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          ARAŞTIRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 
Bu araştırma 17-19 Kasım 2017 tarihleri arasında Mardin Merkez Artuklu, Kızıltepe, 

Nusaybin, Midyat ve Derik ilçelerinde halkın Büyükşehir Belediye Hizmetleri ve Büyükşehir 

Belediye Kayyumu hakkındaki düşünce ve memnuniyetlerini ölçmek amacıyla Yeni Ortadoğu 

Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yapılmıştır. Araştırma 1178 kişi ile yüz yüze 

yapılmış olup, katılımcılara 4’ü demografik değişkenler, 15 tanesi de görüş ve memnuniyeti 

ölçmeye yönelik olmak üzere toplam 19 soruluk bir anket formu uygulanmıştır. Araştırmanın 

verileri SPSS 24 istatistik programı ile analiz edilmiş, excel ve word yardımı ile grafik ve 

tablolar oluşturulmuştur. 

Araştırma yürütülen ilçelerde son nüfus ve seçmen sayıları dikkate alınarak 

uygulanacak anket oranları belirlenmiştir. Anketlerin uygulandığı ilçe ve mahallelerin isimleri 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

MARDİN MERKEZ 

MAHALLELERİ 

MARDİN MERKEZ 

MAHALLELERİ 

KIZILTEPE 

MAHALLELERİ 

Nur Mahallesi                 Gül Mahallesi                          Tepebaşı Mahallesi 

Ofis Mahallesi                    Şehidiye Mahallesi                Sanayi Mahallesi 

İstasyon Mahallesi          Yenikapı Mahallesi               İpek Mahallesi 

Çabuk Mahallesi            Necmettin Mahallesi         Cumhuriyet Mahallesi 

Cumhuriyet Mahallesi    Eminettin Mahallesi              Fırat Mahallesi 

Diyarbakırkapı Mahallesi Ulucami Mahallesi                Yeni Mahallesi 

Saraçoğlu Mahallesi      Medrese Mahallesi              Bahçelievler Mahallesi 

Savurkapı Mahallesi        Latifiye Mahallesi                  Aşiti Mahallesi 

Kayacan Mahallesi               YENİŞEHİR  Koçhisar Mahallesi 

Teker Mahallesi                      Atatürk Mahallesi 

Şar Mahallesi                     Ersoylu Mahallesi ve 

Turgut Özal Mah. 

   

DERİK MAHALLELERİ MİDYAT MAHALLELERİ NUSAYBİN 

MAHALLELERİ 

 

 Bahçelievler Mahallesi Akçakaya Mahallesi Abdulkadir Paşa Mahallesi 

Cevizpınar Mahallesi Bağlar Mahallesi Çelikyurt Mahallesi 

Dağ Mahallesi Bahçeli Evler Mahallesi Kışla Mahallesi 

Kale Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi Yenişehir Mahallesi 

Küçükpınar Mahallesi Gölcük Mahallesi Yıldırım Mahallesi 

Sögütözü Mahallesi Ortaçarşı Mahallesi Zeynel Abidin Mahallesi 

Tepebağ Mahallesi Ulucami Mahallesi Yeni Turan Mahallesi 

Zeytinpınar Mahallesi Yeni Mahalle   

 Yunus Emre Mahallesi  

 

http://www.e-sehir.com/turkiye-haritasi/mardin-derik-bahcelievler-mahallesi-haritasi.html
http://www.e-sehir.com/turkiye-haritasi/mardin-derik-cevizpinar-mahallesi-haritasi.html
http://www.e-sehir.com/turkiye-haritasi/mardin-derik-dag-mahallesi-haritasi.html
http://www.e-sehir.com/turkiye-haritasi/mardin-derik-kale-mahallesi-haritasi.html
http://www.e-sehir.com/turkiye-haritasi/mardin-derik-kucukpinar-mahallesi-haritasi.html
http://www.e-sehir.com/turkiye-haritasi/mardin-derik-sogutozu-mahallesi-haritasi.html
http://www.e-sehir.com/turkiye-haritasi/mardin-derik-tepebag-mahallesi-haritasi.html
http://www.e-sehir.com/turkiye-haritasi/mardin-derik-zeytinpinar-mahallesi-haritasi.html
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ARAŞTIMANIN BULGULARI 

1. Anket sorularımızı cevaplayan katılımcıların ilçelere göre dağılımı 

 

 

 

Yukarıdaki tablo ve grafikler anketlerin sayı ve oransal olarak ilçelere 

dağılımını göstermektedir. Buna göre anketlerin %34.8’i (410 adet) Kızıltepe, %31’i 

(365 adet) merkez Artuklu, %14’ü (165 adet) Midyat,   %11.3’ü (133 adet) Nusaybin 

ve %8.9’u (105 adet) Derik’te uygulanmıştır.  

 



5 
 

2. Anket sorularımızı cevaplayan katılımcıların yaşlarına göre dağılımı 

 

Yukarıdaki tabloya göre araştırmamız kapsamında sorularımıza cevap veren 

katılımcıların yarısına yakını 18-31 yaş aralığındadır. Bu oran TÜİK 2016 Mardin ili Nüfusun 

Yaş Gruplarına Göre Dağılımı verileri ile uyumlu görünmektedir. TÜİK verilerine göre 

Mardin ilinde nüfus en fazla bu yaş aralığında yoğunlaşmaktadır. Geriye kalan katılımcıların 

yaş dağılımlarına bakıldığında % 32.1’’nin 32-45 yaş grubunda; yaklaşık %20’sinin ise 46 yaş 

ve üstü yaş grubunda yer aldığı görülmektedir. 
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3. Anket sorularımızı cevaplayan katılımcıların eğitim durumlarına göre dağılımı 

 

Araştırmaya katılan katılımcıların eğitim durumlarına bakıldığında; %32,3’ünün lise, 

%23,9’unun ilköğretim, %11,5’inin lisans, %11,5’inin okuryazar, % 8.8’nin ön lisans ve % 

0.9’nün lisansüstü mezunu olduğu görülmektedir. Katılımcıların % 11’i ise okuryazar 

değildir.  
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4. Anket sorularımızı cevaplayan katılımcıların cinsiyetlerine göre dağılımı 

 

Araştırmaya katılanların %61’i erkek ve %39’u kadındır. TÜİK 2016 yılı verilerine 

göre Mardin’de erkek (400.475 kişi)  ve kadın (395.762 kişi) nüfus oranları birbirine yakın 

olsa da genelde Güneydoğu Anadolu Bölgesi özel de ise Mardin ilinde kadın ve erkeklerin 

toplumsal yaşamda görünürlükleri aynı değildir. Bölgenin geleneksel yapısına göre kadınlar 

günlük yaşamda kamusal alanda erkeklere oranla daha az görünmektedirler. Bu nedenle 

ankete katılanların erkek ve kadın oranları toplumsal yaşamdaki görünürlükle uyumluluk 

göstermektedir.  
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5. Anket sorularımızı cevaplayan katılımcıların medeni durumlarına göre dağılımı 

 

Yukarıdaki verilere göre araştırmaya katılanların %65,6’sı evli, %34,4’ü ise bekârdır. Anket 

18 yaş ve üstü gruba uygulandığından evli ve bekar oranlarının da bu anlamda uygun bir 

değer olduğu söylenebilir. 
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6. Anket sorularımızı cevaplayan katılımcıların son belediye seçimlerinde büyükşehir 

için kullandıkları oyların partilere göre dağılımı 

   

Bu soruda katılımcılara 2014’te yapılan son belediye seçimlerinde hangi partiye oy 

verdikleri sorulmuştur. Buna göre katılımcıların %44,6’sı Ahmet Türk, %32,4’ü Ak Parti, 

%5,3’ü ise diğer partiler cevabını vermiştir. Bu soruya cevap verenlerin %17,7’si diğer 

seçeneğini belirterek fikir beyan etmemişlerdir. Fikir beyan etmeyenlerin oranı dağıtıldığında 

Ahmet Türk %54,2, Ak Parti ise %39,4 oy oranına ulaşmaktadır. Yüksek Seçim Kurulu’nun 

2014 yılı yerel yönetimler seçimleri resmi sonuçlarına göre Mardin Büyükşehir Belediyesi 

seçimlerinde Ahmet Türk’ün %52,2, Ak Partinin ise %37,4 oranında oy aldığı görülmektedir. 

İki oran arasındaki yakınlık sağlıklı bir anket uygulandığına işaret etmektedir. Aşağıda bu 

sorudaki oranla diğer seçim sonuçları arasındaki ilişki yer almaktadır.  
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7. Anket sorularımızı cevaplayan katılımcıların büyükşehir belediye kayyumunun 

belediyecilik hizmetlerini beğenme oranları 

 

 Yukarıdaki tabloya göre katılımcıların %38’i Mardin Büyükşehir Belediye 

kayyumunun belediyecilik hizmetlerini beğendiğini, %8,7’sinin de çok beğendiğini 

görmekteyiz. Böylece büyükşehir belediyecilik hizmetlerini beğenme oranı toplamda 

%46,7’ye çıkmaktadır. Buna karşın hizmetleri beğenmeyenlerin oranı ise %42,6’dır. Bu 

soruda katılımcıların %12,6’sı fikir beyan etmemiştir. HDP ve Ak Parti’nin oy oranları ve son 

seçim sonuçları bağlamında bu soru değerlendirildiğinde büyükşehir belediye kayyumu 

hizmetlerini beğenme oranının Ak Parti oylarının birkaç puan yukarısında oluştuğunu 

söyleyebiliriz. Tersinden oranlar analiz edildiğinde beğenmeme oranının da HDP’nin 

oylarının gerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda HDP’ye oy veren seçmenlerin bir 
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kısmının da büyükşehir belediye kayyumunun hizmetlerinden memnun olduğu sonucuna 

varılmaktadır.  

8. Anket sorularımızı cevaplayan katılımcıların kayyum ataması sonrası büyükşehir 

belediye hizmetlerinde bir fark olup olmadığına ilişkin görüşleri   

 

Kayyum ataması sonrasında Mardin Büyükşehir Belediye hizmetlerinde bir farklılık 

oldu mu sorusunu cevaplayan katılımcıların %38,7’si evet olumlu oldu, %9,9’u ise evet çok 

olumlu oldu yanıtını vermiştir. İki oran birlikte değerlendirildiğinde soruyu olumlu yanıtlama 

oranı %48,6 düzeyinde gerçekleşmektedir. Katılımcıların %29,5’i hizmetlerde bir farklılık 

olmadığını belirtmiştir. Geriye kalan %21,9’uk kesim ise hizmetlerde olumsuz bir farklılık 

olduğunu beyan etmiştir. Bu durumda katılımcıların yarısı kadarı hizmetlerde olumlu bir 

değişiklik olduğunu belirterek aslında önceki sorunun cevabı ile uyumlu bir tablo ortaya 

koymuştur. Bunula birlikte hizmetlerde olumlu bir fark oldu diyenlerin oranı hizmetleri 
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beğenenlerin yaklaşık iki puan üstündedir. O halde hizmetlerde olumlu bir fark oldu 

diyenlerin bir kısmı buna rağmen hizmetleri beğenme yönünde tercihte bulunmamıştır.  

9. Katılımcıların kayyum sonrası büyükşehir belediyesinin en başarılı hizmetine ilişkin 

düşünceleri  
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Bu soruya verilen yanıtlara göre vatandaşların en başarılı bulduğu hizmetleri yukarıda 

sıralanmıştır. Sarı renkle boyanan hizmetler en fazla beğeni oranına ulaşan ilk üç hizmeti 

gösterirken mavi renkli hizmetler ise daha az beğenilenleri göstermektedir. Buna göre çevre 

ve temizlik hizmetleri, alt-üst geçit hizmetleri, yol hizmetleri ve park-bahçe hizmetleri en 

başarılı hizmetler olarak görünüyor. Ayrıca katılımcıların %7,1’i kayyumun tüm hizmetlerini 

başarılı bulmaktadır. Hiçbir hizmeti beğenmeyenlerin oranı ise % 31.2’dir.  

10. Katılımcıların kayyum ataması sonrası en başarısız buldukları hizmetler
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Katılımcıların verdikleri cevaplara göre kayyumun en başarısız olduğu hizmetler; içme 

suyu, kanalizasyon, alt-üst geçit, yol, çevre ve temizlik şeklinde sıralanmaktadır. Ayrıca 

katılımcıların %12,6’sı hiçbir hizmeti başarısız görmemekte yani hepsini başarılı bulmaktadır. 

Tüm hizmetleri başarısız bulanların oranı ise %22,6’dır. Yukarıdaki her iki soruya verilen 

yanıtlarda halk tarafından benzer hizmetlerin hem en başarılı hem de en başarısız hizmetler 

olarak değerlendirilmesi bu hizmetlere başlanmasının çok önemli görülmesi ile birlikte 

özellikle yol, köprü gibi bazı hizmetlerin daha hızlı bir şekilde tamamlanması gereği ile 

açıklanabilir. Bir başka ifade ile bu hizmetler beğeniliyor ama daha iyisi ve fazlası bekleniyor, 

yerine getirilmeleri veya tamamlanmaları için daha hızlı adımlar atılması isteniyor denilebilir.  

11. Katılımcıların Mardin’in en öenmli sorununa ilişkin değerlendirmeleri 
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Bu soruya verilen yanıtlara göre Mardin’in en önemli sorunlarının başında yol ve 

asfalt eksikliği gelirken onu içme suyu ve çevre-temizliği gibi sorunlar takip etmektedir. 

Vatandaşlar tarafından bu üç hizmetin ilk üç sırada en önemli sorun olarak görülmesi 

yukarıdaki iki sorunun sonuçları ile de uyumluluk göstermektedir. Bu nedenle bu hizmetler 

hem en başarılı hem de en başarısız şeklinde bir nitelemeye konu olmaktadır.  

 

12. Katılımcıların Mardin Büyükşehir Belediye Kayyumunu tanıma oranları 

 

Yukarıdaki verilere göre katılımcıların %43,5’i Mustafa Yaman cevabını işaretlerken; 

%17,5’i başka isimleri (Ahmet Ağırakça, Hasan Onar ve Tolgahan Öztoprak) işaretlemiştir. 

%39’u ise kimin kayyum olduğunu bilmediğini belirtmiştir. Bu sonuçlara göre yaklaşık bir 

yıldır kayyumluk görevine atanan Mustafa Yaman ismi Mardinlilerin yaklaşık yarısı 
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tarafından tanınır hale gelmiştir. Araştırmanın Mardin merkezi dışında dört ilçede de yapıldığı 

göz önüne alındığında sonuçların daha anlamlı olduğu anlaşılacaktır. Bununla birlikte zaman 

içerisinde tanınma oranının artması beklenmektedir. 

13. Katılımcıların kayyumun en önemli özelliğine ilişkin düşünceleri 

 

 

Yukarıdaki grafiğe göre katılımcılar kayyumun en önemli özelliği olarak sırası ile işine 

hâkimiyetini, çalışkanlığını ve halkla olan iletişimini işaretlemişlerdir. Hakkında bilgim yok 

diyenlerin oranı ise %53.1 oranında işaretlenmiştir. Bu soru önceki soru ile birlikte 

değerlendirildiğinde oranlar arasında bir çelişki varmış gibi görünse de aslında sonuçlar 

sağlıklıdır. Çünkü katılımcıların bir şekilde kayyum Mustafa Yaman’ı tanınması (gazete, 

dergi, tv, internet vb. bir yerden isminin duyulması) ile kişisel özelliklerini bilinmeleri 
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arasında doğrudan bir ilişki kurulamayabileceğinden grafiğe yansıyan özelliklerin oranları ile 

kayyumun gerçek özelliklerinin oranı arasında uyumluluk görülmeyebilir. Sadece kayyumu 

yakından bilenlerin (tanıyanların) veya bir şekilde ona temas edenlerin kişisel özellikleri daha 

doğru tanımlaması beklenir.  

Bununla birlikte bazı katılımcılar yanlış birini kayyumu olarak bilmiş ve özelliklerini de buna 

göre seçmiştir. Bu da kayyumun gerçek özellikleri ile ankete katılanların seçtiği özellikler 

arasında olası farklılıklara sebep olmuş olabilir. Aşağıdaki tabloda bir önceki soruya göre 

farklı kişileri kayyum olarak işaretleyenlerin kayyumun en önemli özelliği nedir sorusuna 

verdikleri yanıtlar görülmektedir.  
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14. Katılımcıların büyükşehir belediye kayyumunu çalışmalarında başarılı bulup 

bulmadıkları 

 

 

Yukarıdaki verilere göre araştırmamıza katılan katılımcıların %26,1’i kayyumun 

çalışmalarını samimi, %19,7’si ise kısmen samimi bulduğunu belirtmişlerdir. %29’u da 

kayyumun çalışmalarını samimi bulmamaktadır. Katılımcıların %25,1’i ise bu konuda fikir 

beyan etmemiştir. Bu verilere göre anket yapılan vatandaşların yaklaşık yarısı kayyumu 

çalışmalarında samimi bulmaktadır ki bu oran hizmetlerin beğeni oranı ile de uyumluluk 

göstermektedir. 

 

 



20 
 

15. Kayyumun aynı zamanda il valisi olmasının Mardin’e etkisini katılımcıların nasıl 

değerlendirdikleri 

 

 

Araştırmamıza katılan katılımcılar “Kayyumun aynı zamanda il valisi” olmasını %8 

oranında çok olumlu, %24,6 oranında ise olumlu bulmaktadır. %15,4’ü çok olumsuz, %22’si 

olumsuz bulmaktadır.  Ayrıca katılımcıların %30’u ise fark etmiyor seçeneğini işaretlemiştir.  

Grafiğe göre valilik ve kayyumluğun bir kişide birleşmesinin olumlu ve olumsuz bulunma 

oranları birbirine yakındır. Burada olumsuz ve çok olumsuz bulanların oranının çok yüksek 

çıkmamasının kayda değer olduğu söylenebilir. Bu oranlara göre muhalif olan katılımcılar 

nezdinde de mevcut durum çok olumsuz olarak değerlendirilmemektedir. 



21 
 

16. Katılımcıların kayyumun başarısına ilişkin verdikleri notlar 

 

Bu soruyu cevaplayan katılımcıların %9,4’ü kayyuma pekiyi, %24,7’si iyi, %28,9’u 

ise orta düzeyde not vereceğini belirtmiştir. % 18. 6’sı kayyuma başarısız, % 11.3’ü ise çok 

başarısız notunu uygun görmüştür. %7’’lik bir kesim ise bu konuda fikir beyan etmemiştir. Bu 

tabloya göre kayyumun vatandaşlardan iyi not aldığını söyleyebiliriz. Bir başka ifade ile 

katılımcılar kayyumun performansını başarılı bulmaktadır.   
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17. Katılımcıların önümüzdeki belediye seçimlerinde kimi aday görmek istersiniz sorusuna 

verdikleri cevapların kişilere göre dağılımı  

 

Not: Bu soruda katılımcılara herhangi bir isim, bir şık sunulmamaktadır. Onlardan bir isim 

vermeleri istenmektedir.  

 

 

Grafikte de görüleceği gibi önümüzdeki seçimde kimi büyükşehir belediye başkanı 

olarak görmek istersiniz sorusunu yanıtlayanların % 27.1’i Ahmet Türk; %12.6’sı ise Mustafa 

Yaman cevabını vermiştir. Diğer seçeneğinde ise onlarca farklı isim verilmiş ve hiçbiri 

oransal olarak grafiğe yansıyacak düzeyde değildir.  

Mardin ilinde kayyum öncesi belediye başkanı olan Ahmet Türk’ün çıkması son 

derece normaldir. Çünkü Türk’ün çok uzun yıllardır tüm Türkiye’deki HDP’liler için sembol 

bir isim ve aynı zamanda Mardin’li bir siyasetçidir. Ayrıca görevinden alınması nedeniyle 

bazı seçmenlerin gözünde mağduriyete uğramış olarak görünmektedir. Diğer yandan kayyum 

ve aynı zamanda il valisi olan Mustafa Yaman isminin onun hemen ardından vatandaşlar 

tarafından ikinci sırada aday gösterilmesi oldukça ilginçtir. Zira Yaman bir siyasetçi ve 

Mardin’li değildir. Ayrıca göreve gelmesinin üzerinden uzun bir zaman da geçmemiştir. Buna 

rağmen yerel siyasetçilerin daima daha fazla karşılık bulduğu Mardin gibi geleneksel 

özellikleri ön planda olan bir ilde Yaman isminin Ak Partiye yakın bütün siyasetçileri geride 

bırakarak öne çıkması kayda ve dikkate değer bir konu olarak değerlendirilmelidir. Yaman 

isminin bu derece öne çıkmasının pek çok sebebi olabileceği gibi onun kısa sürede yaptığı 

hizmetlerle halk nazarında bir kabule ulaştığı ile de açıklanabilir.  
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18. Kayyumun performansına göre katılımcıların önceki seçime göre oy tercihlerinde 

bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin görüşleri 

 

 

Burada kayyumun göstereceği performansa göre önümüzdeki yerel seçimlerde oyunuz 

bir önceki seçimde verdiğiniz oydan farklı olur mu sorusu katılımcılara yöneltilmiştir. Buna 

göre katılımcıların %17,5’i evet, %58,4’ü hayır yanıtını vermiştir. Ayrıca katılımcıların 

%24,1’i ise kararsızlığını belirtmiştir. Bu soru içerisinde evet yanıtını verenlerin tüm parti 

seçmenlerini içerdiğini belirtmekte fayda bulunmaktadır. Bununla birlikte evet yanıtı 

partilerin cari oy durumlarına göre değerlendirildiğinde HDP’de Ak Parti’ye oranla bir miktar 

daha yüksek bir oy değişiminden bahsedilebilir.  
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19. Önümüzdeki seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz sorusuna 

katılımcıların verdiği yanıtların partilere göre dağılımı 

 

Yukarıdaki tabloya göre katılımcılar önümüzdeki seçimlerde hangi partiye oy vermeyi 

düşünüyorsunuz durumuna karşın %37,4’ü HDP, %32,1’i Ak Parti, %2,1’i CHP, %1,4’ü 

MHP, %0,6 SP, %0,9 İyi Parti ve %23,9’u da kararsız olduğunu bildirmiştir. Fikir beyan 

etmeyen katılımcıların partilere dağıtılmış hali aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
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İLÇELERE GÖRE DAĞILIM VE ÇAPRAZ TABLOLAR 
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