINDAN TARAFTAR GRUPLARI VEYA DESTEKÇİLERİ
NELER YAPMALI? (%)

Katılımcıların %23,1’� “Taraftar
grupları ortak hareket etmel�”,
%12,6’sı “Amedspor’un l�sanslı
ürünler� ve komb�ne b�letler�
alınmalı”, %12,5’� “Taraftar
grupları b�rleşt�r�lmel�”, %12,2’s�
“Stada g�derek takıma destek
sunulmalı”, %12,1’� “Bağış ve
destek kampanyaları yapılmalı”
ve %8,7’s� “Her koşulda, her şeye
rağmen takımını desteklemel�”
yanıtlarını verm�şlerd�r.

YERELDE AMEDSPOR DIŞINDA DESTEKLEDİĞİNİZ BAŞKA BİR TAKIM DAHA VAR
MI? (%)

Katılımcıların %33’ü “Evet”, %67’s� “Hayır” derken; Genelde

Amedspor Dışında Destekled�ğ�n�z Başka B�r Takım Var

Mı?” sorusuna, katılımcıların %45,7’s� “Evet”, %54,3’ü

“Hayır” yanıtlarını verm�şlerd�r. Yerelde en çok desteklenen

takımın %40 �le “D�yarbakırspor; Genelde en çok

desteklenen takımın %47,6 �le “Galatasaray” olduğu

görülmüştür.
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KENDİNİZİ BİR TARAFTAR/DESTEKÇİ OLARAK NASIL TANIMLARSINIZ? (%)

Y�ne “Kend�n�z� B�r Taraftar/Destekç� Olarak Nasıl

Tanımlarsınız?” sorusuna, katılımcıların %38,7’s� “Fanat�k”,

%37,3’ü “Sadık”, %12,9’u “Sert Taraftar (Hol�gan)”, %10,6’sı

“Yerel”, %0,5’� “Geç�c�” yanıtlarını verm�şt�r.

POLİTİK SÜREÇLERİN VEYA POLİTİK ATMOSFERİN AMEDSPOR'A DÖNÜK
YÖNELİMLERİ ETKİLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? (%)

“Pol�t�k Süreçler�n veya Pol�t�k

Atmosfer�n Amedspor'a Dönük

Yönel�mler� Etk�led�ğ�n�

Düşünüyor Musunuz?”

sorusuna, katılımcıların %73,4’ü

“Evet”, %12,8’� “Kısmen”

yanıtlarını verm�şlerd�r.

AMEDSPOR'UN BİR ÜST LİGE GEÇME OLANAKLARINA SAHİP OLDUĞUNU
DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? (%)

“Amedspor'un B�r Üst L�ge

Geçme Olanaklarına Sah�p

Olduğunu Düşünüyor

Musunuz?” sorusuna,

katılımcıların %81’� “Evet”,

%15,1’� “Hayır” yanıtlarını

verm�şlerd�r.


