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YÖNTEM VE AMAÇ
Sosyo Politik Saha araştırmaları Merkezi 23 Haziran- 1
Temmuz 2022 tarihleri arasında, Amedspor taraftar ve
destekçilerini kapsayan bir saha araştırması
gerçekleştirmiştir. Çalışma; Amedspor’a dönük ilgi düzeyinin
ve yönelimlerin nedenlerini tespit etmek amacıyla
gerçekleştirilmiştir.
Diyarbakır’da yaşayan 1016 Taraftar ve destekçinin online
olarak ve telefon aracılığı ile katılım gösterdiği anket
çalışması 18 yaş altı ve 45 yaş üstünü de kapsayan, her yaş
grubundan kadın ve erkek taraftarı kapsamıştır.
Son yıllarda dikkat çekici sayıda ve yoğunlukta taraftar ilgisi
ile dikkat çeken; yer yer ayrımcı olarak tariflenen kimi
olumsuz yönelimlere maruz kalan Amedspor’un taraftar ve
destekçisinin demografik profiline, ilgisinin nedenlerine,
taraftar ve destekçilerinin Amedspor’a yüklediği misyona,
kimi maçlarda rastlanan olumsuz durumları taraftarın nasıl
değerlendirdiğine, taraftarın Amedspor’a ilişkin beklenti algı
ve önerilerine odaklanan çalışmanın soru formu 3 bölümden
oluşmuştur.
Birinci bölüm; Katılımcı taraftar grubunun yaş, eğitim, meslek
ve hane aylık geliri gibi sosyo-kültürel içerikli demografik
verilerine odaklanırken; ikinci bölüm taraftarın Amedspor
maçlarına ilgi düzeyini, nedenlerini, Amedspor’a dönük
hakem, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye genelindeki
yaklaşımları nasıl değerlendirdiklerine; Üçüncü bölüm ise
Amedspor’un başarılı olmasına dönük algı, öneri, beklenti ve
taleplerine ilişkin verilere erişmeyi hedefleyen sorulardan
oluşmuştur. Sorular seçmeli ve açık uçlu yanıtlar
verebilmeye imkân sağlayacak biçimde sorulmuştur.
Yapılan anketler SPSS ortamına aktarıldıktan sonra grafik ve
tablolarla analize tabi tutulurken verilen yanıtlar yaş ve
eğitim durumu ile karşılaştırmalı olarak yeniden hesaplanıp
tablo olarak ayrıca sunulmuştur.
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Yapılan anketler SPSS ortamına aktarıldıktan sonra grafik ve
tablolarla analize tabi tutulurken verilen yanıtlar yaş ve
eğitim durumu ile karşılaştırmalı olarak yeniden hesaplanıp
tablo olarak ayrıca sunulmuştur.
Amedspor taraftarına ve taraftar algısına dair önemli
verilerin elde edildiği çalışmaya göre; Amedspor’un önemli
bir kesim tarafından tipik bir yerel ve bir kent takımı olarak
algılanmadığı, bir kimlik temsil alanı olarak okunduğu, olumlu
ve olumsuz yönelimlerinde bu kimlik temsili ile ilgili
görüldüğü tespit edilmiştir.

Çalışma Sonuçları Özetle Şöyledir;
CİNSİYET (%)

Taraftara online olarak telefon
aracılığı ile birebir erişen
çalışmaya katılanların;
%95,2’si “Erkek”, %4,8’i
“Kadın” taraftardan
oluşmuştur.

%12,8’inin 18 yaş ve altındaki yaş grubundan oluşan
katılımcıların %37,6’sı “18-24”, %33,6’sı “25-34” yaş
grubuna ait iken;”, %40’ının “Lise”, %32,6’sının “Lisans/Ön
lisans” mezunu olduğu görülmüştür. Her gelir grubundan
taraftarın katıldığı çalışmaya en çok %29,4 ile “40016000TL”, %18,7’ile “2001-4000TL”, %18 ile “10000+TL”
hane gelirler grubu olanların katıldığı tespit edilmiştir.
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ŞİMDİYE KADAR AMEDSPOR MAÇINI HİÇ İZLEDİNİZ Mİ? (%)

Katılımcı grubun %98,2 gibi ezici çoğunluğu Şimdiye kadar
en az bir defa Amedspor maçını izlediğini bildirmiştir.

AMEDSPOR MAÇLARINI NEREDEN
İZLİYORSUNUZ? (%)

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

Amedspor maçlarını %40,2’si “Hem TV’de hem internette
hem stadyumda”, %34,9’u “Stadyumda”, %15,5’i “İnternet
platformlarında”, %9,4’ü “Televizyonda” izlediğini
söylerken; Taraftarın %56,5’i son bir yılda “7 ve daha fazla
defa”, %26,8’i “4-6 defa”, Amedspor maçını izlediğini
bildirmiştir.
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SON BİR YILDA AMEDSPOR’UN KAÇ MAÇINI STADYUMDA
İZLEDİNİZ? (%)

Yine katılımcıların %36,7’si “7 ve daha fazla Maçı izledim”
derken, %22,7’si “1-3 Maç”, %13,7’si “4-6 Maç” biçiminde
yanıtlar vermiştir. %26,9’u ise Amedspor maçını stadyum da
“Hiç İzlemediğini” beyan etmiştir.
MAÇLARA KAÇ KİŞİLİK GRUPLARLA GİDİYORSUNUZ? (%)

Maçlara %9,2’si “Tek Gidiyorum” derken, %63’ü “2-5 Kişi”
aralığında gruplarla gittiğini söylerken, %16,4’ü “genellikle
10 kişi ve daha fazlası ile kalabalık gruplar biçiminde maça
gittiklerini bildirmiştir.” Yine Taraftarın %90,1’inin
Amedspor’a ilişkin basındaki haberleri genellikle takip ettiği
görülmüştür.
Çalışmanın bir bölümü de Amedspor’a sahası dışındaki
yaklaşımlara dair taraftar algısının ne olduğunu anlamaya
dönük olmuştur.Taraftarın çok önemli bir kesiminin
Amedspor’a sahası dışındaki yaklaşımları, Hakem ve
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) tutumlarını
genellikle ayrımcı/ötekileştirici olarak algıladıkları tespit
edilmiştir.
Buna göre;
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KENDİ SAHASI DIŞINDAKİ MAÇLARDA RAKİP TAKIMIN VE
TARAFTARLARININ AMEDSPOR’A DÖNÜK TUTUMLARINI NASIL
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? (%)

Katılımcıların %67,5’i “Sıklıkla ayrımcı/ötekileştirici tutumlar
sergileniyor” %21,8’i “Ara sıra ayrımcı/ötekileştirici tutumlar
sergileniyor” demiştir.
Neden böyle davranıldığını düşündüklerine dair soruya açık
uçlu olarak verilen yanıtlara göre; Taraftarın Amedspor’u
Kürtlükle ve politik temsil ile ilişkilendirdiği görülmüştür.
Buna göre %41,1’i “Bir Kürt takımı olduğu için/Kürtleri temsil
ettiği için”, %22,6’sı “Irkçı/Faşist bir bakış açısı hâkim
olduğu için” derken diğer yanıtların da benzer odakla
nitelendirildiği görülmüştür.
AMEDSPOR’UN OYNADIĞI MAÇLARDA TFF TARAFINDAN
GÖREVLENDİRİLEN HAKEMLERİN GENEL OLARAK AMEDSPORA
YAKLAŞIMINI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? (%)

Katılımcıların %41,7’si “Hakemler kimi maçlarda tarafsız/adil
davranmıyor” ve %33,3’ü “Hakemler çoğu maçta
tarafsız/adil davranmıyor”, %16,9’u “Hakemler önyargı ile
yaklaşıyor” demiştir.
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AMEDSPOR’A DÖNÜK TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNUN
TUTUMLARINI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? (%)

Yine katılımcıların %48,6’sı Türkiye Futbol federasyonunun
davranışlarını “Genellikle ayrımcı/ötekileştirici”, %35,9’u
“TFF’nin Amedspor’a dönük tutumları ara sıra ayrımcı/
ötekileştirici” bulduklarını bildirmiştir.
Taraftara göre TFF’nin ayrımcı ötekileştirici davranışının öne
çıkan nedenleri ise şöyledir; %32,4’ü “Bir Kürt takımı olduğu
için/Kürtleri temsil ettiği için”, %20,8’i “Politik bir tutum”,
%11’i “İsminden dolayı” yanıtlarını vermişlerdir.
DİYARBAKIRLILARIN AMEDSPOR MAÇLARINA YETERİNCE İLGİ
GÖSTERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? (%)

Bu soruya %59,5’i “Evet”, %22,9’u ise “Kısmen” yanıtlarını
vermişlerdir. Kentin neden ilgi gösterdiğine ilişkin soruya
ise; %19,5’i “Sevdiğimiz için”, %16’sı “Şehrin sembolü
olduğu için”, %14,9’u “Sadece bir kenti değil bir halkı temsil
ettiği için”, %10,7’si “İsmi ve renkleri için”, %9,6’sı “Bizim
takımımız olduğu için”, %8,9’u “Halkın takımı olduğu için”,
%6,3’ü “Üst lige yükselmesi için”, %5,6’sı “Politik
nedenlerden dolayı” ve %5,1’i “Ayrımcılığa maruz bırakıldığı
için” yanıtlarını vermişlerdir.
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AMEDSPOR’UN DİYARBAKIR DIŞINDAKİ KENTLERDEN DESTEKÇİSİ VEYA
TARAFTARI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? (%)

katılımcıların %95’i “Evet” demiştir. Evet diyen katılımcıların
%30,4’ü “Sadece Diyarbakır’ın değil tüm Kürtlerin takımı
olduğu için”, %20,3’ü “Kürtlerin takımı olduğu için”, %12,1’i
“Halkın takımı olduğu için”, %8,9’u “İsmi ve renklerinin
birleştiriciliğinden”, %8,6’sı “Irkçılığa ve ayrımcılığa maruz
bırakıldığı için” Amedspor’un Diyarbakır dışında da taraftarı
olduğunu düşündüğü görülmüştür.
AMEDSPOR SİZCE BAŞARILI BİR TAKIM MI? (%)

Katılımcıların %55,3’ü “Kısmen başarılı bir takım”, %36’sı
“Başarılı bir takım” demiştir. Başarısız bulma nedenleri
sorulduğunda ise gelen yanıtlar şöyledir; %29,5’i “İyi
oyunculara sahip değil”, %24,1’i “İyi yönetilmiyor”, %22,8’i
“Ayrımcı tutumlar”, %17,3’ü “Takım motivasyonu zayıf” ve
%6,2’si “Taraftar desteğinin zayıflığı”.
AMEDSPOR SİZCE NEDEN BAŞARILI DEĞİL? (%)
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AMEDSPOR’UN DOĞRU VE İYİ YÖNETİLEBİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR
MUSUNUZ? (%)

“Amedspor’un Doğru ve İyi Yönetilebildiğini Düşünüyor
Musunuz?” sorusuna, katılımcıların %42,7’si “Kısmen”,
%29,7’si “Evet”, %27,6’sı “Hayır” yanıtlarını vermişlerdir.
AMEDSPOR KULÜBÜNE ÜYE
MİSİNİZ? (%)

HERHANGİ BİR TARAFTAR
GRUBUNA ÜYE MİSİNİZ? (%)

EVET İSE HANGİ TARAFTAR GRUBUNA ÜYESİNİZ? (%)

“Amedspor Kulübüne Üye Misiniz?” sorusuna, katılımcıların
sadece %9,1’i “Evet” derken;
“Herhangi Bir Taraftar Grubuna Üye Misiniz?” sorusuna,
katılımcıların %16’sı “Evet” demiştir.
Bu soruya Evet diyenlerin %46’sı “Barikat”, %23,3’ü
“UltrAmed”, %20,9’u “Direniş”, %6,1’i “Azrailler” ve %3,7’si
“Mor Barikat” gruplarına üye olduklarını bildirmiştir.
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AMEDSPOR SİZİN İÇİN NE İFADE EDİYOR? (%)

“Amedspor Sizin İçin Ne İfade
Ediyor?” sorusuna, gelen açık
uçlu çoklu yanıtlarda öne
çıkanlar ise şöyledir; %20,3’ü
“Aşk/Sevda/Tutku”, %19,3’ü
“Her şey”, %16,4’ü “Kültürel
ve ulusal kimliğimi”, %9,3’ü
“Kentimin takımı” ve %5,8’i
“Direniş”

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

“Amedspor'un Taraftarı/Destekçisi Olmanızı Belirleyen
Unsurlar Nelerdir?” sorusuna, katılımcıların %31,4’ü
“Takımın temsil ettiği misyon”, %31,4’ü “Sevdiğim/Sempati
duyduğum için”, %27,1’i “Takımın yaşadığım kente ait
olması” biçiminde yanıtlar verirken; katılımcıların
%74,6’sının “Amedspor’un Lisanslı Ürünlerini Satın Aldıkları”
öğrenilmiştir.
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SİZCE AMEDSPOR’A KATKI AÇISINDAN TARAFTAR GRUPLARI VEYA DESTEKÇİLERİ
NELER YAPMALI? (%)

Katılımcıların %23,1’i “Taraftar
grupları ortak hareket etmeli”,
%12,6’sı “Amedspor’un lisanslı
ürünleri ve kombine biletleri
alınmalı”, %12,5’i “Taraftar
grupları birleştirilmeli”, %12,2’si
“Stada giderek takıma destek
sunulmalı”, %12,1’i “Bağış ve
destek kampanyaları yapılmalı”
ve %8,7’si “Her koşulda, her şeye
rağmen takımını desteklemeli”
yanıtlarını vermişlerdir.

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

Katılımcıların %33’ü “Evet”, %67’si “Hayır” derken; Genelde
Amedspor Dışında Desteklediğiniz Başka Bir Takım Var
Mı?” sorusuna, katılımcıların %45,7’si “Evet”, %54,3’ü
“Hayır” yanıtlarını vermişlerdir. Yerelde en çok desteklenen
takımın %40 ile “Diyarbakırspor; Genelde en çok
desteklenen takımın %47,6 ile “Galatasaray” olduğu
görülmüştür.
10

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

Yine “Kendinizi Bir Taraftar/Destekçi Olarak Nasıl
Tanımlarsınız?” sorusuna, katılımcıların %38,7’si “Fanatik”,
%37,3’ü “Sadık”, %12,9’u “Sert Taraftar (Holigan)”, %10,6’sı
“Yerel”, %0,5’i “Geçici” yanıtlarını vermiştir.
POLİTİK SÜREÇLERİN VEYA POLİTİK ATMOSFERİN AMEDSPOR'A DÖNÜK
YÖNELİMLERİ ETKİLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? (%)

“Politik Süreçlerin veya Politik
Atmosferin Amedspor'a Dönük
Yönelimleri Etkilediğini
Düşünüyor Musunuz?”
sorusuna, katılımcıların %73,4’ü
“Evet”, %12,8’i “Kısmen”
yanıtlarını vermişlerdir.
AMEDSPOR'UN BİR ÜST LİGE GEÇME OLANAKLARINA SAHİP OLDUĞUNU
DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? (%)

“Amedspor'un Bir Üst Lige
Geçme Olanaklarına Sahip
Olduğunu Düşünüyor
Musunuz?” sorusuna,
katılımcıların %81’i “Evet”,
%15,1’i “Hayır” yanıtlarını
vermişlerdir.

11

