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YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞANLARIN E-DEMOKRASİ VE E-KATILIM
ALGISINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÖRNEĞİ
Hakan Gökhan GÜNDOĞDU
Öz
Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile birlikte, görece gelişmiş ülkelerde e-demokrasi ve ekatılım uygulamalarının da aynı doğrultuda yaygınlık göstermesi, bu uygulamaları son yıllarda giderek kullanılan bir
araç haline getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, yönetime katılmada bilgi ve iletişim teknolojileri temelli etkinlik
sağlanması için öngörülen e-demokrasi ve e-katılım uygulamaları üzerinden Konya Büyükşehir Belediyesi personeli
ölçeğinde bir alan araştırmasını içermektedir. Öncelikle çalışmada, e-demokrasi ve e-katılıma ilişkin teorik çerçeve
ortaya konmaktadır. Daha sonra araştırmanın örneklemini oluşturan yerel yönetim birimine bağlı 205 personelin edemokrasi ve e-katılım uygulamalarına yönelik bakış açıları ve algılamaları tespit edilerek değerlendirilmektedir.
Çalışmanın alan araştırmasına dayalı bölümü için veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Yapılan
anket çalışması sonucunda elde edilen veriler SPSS programında çözümlenmektedir. Verilerin analizinde betimsel
istatistiklerle birlikte e-demokrasi ve e-katılım alanları ile ilgili algıların farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek
amacıyla tek yönlü varyans testi kullanılmıştır. Bu alan araştırması bulgularının sonucu olarak, hem söz konusu
personelin e-demokrasi ve e-katılım uygulamalarını bir katılım aracı olarak görmekte olduğu hem de bu uygulamaların
yaygınlaştırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, yönetim stratejilerinin oluşmasında vatandaşların elektronik
boyutta katılımının sağlanacağı mekanizmalara ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yönetime Katılma, Bilgi İletişim Teknolojileri, E-demokrasi, E-katılım, Konya Büyükşehir
Belediyesi Örneği.
JEL Kodu: H7, M15, M19.

A RESEARCH ON E-DEMOCRACY AND E-PARTICIPATION PERCEPTION OF THE
EMPLOYEES IN LOCAL GOVERNMENTS: THE CASE STUDY OF KONYA
METROPOLITAN MUNICIPALITY
Abstract
Along with the widespread use of information and communication technologies nowadays, the fact that practices of
e-participation and e-democracy spread in the same direction in the relatively developed countries makes these
practices an increasingly used tool in recent years. The aim of this study include a case study in the scale of the Konya
Metropolitan Municipality personnel on the practices of estimated e-democracy and e-participation based on
information communication technologies in order to provide efficiency of participation to the management. Firstly in
the study, the theoretical framework related to e-participation and e-democracy is pointed out. Second, the views and
perception of the 205 personnel, who belong to the local government unit which forms the sample of the research, on
e-democracy and e-participation are communicated and evaluated.
Survey method is used as a method of data collection for the section based on case-study research of the study. The
data that is collected as a result of the survey study is analyzed in SPSS program. Together with descriptive statistical
analysis of the data, in order to determine whether perceptions related to e-democracy and e-participation areas differ
or not, one-way Anova test for occupational status are used. As a result of the findings of this case study, it is seen
that the personnel in question views the e-democracy and e-participation practices as a participation tool and that these
practices of dissemination have need to be spread. Moreover, it is understood that there is a necessity for the
mechanisms that enable the citizens to participate electronically in the formation of the management strategies.
Key Words: Participation to the Management, Information Communication Technology,
participation, The Case Study of Konya Metropolitan Municipality.
JEL Classification Code: H7, M15, M19.
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Yerel Yönetimlerde Çalışanların E-Demokrasi ve E-Katılım Algısına İlişkin Bir Araştırma: Konya Büyükşehir
Belediyesi Örneği

Giriş
Kamu yönetiminde demokrasi anlayışı kadar eski olan katılım kavramı özelikle bilgi ve iletişim
teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte son yıllarda yeniden gündeme gelmiştir. Günümüzde, bilgi
ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sonucunda yönetsel ve toplumu ilgilendiren
alanlarda yeni uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, devletin yapısını, işleyişini ve hizmet
sunma anlayışını etkileyen ve yönetim anlayışında bir takım paradigma değişikliği yaşanmaktadır.
Yaşanan bu paradigma değişimleri ilk olarak, yönetsel ve siyasal anlamda e-devlet
uygulamalarıyla belirli bir aşamaya gelmiştir. İkinci olarak, dünyada yaşanan inovasyon ve
teknoloji tabanlı gelişmeler e-demokrasi ve e-katılım uygulamalarını da öne çıkarmıştır. Diğer
yandan, bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi, vatandaşların beklenti ve taleplerini de
değiştirmektedir. Bu değişim, yönetimin politika oluşturma ve uygulama süreçlerini de
etkilemektedir. Bu bağlamda, e-devlet uygulamaları ile başlayan ve elektronik açıdan demokratik
katılım modellerinden olan e-demokrasi ve e-katılım uygulamaları ile devam eden bir değişim
süreci yaşanmaktadır. Bunun yanında, e-demokrasi ve e-katılım uygulamaları da şeffaflık ve
hesapverebilirlik ilkelerinin benimsemesine yardımcı olmaktadır.
Vatandaşlara en yakın yönetim birimi olarak yerel yönetimler, demokrasi ve katılım süreçlerinde
önemli rol oynamaktadır. Yerel yönetimlerde, bilgi teknolojilerine dayalı e-demokrasi ve e-katılım
süreçlerinin vatandaş ile devlet ilişkilerindeki etkisini gözlemlemek daha kolaydır. Bu çalışma,
yönetime katılma sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı e-demokrasi ve e-katılım
uygulamaları bağlamında Konya Büyükşehir Belediyesi örneğini incelemektedir. Çalışmada,
Büyükşehir belediyesi çalışanlarının e-demokrasi ve e-katılım araçları ve bunların kullanılmasına
ilişkin algısının hangi etmenlere göre değiştiği irdelenmektedir.
1. Literatür Özeti
Geleneksel kamu yönetimi anlayışının dayandığı katı, bürokratik ve yeniliklere kapalı olma
durumu, bilgi teknolojilerinin kamu yönetiminde kullanılmasını olumsuz yönde etkilemektedir.
Ayrıca, bürokratik dikey/hiyerarşik yapılanma ve buna bağlı iletişim ve denetim süreçleri
beraberinde vatandaş katılımının engellenmesi, yüksek işlem maliyeti oluşturması, verimsiz
büyümeye yol açması ve yanaşmacı ilişkilere neden olmasından dolayı değişimi zorunlu hale
getirmektedir. Bu sorunlara bir çözüm olarak günümüzde uygulanan e-devlet anlayışı, bilgiye
erişim, vatandaşların hizmetlerden daha etkili bir biçimde yararlanmasını kolaylaştırmaktadır
(Yıldırım, 2010, s. 21). Yönetimde e-devlet anlayışının ön plana çıkmasında, e-devletin sağladığı
yararlar bulunmaktadır. Buna göre, e-devlet anlayışının özellikleri arasında; aktif- müşteri yurttaş,
elektronik iletişim, bütünsel ve sürekli hizmet, düşük işlem maliyetleri, verimlilik yönetimi,
etkileşim, karar alma ve uygulamaya katılım ile açık devlet anlayışı gelmektedir (Uçkan, 2003, s.
47). Geleneksel devlet anlayışının yerini almakta olan e-devlet anlayışı ile engellerin ortadan
kalkması, daha fazla erişilebilir bir devlet, gelişmiş hizmet kalitesi, bilgi sistemlerinin
entegrasyonu, vatandaşlara daha fazla saygınlık ile yönetime daha fazla katılım sağlanmaktadır
(Odabaş, 2009, s. 12-14). Yönetsel süreçlere katılma ile birlikte, elektronik ortamlardaki katılım
ve demokrasi uygulamaları da aynı doğrultuda gelişebilmektedir.
E-demokrasi, temsili demokrasiyi ve demokratik karar verme süreçlerini desteklemektedir. Bu
amaçla, vatandaşların katılımının sağlanmasında kişisel bilgisayarlar, mobil telefonlar, interaktif
dijital araçlar ve çeşitli erişim imkânları olan internet gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinin
kullanılması önem kazanmaktadır (Macintosh, 2004, s. 2).
E-demokrasi esas olarak; katılımcı bir demokrasinin geliştirilmesi ve siyasi faaliyetlere doğrudan
katılmaya imkan veren bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygulanması olarak ifade edilmektedir
(Milakovich, 2010, s. 7).
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Siyasal sürecin işleyişiyle ilgili faaliyetlere vatandaşların katılımını sağlayan bir demokratik
katılım aracı olması, e-demokrasi kavramının temel öğelerindendir. Çok aktörlü ve çok düzeyli
yönetişim sürecinde e-demokrasi uygulaması paydaşların bilgi ve iletişim teknolojilerinden
yararlanarak karar alma süreçlerine katılımlarına yardımcı olmaktadır (Clift, 2004, s. 2-3).
Uygulamada, e-demokrasi demokratik bir karar verme aracıdır (Li, 2010, s. 145-146). Edemokrasi ile e-devlet kavramları karşılaştırıldığında e-devlet, bilgi ve iletişim teknolojilerinin
yürütme sürecine bağlı yönetimde ve hizmet sunumunda kullanmasınıdır. E-demokrasi ise bilgi
ve iletişim teknolojilerinin yasama ve yargı süreçlerine bağlı yönetimde ve hizmet sunumunda
kullanması olarak ifade edilmektedir (Stahl, 2005, s. 5). Buna karşılık, e-devlet, devletin
vatandaşlara yönelik hizmet sağlamasında vatandaşlara arz yönlü bir uygulama olarak
tanımlanmaktadır. E-katılım ise vatandaşların, devletin yönetsel işleyişinde talep yönünü oluşturan
bir uygulama olarak ortaya çıkmaktadır (Karkın & Çalhan, 2011, s. 61).
E-katılım esas olarak vatandaşları, sivil toplum kuruluşlarını ve diğer demokratik oluşumları
kamusal süreçlerde, etkin vatandaş katılımının sağlanması amacıyla bilgi iletişim teknolojilerinin
kullanılması olarak tanımlanmaktadır (Macintosh & Whyte, 2008, s. 20). Öte yandan e-katılım;
bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla karar verme ve politika belirleme sürecinde karar vericiler
ile vatandaşların buluşması olarak değerlendirilmektedir (Sanford & Rose, 2007, s. 407). Bunun
yanında, e-katılım hem sivil toplum hem de yönetim ve resmi politika alanları arasındaki teknoloji
odaklı etkileşimin esas olduğu vatandaş odaklı ve vatandaşların dijital yollarla yönetime
katılmalarını sağlayan mekanizmalar sunması olarak ifade edilmektedir (Sæbø, Rose & Leif, 2008,
s. 402-403).
Yukarıdaki e-demokrasi ve e-katılıma ilişkin açıklamalar temelinde; bilgi ve iletişim
teknolojilerinin yaygınlaşması ile vatandaşların doğrudan demokratik uygulamalara aktif bir
katılım sergileyebilecekleri imkanlar artmaya başlamıştır. Vatandaşların aktif katılımının
sağlanması ile ilgili birtakım e-katılım uygulamaları bulunmaktadır. Bu bağlamda, e-katılıma
ilişkin uygulama örnekleri ile ilgili olarak; AB’nin “Your Voice in Europe”, ABD’nin “We the
People”, Singapur’un “Reach” ve Güney Kore’nin “e-People” uygulamaları başlıca örnekler
olarak ön plana çıkmaktadır. Bu e-katılım uygulamaları, vatandaşların taleplerinin elektronik
ortamda ve katılımcı bir şekilde gerçekleşebileceği mekanizmaları sağlaması bakımından önem
arz etmektedir (Gündoğdu, 2016, s. 1921-1923).
Literatürde, e-demokrasi ve e-katılıma ilişkin diğer araştırmalarda, ABD’de vatandaşların kamu
politikaları hakkında görüşlerinin dikkate alındığı ve “e-yasa yapma girişimi” (e-rulemaking
initiative) olarak ifade edilen bir e-demokrasi ve e-katılım uygulamasından söz edilmektedir
(Coleman & Norris, 2005). Bunun yanında, İsveç yerel yönetimlerinde, e-demokrasi ve e-katılıma
yönelik uygulama örnekleri bulunmaktadır. Göteborg “çevrimiçi forumu” ve Malmö “e-dilekçe
girişimi” (e-petitions initiative) bu örnekler arasında olmakla birlikte Kalix, Malmö ve Sigtuna
gibi kentlerde çevrimiçi e-müzakerelerde gerçekleştirilmiştir. Göteborg kenti “çevrimiçi forumu”,
kentin yeniden planlanması ile ilgili vatandaşların görüş ve düşüncelerini öğrenmek amacıyla
kullanılmıştır. Söz konusu “çevrimiçi forumla” ilgili olarak vatandaşlar; kent hayatı, konut,
ulaşım, çevre gibi konularda görüşlerini açıklama olanağı bulmuşlardır (Karlsson, Åström &
Jonsson, 2013, s. 12-14).
Bu konuda yapılan bir diğer çalışmada, yerel yönetimlerdeki iktisadi kuruluşlar ile ulusal anayasa
hazırlanmasında vatandaş katılımı süreçleri irdelenmiştir (Freeman & Quirke, 2013, s. 145-148).
Buna göre, ilk örnek olayda İngiltere’nin Milton Keynes kentinde yerel hükümete gençlerin
katılımını arttırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması incelenmiştir. Kentteki
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genç nüfusun fazlalığından dolayı yerel hükümetin web sitesinde, gençlerin özellikle ulaşım ve iş
fırsatları ile ilgili kaygılarını dile getirebilecekleri ve farklı fikirlerini sunabilecekleri bir çevrim
içi gençlik konseyi oluşturulmuştur. Ayrıca, sanal ortamdaki bu gençlik konseyi yaklaşık 2.500
kişinin e-oylama yoluyla belirlediği kişilerden oluşmuştur. E-katılıma ilişkin bu uygulama, “My
Say MK” adlı web sitesine katılım sağlayan gençlerin yönettiği ve onların talepleri üzerinden
yerel hükümetin geliştirdiği bir e-katılım uygulaması olması nedeniyle önem arz etmektedir. İkinci
örnek olayda, İzlanda Anayasası’nın yeniden düzenlenmesinde vatandaşlar tarafından seçilmiş
konseyin anayasa ile ilgili taslak maddelerin web sitesi aracılığıyla hazırlanmasıdır. Söz konusu
e-katılım uygulaması ile bu taslak maddelerin yayınlanarak çevrimiçi bir şekilde vatandaşların
görüşlerinin alınması sağlanmaktadır. Bu uygulama örnekleri, vatandaşların elektronik ortamda
aktif katılımda bulunabilmeleri açısından önemli olmalarının yanı sıra e-demokrasi ve e-katılım
yolunda atılan adımlar olarak dikkati çekmektedirler.
Son olarak, ABD yerel yönetimlerinde e-demokrasi ve e-katılımla ilgili ülke çapında yapılan bir
araştırma bulguları birtakım sonuçlar ortaya koymaktadır (Norris, 2007). Söz konusu araştırmanın
içeriği, alan araştırması yöntemiyle çoğunluğu ABD’deki yerel yönetim çalışanlarının edemokrasi ve e-katılıma ilişkin görüşlerine dayanmaktadır. Bunlar içerisinde, yerel yönetimlerin
e-katılım mekanizmlarını hangi düzeyde uyguladıkları ve bu konuda vatandaşların hangi düzeyde
aktif katılım sağlayabildiklerine dair veriler bulunmaktadır. Ayrıca yerel yönetim çalışanları ve
vatandaşların e-katılımı kullanmaları değerlendirilmiştir. Bunun yanında, araştırmanın genelinde
araştırmaya katılan %62.3’lık (76 Kişi) kısmı oluşturan yerel yönetim çalışanlarının e-demokrasi
ve e-katılım düşüncelerinin belirlenmesi ön plana çıkmıştır. Araştırmada, yerel yönetimlerin ekatılımla ilgili geleceğe yönelik planlarının % 83.3 oranında olmadığı sonucu çıkmıştır. Genel
olarak bu veriler, ABD'deki yerel yönetimlerin hem web siteleri hem de e-katılımla ilgili
hizmetlerde yetersizliklerini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, araştırmada yerel yönetim çalışanları ekatılım uygulamalarının iş yüklerini arttırdığını ifade etmişlerdir. Fakat yerel yönetim çalışanları,
vatandaş katılımını sağlaması açısından e-demokrasi ve e-katılım uygulamaları hakkında olumlu
görüş belirtmişlerdir (Norris, 2007, s. 147-152). Bu araştırmanın daha güncel verilerinin
bulunduğu bir diğer araştırmada, yerel yönetim çalışanları e-demokrasi ve e-katılımla ilgili
finansman eksikliğinin ön planda olduğunu ifade etmişlerdir (Norris & Reddick, 2013). Buna ek
olarak, bu araştırmanın diğer sonuçları; e-demokrasi ve e-katılımla ilgili vatandaşların taleplerinin
eksik olması %46 oranında ve seçilmiş yetkililerin bu konuda katılımcı bir anlayışta olmamaları
ise %42 oranındadır. Her iki araştırmada ABD örneğinde e-demokrasi ve e-katılımın
yetersizliklerini ortaya koymuştur (Norris, 2007, s. 147-152; Norris & Reddick, 2013, s. 45-46).
Sonuç olarak, söz konusu araştırmalar ABD özelinde, e-demokrasi ve e-katılımın
yaygınlaştırılması için hem yerel yönetimlerde hem de vatandaş nezdinde katılımının
desteklenmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.
2. E-Demokrasi ve E-Katılım Algısına İlişkin Bir Araştırma: Konya Büyükşehir Belediyesi
Örneği
Daha önce ifade edildiği gibi yerel yönetimler vatandaşlara en yakın yönetim birimi olarak edemokrasi ve e-katılım konularında yapılması öngörülen çalışmalarda daha aydınlatıcı bilgi
sağlamaktadır. İkinci olarak, Türkiye’de özellikle son yirmi yıldır büyükşehir belediyelerinin
sayısı artmaktadır ve büyükşehir yönetimleri gerek kaynak gerekse donanım olarak hizmet
sunumu ve katılım talebi yönlerinden öne çıkmaktadırlar. Üçüncü olarak, Konya şehri gerek nüfus,
ekonomik gelişim (özellikle sanayi gelişimi) ve Anadolu’nun köklü tarihsel zenginliklerine sahip
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olması gerekse ilk kurulan büyükşehirlerden biri olması nedeniyle önem taşımaktadır. Son olarak,
çalışmanın kolaylığı çerçevesinde Konya Büyükşehir Belediyesi örnek olarak alınmıştır.
2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Vatandaşlara devlet eliyle çevrimiçi hizmet sunan e-devlet uygulamalarının yanı sıra gelişme
gösteren e-demokrasi ve e-katılım uygulamaları, vatandaşların çevrimiçi olarak siyasal katılım
göstermelerine yardımcı olmaktadır.
Çalışma, e-demokrasi ve e-katılım uygulamalarının bilinirliğini ve farkındalığını, katılımcıların bu
konu ilgili algı düzeylerini tespit etmek ve hangi etmenlerin (sosyo-demografik özellikler) bu
algıyı etkilediğini (aralarındaki ilişkiyi) irdelemektedir. Ayrıca, bu araştırma, vatandaşların
katılımcı demokratik kültüre elektronik yolla katkı sağlayabileceği mekanizmalar oluşturması
nedeniyle önem taşımaktadır.
2.2. Araştırmanın Modeli ve Örneklem
Araştırmanın modeli, nitel ve nicel araçların kullanımına dayanmaktadır. Özellikle, birincil
araştırma ve sonuçları için yapılmış ankette nicel yöntem kullanılmaktadır. Bu araştırma genel
tarama modelinde olup; çalışmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasında karşılaştırmalı
ilişkisel tarama yapılmıştır.
Konya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışanların (memur, uzman yardımcısı, uzman, şube müdürü
ve yöneticiler) e-demokrasi ve e-katılımın özellikleri, geliştirilmesi ve alanları ile ilgili yargıları
anket yoluyla tespit edilmiştir. Ayrıca, söz konusu çalışanların e-katılımı engelleyen sebeplerle
ilgili yargılar hakkında ne derece bilgiye sahip oldukları ve bu bilgiler ile mesleki özellikler
arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla Temmuz 2014 tarihinde alan araştırması
gerçekleştirilmiştir. Araştırma evrenini, Konya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 1265 memur
oluşturmaktadır. Örneklem, tesadüfi yöntemle belirlenmiştir. Yüz yüze anket uygulamasına
araştırma evreninin % 16’sını oluşturan çeşitli unvan ve düzeyde 205 memur katılmıştır.
2.3. Araştırma Formu ve Ölçüm Araçları
Alan araştırmasında kullanılan anket, 4 ana bölümden oluşmaktadır. İlk iki bölümde, katılımcılara
ait kişisel veriler (cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve mesleki unvan) ile katılımcıların bilgisayar ve
internet ile tanışıklığını ölçmeye dayalı sorularla, e-demokrasi ve e-katılıma ilişkin genel bilgi
düzeyleri ve düşüncelerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Üçüncü bölümde, araştırmaya katılanların e-demokrasi ve e-katılımın faydaları ve uygulamaya
yönelik özelliklerinin değerlendirilmesi ve bu araçların kullanılmasını engelleyen faktörlerin tespit
edilmesine yönelik sorular düzenlenmiştir. Bu bölümde daha önceki araştırmalarda (Re, 2010, s.
63-66) kullanılan e-demokrasi ve e-katılım ölçeği temel alınmıştır. Ayrıca, araştırma evrenine
bağlı örnekleme uyarlanmış ve uygulanmıştır. Toplumsal araştırmalarda deneklerin araştırma ile
ilgili yargılara ne derece katıldığını tespit etmeye yönelik ve güvenirliliği yüksek bir ölçek olan
5’li “Likert Ölçeği” (1= Kesinlikle Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Ne Katılıyorum Ne
Katılmıyorum/Fikrim Yok, 4= Katılıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum) kullanılmıştır. Anketin
son bölümünde ise, araştırmaya katılanların e-demokrasi ve e-katılımın kalite kriterlerinin
(koordinasyon, kontrol, bilgi paylaşımı ve şeffaflık) değerlendirilmesine yönelik bir ölçek
kullanılmıştır (Re, 2010, s. 63-66).
2.4. Verilerin Analizi ve Kullanılan Testler
Bu çalışma için hazırlanan ve uygulanan, soru kâğıdında yer alan e-demokrasi ve e-katılım algısına
yönelik sorular, sadece memurların “eğitimsel arka plan” değişkeni ile ilişkilendirilerek analiz
edilmiştir. Bu sınırlamanın temel varsayımı, bazı mesleklerin e-uygulamalara yönelik algılarıdır.
Buna yönelik hipotezlerle elde edilen veriler SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanılarak
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elektronik ortama aktarılmıştır. Belirlenen araştırma sorularına cevap aramak ve oluşturulan
hipotezleri sınamak için veriler uygun istatistiksel analizlere tabii tutulmuştur. Verilerin analizinde
betimsel istatistiklerle birlikte e-demokrasi ve e-katılım alanları ile ilgili algıların farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemek amacıyla eğitim durumu için tek yönlü varyans testi (one way anova
test) kullanılmıştır.
2.5. Araştırmanın Hipotezleri
E-demokrasi ve e-katılımla ilgili araştırmanın varsayımları ve hipotezleri aşağıda belirtilmektedir.
Bu çalışmanın genel varsayımları şunlardır: Kamu kuruluşları personelinin eylemlerinde ve
onların koordine edilmesinde e-demokrasi ve e-katılım yerine getirilmesi gereken bir koşuldur.
Vatandaşların gereksinimleri ile ilgili konular elektronik olarak giderildiğinde kamu kurumları
daha hızlı ve etkili yanıtlar üretebilmektedir. E-demokrasi ve e-katılım vatandaşların demokratik
kurallara olan güvenlerini artırır. Eğitim, vatandaşların genel olarak demokrasi ve katılım
konularında bilinçlenmelerinde doğrudan etki eden unsurlardandır (Turan, 1986; Eroğul, 1999, s.
58). Bu genel bulgudan yola çıkarak; kamu yönetiminde yeni yaklaşımların uygulanması,
çalışanların meslek ve unvanları ile ilişkilendirilebilir. Uzmanlık gerektiren teknik konularda
çalışanların yeniliklere daha açık oldukları varsayılabilir. İkinci olarak, kamu görevlilerinin yeni
kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde e-demokrasi ve e-katılım gibi araçların uygulanmasında
geliştirdikleri algı ve yaklaşımın çalışanların, diğer unsurlar (cinsiyet, meslek ve yaş vb.) saklı
tutulduğunda eğitim düzeyleri ile yakından ilişkili olduğu varsayılabilir. Eğitimli bireylerin yeni
yaklaşımlara ve yeniliklere daha açık, uyumlu ve yeterli oldukları aşikârdır (İşcan& Karabey,
2007). Bu genel varsayımlar ışığında, verilerin analizinde aşağıdaki özel hipotezler sınanmıştır.
H1: E-demokrasi ve e-katılım boyutları ile yerel yönetim çalışanlarının mesleki unvanları arasında
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
H2: E-demokrasi ve e-katılım süreçleri ile yerel yönetim çalışanlarının eğitim düzeyleri arasında
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
2.6. Araştırmanın Bulguları ve Yorum
Araştırmanın bu bölümünde, Konya Büyükşehir Belediyesinde çalışan 205 yerel yönetim
çalışanlarına yapılan anketin değerlendirilmesine, betimleyici istatistik tablolarına ve yorumlarına
yer verilmektedir.
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Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet

Frekans

Yüzde

Eğitim Düzeyi

Frekans

Yüzde

Erkek

145

70.7

Lise

33

16.1

Kadın

60

29.3

Ön Lisans

37

18.0

Toplam

205

100.0

Lisans

110

53.7

Mesleki Unvan

Frekans

Yüzde

Lisansüstü

25

12.2

Memur

175

85.4

Toplam

205

100.0

Uzman Yrd.

3

1.5

Yaş

Frekans

Yüzde

Uzman

16

7.8

18-25 yaş

28

13.7

Üst düzey yönetici

11

5.4

26-40 yaş

135

65.9

40 ve üzeri yaş

42

20.5

Toplam

205

100.0

Toplam

205

100.0

Ankete katılan bireylerin demografik özellikleri (cinsiyet, mesleki unvan, eğitim düzeyi ve yaş)
yukarıdaki Tablo 1’de gösterilmektedir. Bu tabloya göre katılımcıların % 100’ünün (205 kişi) ilgili
soruya cevap verdiği görülmektedir. Buna göre katılımcıların % 70.7’sini erkekler, % 29.3’ünü ise
kadınlar oluşturmaktadır. Sonuçlar değerlendirildiğinde, erkek katılımcıların daha fazla olduğu
ortaya çıkmaktadır. Tabloya göre katılımcıların % 13.7’si 18-25 yaş aralığında, % 65.9’u 26-40
yaş aralığında, % 20.5’i 40 ve üzeri yaş aralığında olduğu görülmektedir. Buna göre ankete
katılanlar arasında en kalabalık grubu, % 65.9 oranla 26-40 yaş aralığındaki grup oluşturmaktadır.
Katılımcıların eğitim durumu verilerine göre, % 53.7 ile en yüksek oranın lisans mezunu olduğu
görülmektedir. Ayrıca, katılımcıların % 16.1’i lise, % 18.0’ı ön lisans ve % 12.2’si ise lisansüstü
mezunu olduğu anlaşılmaktadır. Bu veriler ışığında ankete katılanların yarısından daha fazlasının
lisans mezunu olduğu yorumu yapılabilmektedir. Katılımcılar mesleki unvan açısından yukarıdaki
tabloya göre kategorize edildiğinde, katılımcıların % 85.4’ünün memur, % 1.5 uzman yardımcısı,
% 7.8 uzman ve % 5.8’nin ise üst düzey yönetici oldukları anlaşılmaktadır. Betimleyici istatistik
sonuçları incelendiğinde; katılımcıların çok yüksek oranda memur olduğu görülmektedir.
Katılımcıların, bilgisayarı kullanma sıklıkları; 5 üzerinden ortalama 4.39 ve interneti kullanma
sıklıkları ise yine 5 üzerinden ortalama 4.40 olması; katılımcıların bilgisayarı ve interneti aktif
olarak kullandıkları sonucunu vermektedir. Günümüzde bilgisayar ve internet kullanımının
giderek artmasının yanında esas olarak bunların hangi amaçla kullandığı sorusu önemli bir yer
edinmektedir. Bu amaçla e-demokrasi ve e-katılım uygulamalarının farkındalığının ve
kullanımının artırılabilmesi için bilgisayar ve internet kullanımı yüksek oranlarda olması önem arz
etmektedir.
Araştırma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde, “İnternetin, demokrasinin gelişimine katkı
sağladığına inanıyor musunuz?” sorusuna cevap verenlerin % 82 oranında evet demesi ayrıca
katılımcıların, e-demokrasi ve e-katılımın geliştirilmesi ve özelliklerine ilişkin yargılara da olumlu
bakmaları; e-demokrasi ve e-katılım uygulamalarının yaygınlaşması durumunda vatandaşların bu
uygulamaları benimsemelerinin kolay olacağını göstermektedir.
Araştırmaya katılanların, bilgisayar kullanma sıklığının eğitim durumuna göre farklılaşıp
farklılaşmadığına ilişkin veriler elde edilmiştir. Buna göre eğitim durumu ile bilgisayar kullanma
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sıklığı arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Yani eğitim seviyesi arttıkça bilgisayar
kullanma sıklığının da doğru oranda arttığı gözlemlenmektedir.
Araştırmanın göze çarpan diğer bir bulgusu ise, katılımcıların e-demokrasi ve e-katılımın dört
temel boyutuna (koordinasyon, kontrol, bilgi paylaşımı, şeffaflık) ilişkin istatistiklerde şeffaflık
boyutuna en fazla önemi vermeleridir. Buna göre katılımcıların açık, hesap verebilir uygulamalara
daha fazla itibar ettiği sadece hesap soran değil, aynı zamanda hesap veren devlet anlayışını
görmek istedikleri sonucuna varılabilmektedir.
Bir başka araştırma bulgusuna göre, “E-demokrasi ve e-katılım terimini biliyor musunuz?”
sorusuna katılımcıların % 67.8 evet demesine rağmen e-demokrasi ve e-katılım alanlarından,
ülkemizde genellikle yerel yönetimlerin uyguladığı e-anket ve e-dilekçe gibi uygulamalar hariç
tutulmak üzere fazla haberdar olmadıkları gözlemlenmektedir. Burada vatandaşların söz konusu
alanlar hakkında bilgilendirilmesi ile farkındalığa sahip olmaları sonucu e-demokrasi ve e-katılım
uygulamalarının toplumda önemli bir yer edinebileceği ve yöneticilerinde bu yönde adım atmasına
yol açabileceği yorumu yapılabilmektedir.
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Tablo 2: E-Demokrasi ve E-Katılım Boyutları İlgili Yargıların Mesleki Unvanlara Duruma Göre
Dağılımı
MESLEKİ UNVANLAR

YARGILAR
E-demokrasi ve e-katılım her kamu
kurumunda bütüncül bir bilgi sisteminin
gelişmesini öngörür.
Kamu kuruluşlarının tüm bilgi sistemlerinde,
e-demokrasi ve e-katılım yerine getirilmesi
gereken bir koşuldur.
Vatandaşların gereksinimleri ile ilgili
konular elektronik olarak iletildiği zaman
kamu kurumları çok daha verimli geri dönüş
yapabilmektedir.
Kamu kurumları personeli eylemlerinde ve
onların koordine edilmesinde e-demokrasi ve
e-katılım yerine getirilmesi gereken bir
koşuldur.
E-demokrasi ve e-katılım vatandaşlar
tarafından merkezi (ve yerel) hükümetin
kontrol edilmesini arttırmaktadır.
E-demokrasi ve e-katılımda vatandaşlar
internet yoluyla siyasilerin faaliyetlerini
kontrol edebilir ve kendi görüşlerini ifade
edebilirler.
E-danışmanlık, e-mevzuat ve e-dilekçe
belediyelerin işlevlerini kontrol etmek için
vatandaşlara yardımcı olmaktadır.
Kişisel veriler e-demokrasi ve e-katılımda
korunmaktadır.

Memur

Uzman
Yrd.

Üst Düzey
Yönetici

 SD

F=0.62, sd=3,
p=0.602, p>0.05

174

3.68 0.83

3

3.66 0.57 16 3.37 1.08 11 3.63 1.12

F=2.32, sd=3,
p=0.076, p>0.05

174

3.73 0.85

3

3.33 1.15 16 3.18 1.27 11 3.36 1.20

F=3.72, sd=3,
175
p=0.012, p<0.05

3.84 0.91

3

2.66 0.57 16 3.18 1.42 11 3.81 0.60

F=5.21, sd=3,
174
p=0.002, p<0.05

3.50 0.98

3

2.00 1.00 15 2.66 1.11 11 3.45 1.21

F=1.69, sd=3,
p=0.169, p>0.05

172

3.43 1.06

3

4.00 1.00 16 2.87 1.14 11 3.36 0.80

F=2.44, sd=3,
170
p=0.065, p>0.05

3.71 1.02

3

4.00 1.00 16 3.06 1.28 11 3.27 1.10

F=2.02, sd=3,
p=0.112, p>0.05

172

3.70 0.83

3

4.33 0.57 15 3.20 1.32 11 3.63 1.20

F=0.53, sd=3,
p=0.656, p>0.05

173

3.12 0.90

3

3.00 1.00 16 2.93 1.12 11 2.81 1.25

173

3.52 0.85

3

3.66 0.57 16 3.50 1.09 11 3.54 1.29

Kurumlar arası veri aktarımına, e-demokrasi
F=0.03, sd=3,
ve e-katılım araçları yardımcı olmaktadır.
p=0.992, p>0.05

N  SD N

 SD

N

ANOVA

N  SD

Uzman

E-mevzuat kanunun uygulanmasını
kolaylaştırır.

F=0.30, sd=3,
p=0.820, p>0.05

172

3.73 4.03

3

4.00 1.00 16 3.06 1.12 11 2.90 0.53

E-anket tamamen güvenilir ve geçerli bir
uygulamadır.

F=2.47, sd=3,
p=0.062, p>0.05

171

2.98 1.03

3

3.33 1.52 15 2.53 0.99 11 2.27 1.00

E-demokrasi ve e-katılım vatandaşların
demokrasi kurallarına olan güvenlerini
artırır.

F=3.77, sd=3,
p=0.012,
p<0.05

173

3.59 0.98

3

1.66 1.15 16 3.56 0.89 11 3.54 1.12

E-katılım siyasi kararları daha şeffaf hale
getirir.

F=0.08, sd=3,
p=0.971, p>0.05

175

3.76 1.08

3

4.00 0.00 16 3.68 1.30 11 3.81 1.25

Bu araştırmada, özel olarak sınadığımız hipotezlere yönelik bulgular aşağıda açıklanmaktadır.
Katılımcıların, e-demokrasi ve e-katılım boyutları ile ilgili algılarının mesleki unvan durumuna
göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla, tek yönlü varyans testi (Tablo 2)
yapılmıştır. Ayrıca, araştırmanın genel varsayımları doğrultusunda, e-demokrasi ve e-katılım
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boyutları ile ilgili geliştirdiğimiz yargılar katılımcıların (deneklerin) verdiği yanıtlara göre
sınanmıştır.
Çoklu karşılaştırma tablosu verilerine göre, e-demokrasi ve e-katılım boyutları ile ilgili
“Vatandaşların gereksinimleri ile ilgili konular elektronik olarak iletildiği zaman kamu kurumları
çok daha iyi geri dönüş yapabilmektedir” (F=3.72, sd=3, p<0.05) yargısı, gözleme dayalı bir anlam
içermektedir. “Kamu kuruluşları personelinin eylemlerinde ve onların koordine edilmesinde edemokrasi ve e-katılım yerine getirilmesi gereken bir koşuldur” (F=5.21, sd=3, p<0.05), ifadesi
ise olması gereken ve isteğe bağlı bir anlam içermektedir. Bunun yanında, istatistiki açıdan “Edemokrasi ve e-katılım vatandaşların demokrasi kurallarına olan güvenlerini arttırır” (F=3.77,
sd=3, p<0.05) ifadesinin de gözleme dayalı bir anlam içermektedir. Buna göre, hem araştırmanın
varsayımlarına uygun olarak hem de Hipotez 1’de ifade edilen e-demokrasi ve e-katılım boyutları
ile yerel yönetim çalışanlarının mesleki unvanları arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu tespit
edilmiştir.
“Vatandaşların gereksinimleri ile ilgili konular elektronik olarak iletildiği zaman kamu kurumları
çok daha iyi geri dönüş yapabilmektedir” ifadesine verilen yanıtlarda memurların ortalaması 3.84,
uzman yardımcılarının ortalaması 2.66, uzmanların ortalaması 3.18 ve üst düzey yöneticilerin
ortalaması ise 3.81’dir. Memurların uzman ve uzman yardımcılarına göre daha yüksek değerde
olumlu yanıt vermeleri, doğrudan hizmet alanlar ile iletişim ve ilişkide bulunmalarından
kaynaklanabilir. Diğer yandan, yöneticilerin ya kurumsal hiyerarşik iletişim kanallarından ya da
doğrudan hizmet alanlar ile iletişime geçmelerinden (sosyal medya dahil) geri dönüş sürecine
ilişkin olarak e-devletin olumlu etkisini benimsedikleri görülmektedir. Uzmanlar, öncelikle hizmet
sürecine ilişkin olarak geri besleme sürecinden doğrudan etkilenen kişiler değillerdir. İkinci
olarak, çalıştıkları alan ve kendilerinden beklenenler daha özgül bir nitelik taşıdığından her zaman
geri dönüş gereksinimi duymayabilirler. Bununla birlikte, yeni kamu yönetimi anlayışında,
uzmanlığın yönetişim sürecinde, her türlü iletişim/etkileşim yol ve yöntemini öngörmesi beklenir.
Bu nedenle, çalışmamızda uzman ve uzman yardımcılarının yanıtlarının ortalama değerlerinin
düşüklüğü, çalışma süreleri ve deneyim düzeyleri ile ilişkilendirilebilir. Bir başka deyişle,
kıdemsiz ve deneyimsiz “uzman” ve “uzman yardımcıları” e-devletin geri dönüş konusundaki
etkisini yeterince geliştirmemiş olabilirler.
“Kamu kuruluşları personelinin eylemlerinde ve onların koordine edilmesinde e-demokrasi ve ekatılım yerine getirilmesi gereken bir koşuldur” adlı yargıya cevap veren katılımcılar mesleki
gruplar içerisinde sıralandığında memur ile uzman arasında anlamlı biçimde farklılaşma olduğu
saptanmıştır. Bu yargıya katılımcıların verdiği cevaplara göre oluşturulan ortalamanın mesleki
gruplara göre dağılımı şu şekildedir; memurların ortalaması 3.50, uzman yardımcılarının
ortalaması 2.00, uzmanların ortalaması 2.66 ve üst düzey yöneticilerin ortalaması ise 3.45’dir.
Yukarıdaki e-demokrasi ve e-katılım boyutuna ilişkin yargıya yönelik yapılan değerlendirmelere
benzer bir açıklamayı bu yargıya yönelik olarak yapmakta olanaklıdır. Koordinasyon, kamu
kuruluşlarında yaşamsal ve önemli bir unsurdur. Bununla birlikte, yetersiz koordinasyon yapıları
özellikle memur statüsünde çalışan kamu görevlilerinin iş başarım ve verimini, ayrıca işten tatmin
düzeylerini de olumsuz etkilediği söylenebilir. Bu nedenle, memurlar bu yargıya diğer mesleki
unvanlara göre daha yüksek oranda olumlu yanıt vermişlerdir. Uzmanların koordinasyon
konusuna daha az olumlu yaklaşmalarının nedenleri mesleki tutuculuk ve bağımsız/özerk hareket
etme yaklaşımını öngörmelerinden kaynaklanabilir. Öte yandan, üst düzey yöneticilerin
koordinasyon ve e-devlet ilişkisine yeterince olumlu yaklaşmamaları kurumsal bir eksikliğin
yansıması ve yine kendi birimlerinin bağımsızlık/özerkliğine yönelik tutumlarından kaynaklanmış
olabilir.
Son olarak, “E-demokrasi ve e-katılım vatandaşların demokrasi kurallarına olan güvenlerini
arttırır” adlı yargıya cevap veren katılımcılar (denekler) mesleki gruplar (unvanlar) içerisinde
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sıralandığında uzman yardımcısı ile uzman, memur ve üst düzey yönetici arasında anlamlı biçimde
farklılaşma olduğu saptanmıştır. Bu yargıya katılımcıların verdiği cevaplara göre oluşturulan
ortalamanın mesleki gruplara göre dağılımı şu şekildedir; memurların ortalaması 3.59, uzman
yardımcılarının ortalaması 1.66, uzmanların ortalaması 3.56 ve üst düzey yöneticilerin ortalaması
ise 3.54’dir. Demokrasi, katılım ve güven ilişkisi, vatandaşın sistemin değer ve normlarına olan
bağlılığını dolayısıyla güvenini artırır (Dagger, 1997). Kuşkusuz, e-demokrasi ve e-katılım
mekanizmaları kolaylaştırıcı unsurlar olarak vatandaşların sistem (siyasal/yönetsel) ile
bütünleşmesini, sistemin değerlerine sahip çıkmasına ve sisteme ilişkin güvenlerinin artmasını
sağlayacaktır. Bununla birlikte, bu ifadeye verilen yanıtların farklılaşmasında, katılımcıların
(deneklerin) demokrasi, katılım ve güven ilişkilerine yönelik kişisel değer, tutum ve
davranışlarının etkisini de göz ardı etmemek gerekir. Sonuç olarak, e-demokrasi ve e-katılımın
boyutları ile ilgili anlamlılığı belirlenen ilk iki yargıda memurlar ile yöneticiler, son yargıda da
hem memur ile yöneticiler hem de uzmanlar “Katılıyorum” seviyesine yakın yanıtlar verdiği tespiti
yapılabilmektedir.
Tablo 3: E-demokrasi ve E-katılım Süreçlerine İlişkin Yargıların Eğitim Durumuna Göre
Dağılımı
EĞİTİM DURUMLARI
YARGILAR

Politikacılar üzerinde
denetimi arttırma

Lisansüstü

Lisans

SD

N



SD

N



1.27

34 3.91 1.19

104

4.12

1.00

22

4.63

0.49

3.62

1.32

34 3.50 1.18

104

3.74

1.12

22

4.31

0.89

26

3.92

1.09

35 4.11 0.83

103

4.04

1.00

22

4.36

0.78

F=1.36, sd=3,
p=0.254, p>0.05

27

3.59

1.39

33 4.15 0.83

102

3.95

1.07

22

4.00

1.02

F=1.15, sd=3,
p=0.328 p>0.05

27

3.77

1.31

34 4.00 0.85

105

3.91

1.12

22

4.31

0.71

ANOVA

Karar verme süreçlerine
F=4.15, sd=3,
vatandaşların katılımının
p=0.007, p<0.05
arttırılması
Karar verme süreçlerine
F=2.43, sd=3,
tüm vatandaşların dahil
p=0.067, p>0.05
edilmesi
Bilginin doğrudan
F=0.91, sd=3,
yayılmasını sağlama
p=0.435, p>0.05
Güçlü sosyal ağ grupları
oluşturma

Ön Lisans

Lise
N



SD

27

3.69

27

N



SD

Katılımcıların, e-demokrasi ve e-katılımın geliştirilmesine ilişkin yargılar hakkındaki algılarının
eğitim duruma göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla Tablo 3’de tek yönlü varyans
testi yapılmıştır. Çoklu karşılaştırma tablosu verilerine göre, e-demokrasi ve e-katılımın
geliştirilmesine ilişkin yargılardan “Karar verme süreçlerine vatandaşların katılımının arttırılması”
ifadesinin anlamlı olduğu saptanmıştır (F=4.15, sd=3, p<0.05). Buna göre, Hipotez 2 ifadesi (Edemokrasi ve e-katılım süreçleri ile yerel yönetim çalışanlarının eğitim düzeyleri arasında anlamlı
bir ilişki bulunmaktadır.) tek yönlü varyans testine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmış olup kabul
edilmiştir. Ayrıca bu söz konusu yargıya cevap veren katılımcılar eğitim durumlarına göre
sıralandığında lise mezunları ile lisansüstü mezunları arasında anlamlı biçimde farklılaşma olduğu
saptanmıştır. Söz konusu yargıya katılımcıların verdiği cevaplara göre oluşturulan ortalama,
eğitim durumuna göre şu şekildedir; lise mezunlarının ortalaması 3.69, ön lisans mezunlarının
ortalaması 3.91, lisans mezunlarının ortalaması 4.12 ve lisansüstü mezunlarının ortalaması ise
4.63’dür.
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“Karar verme süreçlerine tüm vatandaşların dâhil edilmesi” yargısına cevap veren katılımcılar ise
eğitim durumlarına göre sıralandığında ön lisans ile lisansüstü arasında anlamlı biçimde
farklılaşma olduğu saptanmıştır. Bu sonuç, memurların vatandaşların katılımını desteklemekle
birlikte; karar sürecinin kapalı olmasını tercih ettiklerini göstermektedir. Söz konusu yargıya
katılımcıların verdiği cevaplara göre oluşturulan ortalama, eğitim durumuna göre şu şekildedir;
lise mezunlarının ortalaması 3.62, ön lisans mezunlarının ortalaması 3.50, lisans mezunlarının
ortalaması 3.74 ve lisansüstü mezunlarının ortalaması ise 4.31’dir. Sonuç olarak, bu söz konusu
iki yargıya cevap veren katılımcılardan, eğitim durumu lisansüstü mezunu durumunda olanlar
“Kesinlikle Katılıyorum” seviyesinde, diğer eğitim durumunda olanlar (lise mezunları, ön lisans
mezunları ve lisans mezunları) ise ağırlıklı olarak “Katılıyorum” seviyesinde cevap verdikleri
tespiti yapılabilmektedir.
3. Sonuç ve Değerlendirme
Kamu kurumlarındaki hizmetlerin daha hızlı görülmesi isteği ile başlayan e-devlet uygulamaları
beraberinde demokrasinin elektronik boyutta gerçekleşebileceği, vatandaşların görüş ve
düşüncelerinin yönetim tarafından önemsendiği uygulamaları etkilemiştir. Bu gelişmeler
sonucunda, dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimine bağlı olarak e-demokrasi ve ekatılım uygulamaları da giderek yaygınlaşmıştır. Bu çalışmanın amacı, yerel yönetimlerde
çalışanların e-demokrasi ve e-katılımın boyutları ve süreçlerine ilişkin algılamalarının ortaya
çıkarılmasıdır. Bu doğrultuda, çalışmanın dikkat çeken en önemli bulguları, e-demokrasi ve ekatılım boyutları ve süreçlerinin yerel yönetim çalışanlarının mesleki unvanlarına ve eğitim
durumlarına göre değiştiğinin tespit edilmiş olmasıdır. Çalışmada, mesleki unvan açısından
farklılaşmanın bulunduğu ve e-demokrasi ve e-katılım boyutları ile ilgili anlamlılığı belirlenen ilk
iki yargıda memurlar ile yöneticiler, son yargıda da hem memur ile yöneticiler hem de uzmanlar
nispeten daha olumlu yanıtlar vermişlerdir. Araştırmanının dikkat çeken diğer bir sonucu, edemokrasi ve e-katılım süreçlerine ilişkin yargılara verilen cevaplarda, eğitim düzeyi arttıkça edemokrasi ve e-katılım süreçine desteğin daha da arttığı ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan
değerlendirildiğinde, eğitim düzeyinin katılım üzerindeki etkisi tespit edilmiştir.
Bu alan araştırmasında elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’de edemokrasi ve e-katılımın uygulanabilmesi için literatür özetinde de yer alan ABD örneğinde
olduğu gibi hem yerel yönetimlerde hem de vatandaş nezdinde katılımın desteklenmesi
gerekmektedir. Ayrıca, bu doğrultuda, vatandaş katılımını da artıracak bir şekilde tüm paydaşların
(üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlar) e-demokrasi ve ekatılım için yasal alt yapının hazırlanmasına katkı sağlamalarının önemli olduğu aşikardır. Son
olarak, bu çalışmanın elde ettiği veriler ışığında yapılan değerlendirmeler dikkate alındığında,
çalışmanın yöntemsel eksikliklerini de gidererek yeni bir saha çalışması ile sınanması ihtiyacı
duyulmaktadır.
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ETKİNLİK İÇİN BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI: E-KATILIM VE E-DEMOKRASİ
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Ankete isim yazmanıza gerek yoktur. Anket sorularına vereceğiniz yanıtlar bilimsel kayda dönüşecektir. Bu nedenle lütfen
soruları dikkatle okuyunuz ve anlayarak, hassasiyetle yanıtlayınız.

Doç. Dr. Hacer Tuğba EROĞLU - Arş. Gör. Hakan Gökhan GÜNDOĞDU
Selçuk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
TANIMLAR
1. E-Demokrasi: Demokratik karar alma süreçlerine katkıda bulunmak için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasıdır.
Ayrıca, bilişim teknolojilerinden yararlanmak suretiyle halk ile kamu kurumları arasındaki ilişkilerin, vatandaşların katılımı ve
kamusal hizmet sunumu açısından geliştirilmesini içermektedir.
2. E-Katılım: Bilişim ve iletişim teknolojileri yardımıyla vatandaşların bireysel temelde, karar alma ve uygulama işlevleri başta
olmak üzere diğer siyasal yapım ve uygulama sürecine ilişkin işlev, eylem ve işlemlere yön verebilme sürecini çevreleyen bir
kavramdır.
Erkek □
Kadın □
Cinsiyet
18-25 □
26 -40 □
40> □
Yaş
Lise
□
Önlisans □ Lisans □ Lisans üstü □
Eğitim Durumu
Memur □ Uzman Yrd. □ Uzman □ Üst Düzey Yönetici □
Mesleki Ünvan
Aşağıda e-demokrasi ve e-katılımla ilgili ifadeler yer almaktadır. Lütfen her ifadeye okuyarak size en uygun gelen seçeneği
çarpı işareti (X) ile belirtiniz ve tüm maddeleri cevaplayınız.
1) Aşağıdaki aygıtları hangi sıklıkta kullanırsınız?
Kullanma Sıklığı
Hiç
Çok Az
Fikrim Yok
Oldukça
Çok Fazla
Bilgisayar
1
2
3
4
5
İnternet
1
2
3
4
5
2) E-demokrasi ve E-katılım terimini biliyor musunuz?
Evet □
Hayır □
3) Yanıtınız evet ise, hangi yolla bilgi edindiniz?
Medya □ Siyasiler □ Sosyal Çevre □ İnternet □ Diğer □
Diğer ise lütfen belirtiniz: ................................................................................................................
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4) Aşağıdaki e-demokrasi ve e-katılım alanlarından hangisi ya da hangileri hakkında bilginiz var?
Hiç
Çok Az
Fikrim Yok
Oldukça
Çok Fazla
E-Oylama
1
2
3
4
5
E-Katılım
1
2
3
4
5
E-Mevzuat
1
2
3
4
5
E-Adalet
1
2
3
4
5
E-Arabuluculuk
1
2
3
4
5
E-Çevre
1
2
3
4
5
E-Danışma
1
2
3
4
5
E-Girişim
1
2
3
4
5
E-Dilekçe
1
2
3
4
5
E-Kampanya
1
2
3
4
5
E-Anket
1
2
3
4
5
E-Meclis
1
2
3
4
5

5) İnternetin, demokrasinin gelişimine katkı sağladığına inanıyor musunuz?
Evet □
Hayır □

EK-2: Anket Formu (Arka Yüz)
6) Yanıtınız evet ise, Türkiye'de e-demokrasi ve e-katılımın geliştirilmesi hususunda aşağıdaki ifadeleri ne kadar önemli
buluyorsunuz?
Kesinlikle
Katılmıyorum Fikrim Katılıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
Yok
Katılıyorum
Karar verme süreçlerine vatandaşların katılımının
1
2
3
4
5
artırılması
Karar verme süreçlerine tüm vatandaşların dahil
1
2
3
4
5
edilmesi
Bilgilerin, fikirlerin doğrudan yayılmasını
1
2
3
4
5
sağlama
Güçlü sosyal ağ grupları oluşturma
1
2
3
4
5
Politikacılar üzerinde denetimi arttırma
1
2
3
4
5
Diğer ise lütfen belirtiniz:...............................................................................................................
7) Türkiye'de e-demokrasi ve e-katılımın gelişmesini engelleyen sebeplerin hangisi olduğunu düşünüyorsunuz?
Kesinlikle
Katılmıyorum Fikrim Katılıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
Yok
Katılıyorum
İnternete erişim eksikliği
1
2
3
4
5
E-demokrasi hakkındaki bilgi eksikliği
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Yönetimdeki alt yapı eksikliği
İnternet kullanımındaki bilgi güvenliğiyle ilgili
1
2
3
4
5
eksiklikler
E-demokrasi ve e-katılım konusundaki mevzuat
1
2
3
4
5
eksikliği
Vatandaşların
siyasi
süreçlere
katılmayı
1
2
3
4
5
reddetmeleri
Vatandaşların
e-demokrasi
ve
e-katılım
1
2
3
4
5
uygulanmasına yönelik şüphelerinin olması
Diğer ise lütfen belirtiniz:................................................................................................................
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Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

E-demokrasi ve e-katılım her kamu kurumunda bütüncül bir bilgi sisteminin gelişmesini öngörür.
Kamu kuruluşlarının tüm bilgi sistemlerinde, e-demokrasi ve e-katılım yerine getirilmesi gereken bir
koşuldur.
Vatandaşların gereksinimleri ile ilgili konular elektronik olarak iletildiği zaman kamu kurumları çok daha
iyi geri dönüş yapabilmektedir.
Kamu kuruluşları personelinin eylemlerinde ve onların koordine edilmesinde e-demokrasi ve e-katılım
yerine getirilmesi gereken bir koşuldur.
E-demokrasi ve e-katılım vatandaşlar tarafından merkezi yönetimin kontrolünü güçlendirmektedir.
E-demokrasi ve e-katılımda vatandaşlar internet yoluyla siyasilerin faaliyetlerini kontrol edebilir ve kendi
görüşlerini ifade edebilirler.
E-danışmanlık, e-mevzuat ve e-dilekçe belediyelerin işlevini kontrol etmek için vatandaşlara yardımcı
olmaktadır.
Kişisel veriler e-demokrasi ve e-katılım sisteminde korunmaktadır.
Kurumlar arası veri aktarımına, e-demokrasi ve e-katılım araçları yardımcı olmaktadır.
E-mevzuat kanunun uygulanmasını kolaylaştırır.
E-anket tamamen güvenilir ve geçerli bir uygulamadır.
E-demokrasi ve e-katılım vatandaşların demokrasi kurallarına olan güvenlerini arttırır.
E-katılım siyasi kararları daha şeffaf hale getirir.

Fikrim Yok

Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum

8) Lütfen, e-demokrasi ve e-katılımın özelliklerini (boyutlarını) tanımlamak için katılıyorum ya da katılmıyorum şeklinde
derecesine göre cevap veriniz.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

9) Aşağıda e-demokrasi ve e-katılımın dört temel boyutları verilmiştir. Lütfen bu boyutların önemine bakınız ve 100 puan
üzerinden paylaştırma yapınız. (Örnek: Koordinasyon=25/ Kontrol=15/ Bilgi Paylaşımı= 35/ Şeffaflık=25; Toplam=100
gibi.)
Koordinasyon
Kontrol
Bilgi Paylaşımı
Şeffaflık
Teşekkürler
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ÜNİVERSİTELERDE KURUMSAL İMAJ ÖLÇÜMÜ1
Dilek Melike ULUÇAY2

Öz
Günümüz üniversiteleri sundukları hizmetlerin çeşitlenmesi ve sayılarının hızla artması sebebiyle rekabet ortamında
öne çıkabilmek ve sürdürülebilirliklerini korumak için kurumsal imaj çalışmalarına ağırlık vermeye başlamışlardır.
Diğer tüm kurumlarda olduğu gibi, üniversiteler de kurumsal imaj yönetimi sürecini sağlıklı yürütebilmek ve doğru
bir strateji belirleyebilmek için öncelikle içerde ve dışarda kurum imajının nasıl değerlendirildiğini bilmelidirler.
Bunun için ise uygun ve etkin bir kurumsal imaj ölçüm aracına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak bu
çalışma kapsamında, üniversiteler için kurumsal imaj belirlemeye yönelik iç paydaşlar için ayrı dış paydaşlar için ayrı
iki imaj ölçeği önerilmiştir. Ölçeklerin kapsamı oluşturulurken, öncelikle özellikle üniversitelerin kurumsal imajlarını
belirleyen etkenlerin tespit edilmesine özen gösterilmiştir. Bu aşamada hem soyut hem somut unsurların ölçekte yer
bulması amaçlanmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda ortaya iç paydaşlar kurumsal imaj ölçeği için 6 faktörlü
39 maddelik bir yapı ve dış paydaşlar kurumsal imaj ölçeği için 6 faktörlü 35 maddelik bir yapı çıkmıştır. Her iki
ölçek de 5’li derecelendirme ölçeği olarak tasarlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Kurumsal imaj, üniversite kurumsal imajı, üniversite kurumsal imaj ölçümü.

MEASUREMENT OF CORPORATE IMAGE AT UNIVERSITIES

Abstract
Today’s universities have started to give more importance to corporate image management to be able to rival and
protect their sustainability. Similar to all other corporations, universities also have to know how their image is
evaluated both by the internal and external stakeholders in order to conduct an efficient corporate image management
and develop a proper strategy. To do so, a reliable corporate image measurement instrument is crucial. Hence, the
purpose of the current study is propose a university corporate image measurement instrument both for internal
stakeholder groups and for external stakeholder groups While the instrument was being developed, identifying
specifically university corporate image elements was the main concern. At this point, both abstract and concrete
elements were included to the scale. Moreoever, different layers of relation types and different levels of influence
strength of internal and external stakeholder groups were considered. After analyzing the data set, the proposed
instrument consists of 6 factors with 39 items for internal stakeholders, and 6 factors 35 items for external stakeholdres.
It was designed as a five-level likert scale.
Key words: Corporate communication, university corporate image, university corporate image measurement.

Bu makale 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalı’nda tamamlanan “Yaşar Üniversitesi
Kurumsal İmajının Üniversitenin Farklı Paydaş Grupları Tarafından Algılanışı” isimli doktora tezi çalışmasının bir bölümünden
uyarlanmıştır.
2
Öğr. Gör. Dr., Yaşar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, melike.taner@yasar.edu.tr
1

17

Üniversitelerde Kurumsal İmaj Ölçümü

Giriş
Günümüz rekabet dünyasında kurumsal imaj ve kurumsal iletişim süreçleri örgütlerin üzerinde
titizlikle çalıştığı konular arasındadır. En genel anlamıyla kurumsal imaj; örgütü hatırlatan tutum,
davranış ve inançların tümü olarak tanımlanmaktadır. Kurumsal görünüm, kurumsal iletişim ve
kurumsal davranışın toplamında ifadesini bulan kurumsal imaj, iç ve dış hedef kitleler üzerinde
inandırıcılık ve güven yaratmak ile bu güveni sürdürmek gibi önemli bir işlevi yerine getirmektedir
(Dowling, 1997, s. 21).
Kurumsal imaj yönetiminin en temel unsuru öncelikle kurumun sahip olduğu o anki kurumsal
imajını doğru olarak belirlemektir. Bu amaca ulaşmanın yolu doğru bir ölçme aracı seçmektir.
Diğer taraftan, kurumsal imaj kavramıyla ilgili en çok tartışmaya açık konu ise var olan kurumsal
imaj ölçeklerinin farklı açılardan eksiklikleri ya da yanlışları olmasıdır. İmaj kavramının soyut bir
olgu oluşu bu tartışmaların doğmasına sebep olan etkenlerden biridir (Davies, Chun ve Da Silva,
2003). Öte yandan bir kurumun pek çok farklı grupla ilişki içerisinde olması ve tüm bu paydaş
grupların kurumdan farklı beklentiler içerisinde olması, doğru bir kurumsal imaj ölçeği
geliştirilmesini güç kılan ikinci temel unsur olarak değerlendirilmektedir (Gotsi ve Wilson, 2001,
s. 28).
Kurumsal imaj ile ilgili alan yazın incelendiğinde, geliştirilen kurumsal imaj ölçeklerinin çoğunun
kar amacı güden kurumlar için geliştirildiği görülmüştür (Davies ve vd., 2003; Dowling, 1997;
Fombrum, Gardberg ve Sever, 2000; Gray ve Balmer, 1998; Gotsi ve Wilson, 2001; Gioia ve
Schultz, 2000; Okay, 2008). Oysaki bilgi çağı olarak anılan günümüzde önceliği ticari kaygılar
olmayan eğitim kurumlarına çok önemli yatırımlar yapılmaktadır. Bu önemli gelişmeler
neticesinde, yükseköğretim kurumlarının çeşitliliği artmış, yeni devlet ve vakıf üniversiteleri
açılmış ve her geçen gün sayıları artan çevirim içi eğitim veren kurumlar çoğalmıştır. Tüm bu
gelişmelere bağlı olarak, üniversiteler arasındaki rekabet giderek çetinleşmiş ve üniversitelerin
olumlu yönde kurumsal imaja sahip olmaları, sürdürülebilirliklerini sağlamak ve öne çıkmak adına
kaçınılmaz olmuştur. Bugün üniversiteler kendilerini doğru ifade etmek, istendik yönde izlenim
yaratmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak isteyen kurumlar arasında yerlerini alarak kurumsal imaj
çalışmalarına ağırlık vermeye başlamışlardır.
Bu bağlamda üniversiteler üzerine yoğunlaşan kurumsal imaj çalışmalarının sayılarının artmaya
başladığı görülmektedir. Bu çalışmalar incelendiğinde, kurumsal imaj algısının çoğunlukla
öğrenci, çalışan, idareci ve öğrenci yakınlarından oluşan paydaş grupları üzerinde yoğunlaştığı
dikkat çekmektedir (Arpan ve diğerleri, 2003; MinJung ve Sung-Un, 2008; Kazoleas ve diğerleri,
2001; Landrum ve diğerleri, 1998; Palacio ve diğerleri, 2002; Theus, 1993; Treadwell ve Harrison,
1994).
Türkiye’de de son yıllarda konuyla ilgili önemli çalışmalar yapılmıştır (Cankurtaran ve Özbek,
2015; Köybaşı ve diğerleri, 2016; Polat, 2011; Silsüpür, 2015). Ancak gerçekleştirilen
çalışmaların çoğunlukla öğrencilerden oluşan iç paydaş grubu üzerinde ve devlet üniversiteleri
üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Oysaki bu çalışmanın önceki bölümlerinde değinildiği gibi
kurumsal imaj farklı paydaş grupları tarafından farklı algılanan bir konudur ve her paydaş grubun
kurumsal imaj değerlendirme ölçütleri birbirinden farklıdır.
Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı özellikle Türkiye’deki üniversitelerin kurumsal imaj
çalışmaları sürecinde kullanılabilecekleri yeni bir kurumsal imaj ölçüm aracının önerilmesidir.
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1. Kurumsal İmaj Kavramı
Bir kurumla ilişkili olarak imaj kavramının ilk kez 1955 yılında Sidney Levy tarafından
kullanıldığı söylenmektedir. Levy’nin öne sürdüğü fikir, hedef kitlelerin bir ürünü ya da hizmeti
yalnızca fiziksel özellikleri ve işlevleri için değil aynı zamanda taşıdığı anlamlar için de satın aldığı
yönündedir. Yine Levy’nin öne sürdüğü gibi kurumsal imaj yorumlamalardan, çıkarımlardan ve
yansımalardan oluşur. Bu bağlamda imaj bir semboldür çünkü objenin kendisi değil, objeyi
niteleyen, temsil eden kavramlardır. (Levy, 1999, s. 233).
Sydney Levy’nin 1955 yılında kurumsal imaj kavramını alan yazına kazandırmasının ardından
yapılan çalışmalarda bu kavram başka pek çok şekilde yeniden yorumlanmıştır. Bu tanımlamalara
bakıldığında üç genelleme dikkati çeker. Birincisi, kurumsal imajın paydaşların kafasındaki
izlenimlerden oluştuğudur. Buradan anlaşılması gereken, kurumsal imajın somut unsurlar
aracılığıyla oluşan soyut bir kavram olduğudur. İkinci olarak yapılabilecek genelleme, farklı
grupların kafasında farklı imajların oluşabildiğidir. Bu noktada, kurumsal imajın oluşumunda tüm
paydaşların etkin rol oynadığı söylenebilir. Yapılabilecek son genelleme ise kurumsal imajın
bütüncül bir anlayışla; yani kurumu ilgilendiren tüm parametreleri hesaba katarak incelenmesi
gereğidir (Stern, Zinkhan ve Jaju, 2001). Bu üç durum değerlendirildiğinde, sağlıklı bir kurumsal
imaj ölçüm modeli önerebilmek için, kurumsal imaj konusunun kapsamı, kavramı bir araya getiren
unsurları ve paydaş ilişkilerinin rolü ortaya konmalıdır. Bu bağlamda izleyen bölümde kurumsal
imaj ve ilişkili olduğu diğer kavramlar, kurumsal imaj bileşenleri ve önerilecek ölçme aracının ana
çerçevesine yer verilecektir.
1.1. Kurumsal İmaj ile İlişkili Kavramlar
Alan yazında yer alan ilk kurumsal imaj çalışmalarında daha çok tasarım ve görsel algılama
üzerinde durulmuştur. Yapılan ilk çalışmalarda, gerçekleştirilen tasarım yaratma çabaları ile
kuruma görsel bir kimlik kazandırarak kurumsal imaj oluşturmak yeterli görülmüş olsa da 1990’lı
yıllardan itibaren bu anlayışın oldukça değiştiği gözlenmiştir. Konunun yalnızca tasarım ve
pazarlama uzmanlarını ilgilendirmediği, aksine farklı disiplinleri ilgilendiren bir konu olduğu
ortaya çıkmıştır (Jacobson ve Abratt, 2003).
Abratt (1989), kurumsal imaj yönetimi üzerinde durduğu çalışmasında, kurumsal kimlik
kavramını merkezde tutan ilk kurumsal imaj modelini önermiştir. 1990’ların ortalarından itibaren
kurumsal kimlik ve kurumsal imaj kavramları üzerlerinde çok çalışılan konular haline gelmiştir.
Dowling (1993) kurumsal imajın, kurumsal kimliğin yansıması sonucu oluştuğunu öne süren
araştırmacılardandır. Dowling (1993, s.7), bir kişinin, bir kurumla ilgili tüm inanç ve hislerinin
kurumsal imajı oluşturduğunu söylemiştir ve Gestatlt’ın parça-bütün kuramına atıfta bulunarak,
kişilerin bir kurumla ilgili olabilecek tüm parçaları, tek tek bir araya getirerek, bütününü yani
kurumun kendisini algıladıklarını belirtmiştir. Bu noktada Dowling (1993, s.8), kurumun kendisini
hedef gruplara ifade etmek için kullandığı her bir parçanın kurum kimliğini oluşturduğunu ve
oluşan kurum kimliğinin hedef gruplara aktarılmasıyla da kurumsal imajın oluştuğunu belirtmiştir.
Kurumsal imaj ile ilişkili kavramların çeşitlilik kazanması zaman içerisinde kullanımlarıyla ve
anlamlarıyla ilgili bir takım tartışmaları da beraberinde getirmeye başlamıştır. Konuyla ilgili alan
yazın incelendiğinde özellikle kurumsal kimlik, kurumsal imaj ve kurumsal itibar olgularının
birbirinin yerine kullanıldığı gözlenmiştir. Bu bağlamda bu üç kavramı birbiriyle ilişkili olarak
açıklamak gerekmektedir.
Abratt’a (1989) göre kurumsal kimlik bir kurumun fark edilmesini, diğerlerinden ayırt edilmesini
sağlayan görsel, fiziksel ve davranışsal unsurların bir araya gelmesidir. Gray ve Balmer (1998) ise
kurumsal kimliği, bir kurumun kendine özgü özelliklerinin bütünü olarak tanımlamışlardır ve
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kurumsal kimlik bir kurumun yansımasıdır ifadesini kullanmışlardır. Bu bakış açısıyla kurumsal
kimlik, kurumun strateji, felsefe, kültür ve tasarımı konularını kapsar. Polat ve Arslan (2015) ise
kurum kimliğinin, kurumların ayırt edilmesini sağlayan temel özellikler olduğunu, bir diğer
ifadeyle kurumların kişiliği olduğunu belirtirler. Aynı zamanda kurumsal kimlik özelliklerinin
kurumsal imajın şekillenmesinde önemli role sahip olduğuna değinirler. Kurumsal iletişimin de
bu süreçte önemli bir yeri vardır. Kurumsal iletişim yaygın olarak bir örgütün söylediği, yaptığı
ve oluşturduğu her şeyi kapsayan iletişim şekli olarak tanımlanmaktadır. Bir başka söylemle,
kurumsal iletişim, bir örgütün iletişim kurarken kullandığı çok yönlü yöntemleridir (Baker ve
Balmera, 1997’den aktaran Melewar, 2003). Bu noktada kurumsal iletişimin en başta gelen
işlevlerinden birinin kurumun kimlik unsurlarını doğru olarak aktarmak olduğu söylenebilir.
Kurumsal imaj ile ilişkili bir diğer kavram ise kurumsal itibardır. Fombrun ve arkadaşlarının
yapmış oldukları çalışmada (2000, s. 242) kurumsal itibar kavramı farklı disiplinlere göre farklı
tanımlanmıştır. Aynı çalışmada iletişim bilimleri kapsamında itibar, bir kurumun farklı paydaş
grupları ile geliştirdiği ilişkileri sonucu oluşan özellikleri olarak tanımlanmıştır. Kavramın
kurumsal imaj ile ilişkili değerlendiriliyor olmasının sebebi ise, kurumsal itibar algısının, kurumun
sosyal, finansal, ürün ve çalışan gibi farklı boyutlarda algılanan imajlarının bütünü olarak
değerlendirilmesidir (VanRiel ve Fombrun, 2007, s.43).
Kısaca kurumsal kimlik unsurlarının bir kurumu temsil gücü olan nitelikleri olduğunu ve bu
niteliklerin tutarlı ve koordineli bir kurumsal iletişim süreciyle iç ve dış paydaş gruplara
aktarılması halinde olumlu yönde kurumsal imaj oluşumuna katkı sağlayacağı söylenebilir. Son
olarak, zaman içinde farklı alt boyutlarla ilgi algılardan oluşan olumlu yönde kurumsal imajın
devamlılığının sağlanması halinde kurumların itibar sahibi olabileceği düşünülebilir.
2. Üniversitelerin Kurumsal İmaj Ölçümü
Mevcut durumu belirlemeye yönelik geliştirilmiş kurumsal imaj ölçekleri incelendiğinde konuya
farklı bakış açılarıyla yaklaşan araştırmalar olduğu gözlenmiştir. Ancak bu çalışmaların yine de
belli başlı modeller üzerinden hareket ettiği söylenebilir. Alan yazın incelendiğinde, kurumsal imaj
değerlendirmeleri için sıkça faydalanılan, ve pek çok araştırmacı tarafından kabul görmüş
çalışmalara rastlanır. Bu araştırmacıların belirledikleri kurumsal imaj bileşenleri aşağıda Tablo
1’de özetlenmiştir.
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Tablo 1: Farklı Çalışmalara Göre Kurumsal İmaj Bileşenleri
Fombrum, Gardberg ve Sever, 2000; Regenthal,
1. Tanınmışlık
1992.
Regenthal, 1992; Barich ve Kotler, 1991; Dowling,
2. Yönetim kalitesi
1993; Fombrum, Gardberg ve Sever, 2000; Harris
Interactive, 2011.
Regenthal, 1992; Barich ve Kotler, 1991; Smith,
3. Ürün ve hizmet kalitesi
1993; Harris Interactive, 2011.
Regenthal, 1992; Barich ve Kotler, 1991;
4. Finansal Başarı
Fombrum, Gardberg ve Sever, 2000; Harris
Interactive, 2011.
Regenthal, 1992; Barich ve Kotler, 1991; Smith,
5. Çalışma çevresi
1993; Harris Interactive, 2011.
Regenthal, 1992; Barich ve Kotler, 1991; Smith,
6. Sosyal sorumluluk
1993; Fombrum, Gardberg ve Sever, 2000; Harris
Interactive, 2011.
Regenthal, 1992; Barich ve Kotler, 1991; Smith,
7. Görsel kimlik
1993; Dowling, 1993.
Regenthal, 1992; Barich ve Kotler, 1991; Smith,
8. Duygusal çekicilik
1993; Fombrum, Gardberg ve Sever, 2000; Harris
Interactive, 2011.
Barich ve Kotler, 1991; Smith, 1993; Dowling,
9. İletişim faaliyetleri
1993.
Konu üniversitelerin kurumsal imaj ölçümüne geldiğinde çalışmaların bazı noktalarda farklılık
gösterdiği görülmektedir. Treadwell ve Harrison’ın (1994) bir üniversitenin farklı paydaş
gruplarının kurumsal imaj algılarını ölçmeye yönelik gerçekleştirdikleri çalışma, konuyla ilgili
gerçekleştirilen araştırmalar arasında önemli sonuçları ortaya koyan bir araştırmadır. Bu çalışmada
bir üniversite çalışanlarının ve öğrencilerinin kurumsal imaj algılarını etkileyen faktörler
belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; akademik mükemmeliyetçilik, itibar
sahibi idari bilimler fakültesi, öğrencilerin üniversite ortamını arkadaş canlısı bulmaları,
mezunların üniversiteyle gurur duyuyor olmaları, üniversitenin ulusal imajı, üniversitenin yaptığı
araştırmaların imajı, topluma katkı, sosyal tesisler ve imkânlar, üniversiteyi temsil eden
sporcuların akademik performansları ile ilgili sorunlar ve öğrenci nüfusunun homojen olması
faktörleri üniversitenin kurumsal imajını etkileyen unsurlardır.
Bryant ve diğerlerinin (1996) yapmış olduğu benzer bir çalışmanın sonuçlarına göre ise; ailelerin
üniversite ile olan ilişkileri, üniversitenin ülke sıralamasındaki yeri, eğitim kalitesi, üniversitenin
ve dersliklerinin büyüklüğü ve spora ne ölçüde önem verdiği, kurumsal imaj algısını etkileyen
faktörler olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, ailelerin ve öğrencilerin üniversite seçimlerini
etkileyen üniversite atmosferi, üniversitenin eğlence faaliyetleri, aile atmosferine sahip olması,
öğrencilerinin arkadaş canlısı olması ve kampüs içerisinde ailevi değerlere sahip olunması
unsurlarından etkilenmektedir (Bryant vd. 1996’dan aktaran Arpan vd., 2003).
Konuyla ilgili gerçekleştirilen bir diğer çalışma Theus’a (1993) aittir. Bu çalışma neticesinde
üniversite idarecileri, kurum paydaşlarının imaj algılarını belirlediğini inandıkları etkenleri şöyle
sıralamışlardır; üniversitenin büyüklüğü, konumu, sunduğu fırsatlar, fakültelerin kalitesi,
üniversitenin donanımı, kampüs ahlakı, sportif faaliyetlerdeki başarı, topluma hizmet etmesi,
görsel kimliği ve saygınlığı. Çalışmaya katılan idareciler aynı zamanda bölgesel unsurların ve
medyada yer alan haberlerin üniversitenin kurumsal imajını etkilediğini belirtmişlerdir.
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Landrum ve arkadaşları (1998) ise bir üniversitenin kurumsal imaj algısını tutum oluşturma ve
karar alma süreçlerinden yola çıkarak incelemişlerdir. Çalışmada Amerika’da belirli bir yerleşim
yerinde yaşayan öğrenci yakınlarının sahip oldukları üniversite kurumsal imaj algıları
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda üniversitelerin kurumsal imajını belirleyebilecek
etkenler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, akademik programların ve fakültelerin
niteliği, üniversitenin tanınırlığı, yapılan masraflara değer bir hizmet alınması, sportif faaliyetlerin
akademik başarının önüne geçmesi, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş yaşamına hazırlanması,
sosyal sorumluluk projelerine katılmak ve üniversitenin itibarı, kurumsal imaj algısını belirleyen
etkenler olarak belirlenmiştir. Yine bu çalışmanın sonuçlarına göre tek bir kurumsal imaj
algısından bahsetmek mümkün olmayabilir.
Üniversite kurumsal imajı ile ilgili güncel çalışmalar arasında en çok kabul görmüş olanlarından
biri Kazoleas ve arkadaşlarının (2001) çalışmasıdır. Bu çalışmaya göre kurumsal imaj algısını
belirleyen faktörler, üniversitenin kendi kontrolü altındadır. Örneğin akademik programların
kalitesi, kütüphane, spor faaliyetleri, teknik donanım gibi konular okulun kendisine bağlı
unsurlardır ve üniversitenin kendisinden kaynaklanan bu etkenler, kurumsal imaj algısının
oluşumunda demografik özelliklerden (konum, kabul koşulları, masraflar) daha fazla
belirleyicidir. Aynı şekilde üniversitenin kendisinden kaynaklanan konular, medyanın yarattığı
izlenimin önüne geçebilir. Kazoleas ve arkadaşlarının (2001) çalışma sonunda ortaya çıkardıkları
bir diğer önemli sonuç, üniversitenin, diğer üniversitelerle karşılaştırılması sonucu sahip olduğu
bir imajının olması ve bunun da üniversitenin genel imajını etkileyen faktörlerden biri olmasıdır.
Buna bağlı olarak bir üniversitenin birden fazla kurumsal imajı olabileceği ve bunların birbirini
etkileyebileceği söylenebilir.
Arpan ve arkadaşları (2003) ise Kazoleas ve arkadaşlarının (2001) çalışmasından yola çıkarak,
bilişsel süreç yaklaşımıyla farklı paydaş gruplarının bir üniversitenin kurumsal imajını nasıl
algıladıklarını belirlemeye yönelik bir çalışma yapmışlardır. Buradaki farklı nokta kişilerin tek bir
objeyle ilgili farklı inançlara sahip olabilecekleri ve bu farklı inançların da genel algıyı
etkileyeceği savından hareket etmiş olmalarıdır. Çalışma için geliştirilen ölçek Amerika’da
bulunan 10 farklı üniversitenin öğrencilerine, bu öğrencilerin yakınlarına ve üniversiteyle
bağlantısı olmayan yetişkinlere uygulanmıştır. Çalışma kapsamında imaj algısını belirlediği
varsayılan kriterler sırasıyla şöyledir; akademik nitelik (öğrencilerin mezuniyet sonrası işe girme
oranı, öğrencilerin özellikleri-motivasyon, başarı gibi-, sunulan bölümlerin özellikleri, öğretim
elemanlarının niteliği), sportif faaliyetler (ulusal başarılar, antrenör ve sporcuların niteliği), sosyal
ve kültürel yaşam, sosyal sorumluluk, öğrenciye sunulan kaynaklar, üniversite yerleşkesinin
görünümü, arkadaş, aile ve yakınların üniversite hakkındaki fikirleri, medyanın tutumu.
Çalışmanın sonucunda görülmüştür ki akademik nitelik, sportif faaliyetler ve medyanın tutumu
genel kurumsal imaj konusunda en çok etkin olan unsurlardır. Bu etkenlerle ilgili algılar da
birbirlerinden farklılaşabilirler.
Aynı yıllarda üniversitelerin kurumsal imaj algılarıyla ilgili yapılan çalışmalardan biri de Palacio
ve arkadaşlarının (2002) İspanya’da bir üniversite üzerinde yaptıkları kurumsal imaj çalışmasıdır.
Yapılan çalışma bilişsel ve duygusal süreçlerin algılanan genel kurumsal üniversite imajı üzerinde
etkili olduğu varsayımından yola çıkılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veriler bir üniversitenin
6675 öğrencisinden anket yoluyla elde edilmiştir. Bu öğrenciler kayıt sırasında gönüllü olarak
anket sorularını cevaplamışlardır. Çalışma sonucunda görülmüştür ki üniversiteye karşı geliştirilen
duygusal unsurlar genel imajın oluşumunda daha etkindir. Burada bilişsel süreçle kastedilen, sahip
olunan somut bilgileri edinme sürecidir. Bilişsel süreç neticesinde sahip olunan algıların ise kurum
memnuniyeti üzerinde etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Yine çalışma sonucunda olumlu kurumsal
imaj algısının, memnuniyet düzeyi üzerinde etkili olduğu söylenmektedir.
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Dikkat çeken bir diğer çalışma MinJung ve Sung-Un (2008) tarafından gerçekleştirilmiştir. Güney
Kore’de bir üniversitenin 1. sınıflarında öğrenim gören 1678 öğrencinin katıldığı ölçek sonuçlarına
göre, üniversitenin kurumsal kimliği, prestiji ve kurumsal itibarı, kurumsal imaj ile ilişkili
bulunmuş ve geliştirilen ölçek bu etkenleri kapsar nitelikte hazırlanmıştır. Çalışma öncelikle
kurumsal imaj algısını oluşturan etkenleri belirlemiş, ardından bu etkenlerin birbirleriyle olan
ilişkisini açıklamıştır. Çalışmanın son bölümünde ise etkin iletişim yönetimi ile ilişkili önerilerde
bulunulmuştur.
Azoury ve arkadaşlarının (2014)’te gerçekleştirmiş olduğu çalışmada önceki çalışmaların çoğunda
gözlendiği gibi kurumsal imajı belirlediği düşünülen etkenler bilişsel ve duygusal olarak ayrı ayrı
değerlendirilmiştir. Bilişsel etkenler somut unsurlardan yola çıkarken, duygusal etkenler soyut
unsurlardan yola çıkmıştır. Buna göre kurumsal imajı belirleyen etkenler; üniversitenin itibarı ve
yaşı (itibar, prestij, yenilikçilik, geleneksellik, popülerlik), öğrenci yaşantısı (popülerlik, genel
atmosfer, kampüste yaşam), üniversitenin ilişkileri (üniversitenin öğrencileriyle, toplumla ve
kurumlarla ilişkileri), sınıflar (her sınıftaki öğrenci yoğunluğu, sunulan ders çeşitliliği, sınıflardaki
olanaklar), fiyat-fayda dengesi (akademik kadronun kalitesi, harçların miktarı, doktora derecesine
sahip akademik personel sayısı), üniversiteye kabul koşullarıdır (kolaylık-zorluk, proje ve ödev
hazırlıkları).
Son yıllarda Türkiye’de üniversitelerin konu edildiği çeşitli kurumsal imaj ve itibar çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri Çetin’in (2004) Türkiye’de bulunan
ikisi vakıf ikisi devlet üniversitesi olmak üzere, toplam dört üniversitenin idarecileri üzerine
yapmış olduğu çalışmadır. Çetin (2004) çalışmasında Türkiye’de üniversitelerin olumlu kurumsal
imaj belirleyicilerini ve olumsuz kurumsal imaj belirleyicilerini ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Bu
çalışmanın sonucunda görülmüştür ki; kurumsal imaj belirleyicilerinin en başta gelenleri
akademik konuları kapsamaktadır.
Polat (2011) Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin kurumsal imaj algıları üzerine bir çalışma
gerçekleştirmiştir. Polat’ın (2011) gerçekleştirmiş olduğu çalışma, genel olarak kabul görmüş olan
ve Kazoleas vd. (2001) tarafından üniversitelerin kurumsal imajını ölçmeye yönelik geliştirilmiş
olan anketi Türkçe olarak yorumlamış olması bakımından önem taşımaktadır. Her ne kadar
kurumsal itibar ölçekleri kurumsal imaj ölçümlerinde kullanılmış olsa da, iki olgunun farklılıklar
taşıdığı ve bu bağlamda tam olarak birbirinin yerine geçemeyeceği bilinmektedir. Bu anlamda
Polat’ın (2011) yalnızca üniversitelerin kurumsal imajı için geliştirilmiş bir ölçeği Türkçeye
kazandırmış olması önem taşımaktadır.
Kazoleas vd. (2001) tarafından geliştirilen üniversite kurumsal imaj ölçeğini ülkemizde kullanan
bir diğer çalışma Köybaşı ve arkadaşlarının (2016) çalışmasıdır. Çalışma Cumhuriyet Üniversitesi
Eğitim Fakültesi öğrencilerinin örgütsel imaj algılarını belirlemeye yönelik gerçekleştirilmiş ve
sonucunda farklı alt boyutlar için farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Genel imaj değerlendirmesi ise
düşük düzeyde olarak belirlenmiştir.
Cankurtaran ve Özbek ise (2015) Ankara ilinde bulunan Spor Meslek Yüksek Okullarının
öğrenciler tarafından kurumsal imaj bağlamında nasıl değerlendirildiğini ortaya koymayı
amaçlayan bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışma kapsamında geliştirdikleri ölçme aracı
akademik çevre, fiziksel çevre ve toplumsal çevre alt boyutlarından oluşmaktadır.
Silsüpür (2015) yüksek lisans tez çalışmasında İstanbul Üniversitesi’nin kentteki diğer üniversite
öğrencileri tarafından nasıl algılandığını ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Çalışmanın sonuçlarına
göre üniversitenin kurumsal imajı üzerine etki eden en önemli unsurlar felsefe, iletişim, davranış
ve tasarım olarak belirlenmiştir.
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Konuyla ilgili ülkemizde gerçekleştirilmiş olan çalışmalardan anlaşılan odur ki çalışmaların çoğu
iç paydaşları çalışma kapsamına almıştır. Oysaki bu çalışmanın önceki bölümlerinde değinildiği
gibi kurumsal imaj farklı paydaş grupları tarafından farklı algılanan bir konudur ve her paydaş
grubun kurumsal imaj değerlendirme ölçütleri birbirinden farklıdır. Diğer taraftan çalışmaların
devlet üniversiteleri üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir.
Bu çalışma kapsamında kurumsal imaj, üniversitelerin hem dışarıda hem içeride tüm paydaşları
ile gerçekleştirdiği etkileşim sonucu, paydaşlarının kafasında oluşan olumlu ya da olumsuz
izlenimler olarak değerlendirilmiştir. Oluşan izlenimlerin hem fiziksel hem soyut etkenler
karmasından etkilenerek ortaya çıktığı kabul edilmiş ve kurumun bütününe maddi olarak olumlu
ya da olumsuz yönde etki gücü olduğu varsayılmıştır. Bu doğrultuda üniversitelerin kurumsal
imajını belirlemeye yönelik yeni bir veri toplama aracı geliştirilmiştir.
3. Yöntem
3.1.Araştırmanın Deseni
Bu çalışma nicel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli çerçevesinde gerçekleştirilmiş
betimsel bir çalışmadır. Tarama modelleri geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu
şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. (Karasar, 2004, 77).
3.2.Örneklem
Bu araştırmanın evrenini, çalışmaya konu edilen vakıf üniversitesinin iç ve dış paydaş grupları
oluşturmaktadır. Araştırmada basit rassal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, bu
araştırmanın örneklemini iç paydaşları temsilen, 2010-2011 akademik yılı içerisinde Üniversite’de
öğrenim gören öğrenciler, Üniversite’de görev yapan akademik ve idari personel oluşturmuştur.
Dış paydaş grupları temsilen ise Üniversite ile ilişkisi olduğu bilinen esnaf/tüccar, meslek kuruluşu
yöneticisi, vakıf-dernek-sivil toplum örgütü temsilcisi, medya mensubu, kamu kurumu çalışanı,
eğitim kurumu çalışanı ve özel kurum çalışanı alt grupları oluşturmuştur. Örneklemde iç
paydaşları temsilen 581, dış paydaşları temsilen ise 50 kişi yer almıştır.
Dış paydaşları temsil edecek örneklem grubunu belirlemek için Üniversite’nin Genel Sekreterlik,
Halkla İlişkiler ve Protokol, İnsan Kaynakları, Mali İşler, Medya Merkezi, Sağlık Kültür Spor
birimlerinden Üniversitesi ile sıkça ilişki içine giren kurum, kuruluşları temsilen irtibat
kurulabilecek kişilerin isimleri alınmış ve bu doğrultuda 65 kişiden oluşan bir iletişim listesi
oluşturulmuştur. Bunların 52 tanesine ulaşılmıştır. Ancak iki katılımcının ölçek formu geçersiz
olarak değerlendirilmiş ve örnekleme 50 katılımcı dâhil edilmiştir.
3.3. Veri Toplama Aracı
Çalışma kapsamında kullanılan veri toplama aracının geliştirilmesinin ilk aşamasında, yerli ve
yabancı alan yazında var olan üniversite kurumsal imaj ölçekleri değerlendirilmiş ve Şekil 1’de
görülen bileşenlerin üniversitelerin kurumsal imajını belirlediği düşünülmüştür (Treadwell ve
Harrison, 1994; Bryant vd., 1996; Theus, 1993; Landrum vd., 1998; Kazoleas vd., 2001; Arpan
vd., 2003; Palacio vd., 2002; MinJung ve Sung-Un, 2008; Çetin, 2004; Çillioğlu, 2010).
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Şekil 1: Üniversitelerin Kurumsal İmajını Oluşturan Etkenler
ürün ve
hizmet
kalitesi
sosyal
sorumluluk

yönetim
kalitesi
üniversite
kurumsal
imajı
çalışma
ortamı

iletişim
faaliyetleri

çalışanlar

Şekil 1’de görülen altı başlık altında her bir kategoriyi temsil edebileceği düşünülen maddeler,
önce iç paydaş gruplar için, sonrasında dış paydaş gruplar için detaylandırılmıştır. İlk aşamada
oluşturulan taslak iç paydaşlar kurumsal imaj ölçeği 6 alt boyut altında 64 maddeden oluşmuş, dış
paydaşlar kurumsal imaj ölçeği ise 6 alt boyut altında 61 maddeden oluşmuştur. Ardından, ölçekler
kapsam değerlendirilmesi adına ikisi kurumsal imaj üzerine çalışan ve biri sosyal bilimlerde
araştırma yöntemleri üzerine çalışan 3 öğretim üyesinin oluruna sunulmuştur. Bu aşamanın
sonucunda iç paydaşlar için hazırlanan maddeler 43’e düşmüş, dış paydaşlar için oluşturulan
maddeler ise 40’a düşmüştür. Diğer taraftan, iki grup için tasarlanan maddelerin çoğunluğu
birbirinin aynısı olmuştur. Yalnızca belirli paydaş gruplarının yanıtlayabileceği sorular iki grup
arasında farklılık göstermiştir. Araştırma kapsamında kullanılan ölçekte yer alan önermeler 1
Kesinlikle Katılmıyorum, 2 Katılmıyorum, 3 Kararsızım, 4 Katılıyorum, 5 Kesinlikle Katılıyorum
derecelendirme ölçeği ile sunulmuştur.
3.4. Verilerin Analizi
Ortaya çıkan taslak ölçeklerle toplanan verilerin analizi SPSS 15,0 Windows sürümü ile
çözümlenmiştir.
Öncelikle veri setleri içerisinde yanlış ya da eksik girilmiş veri olup olmadığı incelenmiştir.
Verilerin doğru girildiğinden emin olunduktan sonra katılımcı grubu tarafından çeşitli nedenlerle
yanıtsız bırakılan maddeler olup olmadığı irdelenmiştir. Bu inceleme sonucunda belli bir maddeye
yanıt vermeyen katılımcı sayısının hiçbir madde için yüzde 5’e dahi yaklaşmadığı görülmüştür.
Bu bulgu, maddelerin anlaşılmaması ya da katılımcıların maddeler hakkında fikir belirtmekten
çekinmesi gibi bir sorun olmadığı izlenimini desteklemektedir.
Analiz sürecinde öncelikle iç paydaş grubuna yöneltilen ölçeğin maddeleri üzerinde çalışılmıştır.
İç ve dış paydaş gruplarına uygulanan ölçeklerin ayrı ayrı analiz edilmesinin sebebi ölçeğin
maddelerinin iki grup için farklılık göstermesidir.
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3.5. İç Paydaşlar Kurumsal İmaj Ölçeği Analizi
Öncelikle bu bölümde ters bir biçimde sorulan kontrol soruları (5, 12, 19, 26, 36, 41 maddeler)
tersten kodlanmış, bu işlemden sonra veri toplama aracının genel iç tutarlılık katsayısı (Cronbach
Alpha) 0,946 olarak bulunmuştur. Cronbach Alpha değeri, 0.80 ile 1.00 arasında ise ölçek yüksek
derecede güvenilir, 0,60 ile 0,80 arasında ise oldukça güvenilir, 0,40 ila 0,60 arasında ise düşük
derecede güvenilir, 0,40’ın altında ise güvenilir değildir (Özdamar, 2004, ss. 632-633). Yaygın
olarak kabul edilen güvenilirlik sınırı ise 0,70’dir (Pallant, 2001). Bu değerler bağlamında
geliştirilen veri toplama aracının iç tutarlılık değerinin oldukça yüksek ve ideal olduğu
söylenebilir.
Güvenirlik bağlamında güçsüz maddeleri belirleyebilmek için düzeltilmiş madde toplam
korelasyonu (corrected item-total correlation) değerleri 0,30 ve altında olan maddelerin elenmesi
önerilmektedir (Pallant, 2001). Bu bağlamda 5 (Yürüttüğü tanıtım faaliyetlerinin içeriği gerçeği
yansıtmaz), 6 (Logosu dikkat çekicidir) ve 41 (Üniversiteyi birebir etkilemeyen toplumsal
meselelere uzak durur) nolu maddeler ölçeğin genel güvenirliğini olumsuz etkilediği için
çıkarılmıştır. Faktör yüklerinin ise tutarlı bir ölçek ortaya koymak için yaygın olarak en az 0,40
olarak ele alınması uygun görülmektedir (Stevens, 1992). İlk faktör analizi sonucu, 1’inci
(Üniversitenin ismi kamuoyu tarafından tanınır) maddenin faktör yükünün 0.30’un altında olması
sebebiyle araştırmadan çıkarılmıştır. Tekrar yapılan güvenirlik analizi sonucunda 39 maddenin
genel güvenirliği α=0,948 olarak oldukça yüksek bulunmuştur.
Veri toplama aracı hazırlanırken iletişim faaliyetleri, yönetim kalitesi, çalışma ortamı, çalışanlar,
ürün ve hizmet kalitesi, sosyal sorumluluk başlıkları altında 43 madde hazırlanmıştır. Bu başlıklara
sadık kalınarak hazırlanan maddelerin anlamlı ve tutarlı bileşenler halinde nasıl örgütleneceğini
görebilmek amacıyla açımlayıcı faktör analizine başvurulmuştur. Bir başka deyişle büyük veri
setlerini daha küçük bileşenler halinde görmek ve verileri anlamlı başlıklar halinde özetlemek
hedeflenmiştir (Pallant, 2001). Böylece veri toplama aracını oluşturan maddelerin benzer
özelliklere göre gruplar haline getirilebilmesi olanaklıdır.
Açımlayıcı faktör analizini gerçekleştirmeden önce veri setinin faktör analizi gerçekleştirmek için
uygun olup olmadığı sorusuna yanıt aranmıştır. Bu amaçla Kaiser-Meyer-Oklin (KMO) Örneklem
Yeterliği Ölçümü değerine bakılmıştır. Bu değer 0 ile 1 arasında değişebilen bir değer olup,
değerler 1’e yaklaştıkça değişkenler arasında daha net bir ilişki olduğu ve faktör analizi
sonuçlarının daha güvenilir olduğu sonucuna varılmaktadır (Field, 2000). Kaiser (1974) bu değerin
0,5 ve üstünde olmasını, Pallant (2001) 0,6 ve üstünde olmasını önermektedir. Hutcheson ve
Sofroniou (1999) da 0,5 ve üzeri değerleri normal kabul etmekle birlikte 0,8 ve üzerine çok iyi;
0,9 ve üzerine ise mükemmel demektedir. Çalışmada bulunan KMO değeri 0,869 olup tüm bu
kaynaklara göre faktör analizinin yapılabilir olduğu görülmüştür.
Gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda toplam varyansı % 60,44 olan 6 faktör oluşmuştur.
Açıklanan varyans, farklı kaynaklara göre ideal düzeydedir (Dunteman, 1989; Henson ve Roberts,
2006). Aşağıda Tablo 2’de yapı geçerliliğinin oluştuğunu gösteren alt faktörlerin güvenirliklerinin
yüksek olduğu görülmektedir.
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Tablo 2: İç Paydaş Kurumsal İmaj Bölümü Faktör Yapısı
Boyut
Çalışanlar

Yönetim
Kalitesi

Sosyal
Sorumluluk

Madde
32.Üretkendir(araştırmalar, bilimsel
yayınlar, projeler)
29.Çalışanlar iş ahlakına sahiptir.
27.Çalışanlar niteliklidir.
28.Çalışanlar işlerini istekli yapar.
24.Öğretim elemanları kendi alanlarında
uzmandır.
25.Öğretim elemanları aynı zamanda iyi
birer eğitimcidir.
23.Çalışanlar ilgili ve yardımseverdir.
34.Sunduğu hizmetler güvenilirdir.
31.Çok çeşitli akademik programlar sunar
33.Yeniliklere açıktır.
2.Görüşlerini açık ve dürüst bir biçimde
aktarır.
14.Yöneticiler yönetmeliğe uygun ve etik
davranır.
3.“Bilim, birlik, başarı” sloganı üniversiteyi
temsil eder.
8.İyi yönetilir.
10.Yönetim şikâyetleri dikkate alır.
11.Çalışanların ve öğrencilerin yönetimde
temsil ve katılım gücü vardır.
13.Başarılı ve yetkin kişiler tarafından
yönetilir.
9.İşbirliği içinde olduğu pek çok kurum ve
kuruluş vardır.
30.Öğrencilere kapsamlı ve nitelikli eğitim
sağlar.
40. Topluma hizmet eden sosyal projeleri
destekler.
39.Bilimsel, sanatsal ve kültürel
etkinlikler düzenler
38.Çeşitli toplumsal sorunları çözmeye
katkı sağlayacak projeler geliştirir.
7.Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri
yerel ve ulusal medyada sık sık yer alır.
37.Çevre sorunlarına karşı duyarlıdır.
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Faktör
Yükü
0,709

Varyans
13,810

Cronbach's
Alpha
0,898

13,361

0,902

0,691
0,652
0,634
0,619
0,604
0,542
0,512
0,475
0,457
0,720
0,712
0,686
0,677
0,672
0,618
0,608
0,525
0,479
0,769
0,764
0,743
0,639
0,605

10,384

0,819
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Tablo 2: İç Paydaş Kurumsal İmaj Bölümü Faktör Yapısı Devamı
Boyut

Madde

15. Kampüsü güzeldir
18.Sosyal tesisleri (yeme içme alanları,
spor salonu vb.) yeterlidir.
21.Kampüs ve olanakları moderndir.
20.Çalışma alanları (ofisler, atölyeler,
sınıflar vb.) fiziksel olarak sağlıklı bir
yapıdadır (havalandırma ışıklandırma
vb.).
17.Huzurlu bir çalışma ortamı vardır.
22.Öğrencilerin taleplerini karşılayacak
barınma olanakları sağlar
16.Üniversitede bana değer verildiğini
hissederim.
35.Mezunları kolaylıkla iş bulabilir.
Ürün ve
43.Öğrencilerine bilimsel düşünme
hizmet
prensibini kazandırmaya çalışır.
kalitesi
42.Farklı bakış açılarına olumlu yaklaşır
ve bunların yaşamasına fırsat verir.
4.Çalışanlarını ve öğrencilerini gerekli
konularda bilgilendirir.
36. Diğer üniversitelerle rekabet etmekte
zorlanır
İletişim
faaliyetleri
26.Çalışanlarla iletişim kurmak zordur.
19.Çalışmak için tercih edilecek bir yer
değildir.
12.Eleştiri ve önerilere açık değildir.
Toplam Varyans % 60,44
Çalışma
ortamı

Faktör
Yükü
0,797
0,670

Varyans
9,534

Cronbach's
Alpha
0,824

7,070

0,716

6,280

0,669

0,654
0,607

0,564
0,564
0,513
0,650
0,548
0,423
0,402
0,690
0,679
0,653
0,642

3.6. Dış Paydaşlar Kurumsal İmaj Ölçeği Analizi
İç paydaşlara uygulanan ölçeğin faktör yapısının incelenmesinin ardından, aynı bölüm için dış
paydaşlardan elde edilen veri setinin geçerlik, güvenirlik çalışmalarına geçilmiştir. Daha önce de
belirtildiği gibi iki grubun farklı olarak ele alınmış olmasının sebebi bazı maddelerin iki grup için
farklılık göstermesidir. Dış paydaşlar için hazırlanan kurumsal imaj ölçeği toplam 40 maddeden
oluşmaktadır. Veri toplama aracının genel güvenirliği α=0,955 olarak yüksek bulunmuştur.
Ölçekte bulunan 5 (Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri yerel ve ulusal medyada sık sık yer
alır), 9 (Ortaklaşa yürütülen işlerde karar alırken ortaklarına söz hakkı verir), 17 (Çalışmak için
tercih edilecek bir yer değildir), 27 (Çalışanlar iş ahlakına sahiptir) ve 32’inci (Sunduğu hizmetler
güvenilirdir) maddeler yapılan faktör analizlerinde faktör yükü 0,40’dan düşük olduğu için
araştırmadan çıkarılmıştır. Tekrar yapılan güvenirlik analizi sonucu incelendiğinde 35 maddenin
genel güvenirliği α=0,948 olarak yüksek bulunmuştur. Yapılan KMO analizi sonucunda KMO
değerinin 0,919 olduğu saptanmış, faktör analizinin yapılabilir olduğu görülmüştür. Faktör analizi
sonucunda toplam varyansı % 60,98 olan 6 faktör oluşmuştur. Aşağıda Tablo 3’te yapı
geçerliliğinin oluştuğunu gösteren alt faktörlerin güvenirliklerinin yüksek olduğu görülmektedir.
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Tablo 3. Dış Paydaş Kurumsal İmaj Bölümü Faktör Yapısı
Boyut
Çalışma
ortamı

İletişim
faaliyetleri

Sosyal
sorumluluk

Madde
19.Kampüs ve olanakları moderndir

Faktör
Yükü
0,755

13.Kampüsü güzeldir

0,735

16.Sosyal tesisleri (yeme-içme alanları,
spor salonu, barınma vb.) yeterlidir
18.Çalışma alanları (ofisler, atölyeler,
sınıflar vb.) fiziksel olarak sağlıklı bir
yapıdadır (havalandırma, ışıklandırma vb.)
15.Huzurlu bir çalışma ortamı vardır

0,731

14.Üniversitede bana değer verildiğini
hissederim
20.Öğrencilerin taleplerini karşılayabilecek
barınma olanakları sunar
11.Başarılı ve yetkin kişiler tarafından
yönetilir.
2.Görüşlerini açık ve dürüst bir biçimde
aktarır.
3.“Bilim, Birlik, Başarı” sloganı
üniversiteyi temsil eder.
4.İlişkisi olduğu kişi ve grupları gerekli
konularda bilgilendirir.
1.Üniversitenin ismi kamuoyu tarafından
tanınır.
22.Öğretim elemanları kendi alanlarında
tanınmış kişilerdir.
7.İş birliği içinde olduğu pek çok kurum ve
kuruluş vardır.
35.Çevre sorunlarına karşı duyarlıdır.

0,631

36.Çeşitli toplumsal sorunları çözmeye
katkı sağlayacak projeler geliştirir.
38.Topluma hizmet eden sosyal projeleri
destekler.
30.Üretkendir (araştırmalar, bilimsel
yayınlar, projeler)
37.Bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler
düzenler.
39.Farklı bakış açılarına olumlu yaklaşır ve
bunların yaşamasına fırsat verir.
32.Sunduğu hizmetler çeşitlidir
(danışmanlık, eğitim, sosyal tesisler vb.)

0,776

29

Varyans
14,294

Cronbach's
Alpha
0,870

13,957

0,833

12,547

0,875

0,724

0,660

0,571
0,707
0,705
0,697
0,651
0,588
0,495
0,440
0,779

0,648
0,619
0,588
0,517
0,500
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Tablo 3: Dış Paydaş Kurumsal İmaj Bölümü Faktör Yapısı Devamı
Boyut
Çalışanlar

Yönetim
kalitesi

Ürün ve
hizmet
kalitesi

Faktör
Yükü
0,706

Madde
23.Çalışanlar işlerini iyi yapar.
24.Çalışanlarla iletişim kurmak zordur.

0,649

21.Çalışanlar ilgili ve yardımseverdir.

0,645

25.Çalışanlar niteliklidir.

0,633

26.Çalışanlar işlerini istekli yapar.

0,512

12.Yöneticiler yönetmeliğe uygun ve etik
davranır.
10.Eleştiri ve önerilere açık değildir.

0,688

6.İyi yönetilir.

0,625

8.Yönetim, şikâyetleri dikkate alır.

0,537

40.Çevresindekilere bilimsel düşünme
prensibini kazandırmaya çalışır.
31.Yeniliklere açıktır.

0,501

34.Diğer üniversitelerle rekabet etmekte
zorlanır.
33.Mezunları kolaylıkla iş bulabilir.

0,736

28.Öğrencilere kapsamlı ve nitelikli eğitim
sağlar.
Toplam Varyans % 60,98

Varyans
8,129

Cronbach's
Alpha
0,767

6,457

0,797

5,598

0,644

0,627

0,482

0,627
0,484

Uygulama sonucunda son şekli verilen ölçek iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm
katılımcıların kişisel bilgilerini belirlemek amacıyla hazırlanmış “kişisel bilgiler” bölümüdür.
İkinci bölüm 6 faktörden oluşan “kurumsal imaj” bölümüdür. Bu faktörler; iletişim faaliyetleri,
yönetim kalitesi, çalışma ortamı, çalışanlar, ürün ve hizmet kalitesi ve sosyal sorumluluktur. 6
faktörden oluşan bu bölüm, iç paydaş grupları için 39 maddeden ve dış paydaş grupları için 35
maddeden oluşmaktadır. Bu farklılığın sebebi uygulamanın iç paydaşlar için ayrı dış paydaşlar
için ayrı uygulanmış olması ve uygulanan analizler sonucunda iki farklı grup için maddelerin farklı
güven ve geçerlik değerleri göstererek farklı şekilde gruplanmış olmasıdır. Bu durum daha önce
de değinildiği gibi kurumsal imaj olgusunun farklı paydaş gruplar tarafından farklı
değerlendirdiğinin bir kanıtı niteliğindedir. Diğer taraftan, bazı maddeler iki grup için ifade
yönünden farklılık göstermektedir. Buradaki ifade farklılıkları, iç ve dış paydaşların üniversite ile
olan ilişkilerinin farklılık göstermesinden kaynaklanmaktadır. Bu çalışma sonunda ortaya çıkan
üniversite kurumsal imaj ölçeği maddeleri, iç paydaşlar ve dış paydaşlar için ayrı ayrı olmak üzere
Ek 1: İç Paydaşlar için Üniversite Kurumsal İmaj Bileşenleri ve Ek 2: Dış Paydaşlar için
Üniversite Kurumsal İmaj Bileşenleri olarak sunulmuştur.
4. Sonuç
Günümüzde üniversiteler işlevlerinin çeşitlenmesi ve sayılarının bir hayli artmış olması sebebiyle
kurumsal imaj ve iletişim çalışmaları konusunda titizlik göstermektedir. Bu durumun sonucunda
üniversitelerin kurumsal imaj yönetim sürecinde hayati rol oynayan kurumsal imaj ölçüm
araçlarına gerek vardır. Ancak hâlihazırda alan yazında var olan kurumsal imaj ölçeklerinin çoğu
çoklu paydaş grupları düşünülerek tasarlanmamıştır. Oysaki üniversite ile ilişkili olan tüm
paydaşlar kurumsal imaj oluşumunda önem taşırlar ve farklı oranlarda etki gücüne sahiptirler. Bir
diğer konu ise kurumsal imajı belirleyen hem soyut hem somut unsurlar oluşunun özellikle
üniversiteler kurumsal imajı söz konusu olduğunda ölçüm yapmayı zorlaştırmasıdır. Titizlik
isteyen çalışmalar soncunda üniversiteleri kapsayıcı soyut ve somut nitelikler belirlenebilir.
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Tüm bu sorunsallardan yola çıkarak bu çalışma, üniversitelerin farklı paydaş gruplar tarafından
kurumsal imajlarının nasıl değerlendirildiğini ortaya çıkarmaya yarayan bir ölçme aracı önermeyi
amaçlamıştır. Çalışmanın sonucunda hem iç paydaşları gözeten hem de dış paydaşları gözeten
kurumsal imaj ölçekleri önerilmiştir. Buna göre iç paydaşlar için 6 boyut altında 39 maddelik ve
dış paydaşlar için 6 boyut altında 35 maddelik iki ölçek ortaya çıkmıştır. İki ölçek, alt boyutlar
altındaki maddelerin ifade şekilleri ve sayıları açısından farklılık gösterse de temelde aynı
kurumsal imaj bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu bileşenler hem iç hem dış paydaşlar için ürün ve
hizmet kalitesi, yönetim kalitesi, çalışma ortamı, çalışanlar, iletişim faaliyetleri ve sosyal
sorumluluktur.
Çalışmanın bundan sonraki aşamasında, uygulamanın daha büyük bir örneklem grubu üzerinde
tekrar edilmesi ve sonuçların tartışılması planlanmaktadır. Bununla birlikte sonraki uygulamalarda
çalışmaya devlet üniversitelerini de katarak aradaki farklar irdelenmeye çalışılacak ve devlet
üniversitelerinin kurumsal imajlarını belirleyen farklı değişkenler olup olmadığı sorusuna yanıt
aranacaktır.
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EK: 1 İç Paydaşlar için Üniversite Kurumsal İmaj Bileşenleri

ürün ve
hizmet
kalitesi

yönetim
kalitesi

çalışma
ortamı

çalışanlar

iletişim
faaliyetleri

sosyal
sorumluluk

•Mezunları kolaylıkla iş bulabilir.
•Öğrencilerine bilimsel düşünme prensibini kazandırmaya çalışır.
•Farklı bakış açılarına olumlu yaklaşır ve bunların yaşamasına fırsat verir.
•Çalışanlarını ve öğrencilerini gerekli konularda bilgilendirir.
•Görüşlerini açık ve dürüst bir biçimde aktarır.
•Yöneticiler yönetmeliğe uygun ve etik davranır.
•“X” sloganı üniversiteyi temsil eder.
•İyi yönetilir.
•Yönetim şikâyetleri dikkate alır.
•Çalışanların ve öğrencilerin yönetimde temsil ve katılım gücü vardır.
•Başarılı ve yetkin kişiler tarafından yönetilir.
•İşbirliği içinde olduğu pek çok kurum ve kuruluş vardır.
•Öğrencilere kapsamlı ve nitelikli eğitim sağlar.
•Kampüsü güzeldir
•Sosyal tesisleri (yeme içme alanları, spor salonu vb.) yeterlidir.
•Kampüs ve olanakları moderndir.
•Çalışma alanları (ofisler, atölyeler, sınıflar vb.) fiziksel olarak sağlıklı bir yapıdadır
(havalandırma ışıklandırma vb.).
•Huzurlu bir çalışma ortamı vardır.
•Öğrencilerin taleplerini karşılayacak barınma olanakları sağlar
•Üniversitede bana değer verildiğini hissederim.
•Üretkendir(araştırmalar, bilimsel yayınlar, projeler)
•Çalışanlar iş ahlakına sahiptir.
•Çalışanlar niteliklidir.
•Çalışanlar işlerini istekli yapar.
•Öğretim elemanları kendi alanlarında uzmandır.
•Öğretim elemanları aynı zamanda iyi birer eğitimcidir.
•Çalışanlar ilgili ve yardımseverdir.
•Sunduğu hizmetler güvenilirdir.
•Çok çeşitli akademik programlar sunar.
•Yeniliklere açıktır.
•Diğer üniversitelerle rekabet etmekte zorlanır
•Çalışanlarla iletişim kurmak zordur.
•Çalışmak için tercih edilecek bir yer değildir.
•Eleştiri ve önerilere açık değildir
•Topluma hizmet eden sosyal projeleri destekler.
•Bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler
•Çeşitli toplumsal sorunları çözmeye katkı sağlayacak projeler geliştirir.
•Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri yerel ve ulusal medyada sık sık yer alır.
•Çevre sorunlarına karşı duyarlıdır
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EK 2: Dış Paydaşlar için Üniversite Kurumsal İmaj Bileşenleri

•Diğer üniversitelerle rekabet etmekte zorlanır
•Mezunları kolaylıkla iş bulabilir
ürün ve hizmet •Öğrencilere kapsamlı ve nitelikli eğitim sağlar
kalitesi

yönetim
kalitesi

•Yöneticiler yönetmeliğe uygun ve etik davranır
•Eleştiri ve önerilere açık değildir
•İyi yönetilir
•Yönetim, şikâyetleri dikkate alır
•Çevresindekilere bilimsel düşünme prensibini kazandırmaya çalışır
•Yeniliklere açıktır

•Kampüs ve olanakları moderndir
•Kampüsü güzeldir
•Sosyal tesisleri (yeme-içme alanları, spor salonu, barınma vb.) yeterlidir
•Çalışma alanları (ofisler, atölyeler, sınıflar vb.) fiziksel olarak sağlıklı bir yapıdadır (havalandırma,
çalışma ortamı ışıklandırma vb.)
•Huzurlu bir çalışma ortamı vardır
•Üniversitede bana değer verildiğini hissederim
•Öğrencilerin taleplerini karşılayabilecek barınma olanakları sunar

çalışanlar

iletişim
faaliyetleri

sosyal
sorumluluk

•Çalışanlar işlerini iyi yapar
•Çalışanlarla iletişim kurmak zordur
•Çalışanlar ilgili ve yardımseverdir
•Çalışanlar niteliklidir
•Çalışanlar işlerini istekli yapar
•Başarılı ve yetkin kişiler tarafından yönetilir
•Görüşlerini açık ve dürüst bir biçimde aktarır
•“X” sloganı üniversiteyi temsil eder
•İlişkisi olduğu kişi ve grupları gerekli konularda bilgilendirir
•Üniversitenin ismi kamuoyu tarafından tanınır
•Öğretim elemanları kendi alanlarında tanınmış kişilerdir
•İş birliği içinde olduğu pek çok kurum ve kuruluş vardır

•Çevre sorunlarına karşı duyarlıdır
•Çeşitli toplumsal sorunları çözmeye katkı sağlayacak projeler geliştirir
•Topluma hizmet eden sosyal projeleri destekler
•Üretkendir (araştırmalar, bilimsel yayınlar, projeler)
•Bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler
•Farklı bakış açılarına olumlu yaklaşır ve bunların yaşamasına fırsat verir
•Sunduğu hizmetler çeşitlidir (danışmanlık, eğitim, sosyal tesisler vb.)
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ASAYİŞ POLİSİNİN BİLGİ YÖNETİMİ PERFORMANSININ İNCELENMESİ
Hanifi SEVER
Öz
Teknolojinin kullanılması suçun önlenmesinde ve azaltılmasında oldukça önemlidir. Bu nedenle bilgi yönetimi,
örgütlerin hedeflerine ulaşmak için başvurduğu en önemli süreçlerinden biridir. Bilgi, kelimelerle tarif edilmesi ve
açıklanması zor ve karmaşık bir olgudur ancak etkin bir şekilde kullanılması örgütlere yarar sağlayabilir. Bilginin
yönetiminin polis teşkilatında kullanılması, entelektüel sermayenin geliştirilmesine yardımcı olur. Bu çalışma, polis
memurlarının uygulamalarının bir parçası olan bilginin değişik tiplerinin sınıflamasını ve tanımlamasını
hedeflemektedir. Ancak, polis memurlarının mesleki bilgisinin geniş bir kısmının da sözcüklerle ifade edilmesi ve
tanımlanması zor ve karmaşıktır. Asayiş polisinin bilgi yönetiminde iki faktör bulunmaktadır: teorik bilgi ve sokak
seviyesinde bilgi. Bu çalışmada, bilgi yönetiminin polis açısından uygulanması ve bilgi yönetimi sürecine katılım
durumu incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi, Bilgi yönetimi performansı, polis, suç, entelektüel sermaye.
JEL Kodu: D83, M12, M54

THE EVALUATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT PERFORMANCE OF
PUBLIC ORDER POLICE

Abstract
The use of technology is crucial to crime reduction and prevention. Thus, knowledge management is one of the most
important processes for organizations to reach their targets. Knowledge is a complex and difficult phenomenon to be
described and explained in words, but it can provide a serious benefit for organizations when it is used effectively.
Using the knowledge management helps police to develop their intellectual capital. This paper describes and classifies
different types of knowledge that are a part of police officers’ practice. However, a large part of police officers’
professional knowledge is complex and difficult to describe and explain in words, as well. There are two factors in
knowledge management of public order police: theoretical knowledge and street-level knowledge. In this study, the
evaluation of knowledge management in police and the joining the knowledge management are discussed.
Keywords: Knowledge, knowledge management performance, police, crime, intellectual capital.
JEL Codes: D83, M12, M54
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1. Giriş
Teknolojik gelişmelerin 21. Yüzyılda sıçrayarak ilerlemesi, organizasyonların sermaye ile bilgi
kavramını aynı paralelde düşünmesini zorunlu kılmıştır. Bilgi çağına geçildiği bu dönemde bilişim
teknolojilerine dayanak olan teknoloji yaratma esas alınırken, insan kaynağının yönetilmesi bilgi
yönetiminin yan bileşeni ya da dış oyuncusu olarak görülmüştür. Oysaki herhangi bir uygulama
insan tarafından değerlendirilmedikçe onun “en iyi uygulama” olma ihtimali zayıf görülmektedir.
Günümüzde bilginin yönetimi bir tercih değil, bir zorunluluk olmuştur (Yalçınkaya, 2010: 381) ve
bir organizasyona önemli fayda sağlamaktadır. Bilgi yönetimini içselleştirmiş bir örgüt proaktiftir.
Örgütlerin tehditlere daha hazırlıklı, kriz dönemlerinde daha dirençli, sorunların tespit edilerek
çözüme ulaşabildiği bir yönetim biçimi doğmuştur. Bu sayede örgütsel yönetim sürecindeki
evrimin yönü bilgi yönetimine doğru olmuştur.
Bilgi yönetimi; temel olarak organizasyonel ortamda sürekli artan bilgi kapasitesini güncelleyen,
sağlanan bilgileri erişilebilir kılan, gereksinim duyulan bilgiye erişmek için gerekli olan işlemleri
tanımlayan ve istenilen bilginin organizasyon çalışanlarıyla paylaşılmasını gerçekleştiren bir
disiplindir (Güçlü ve Sotirofski, 2006: 355). Kanagasabapathy vd. (2000)’e göre bilgi yönetimi,
bir örgütün hedefleriyle birleştirmek adına örgüt üyelerince sağlanan bilginin geliştirilmesi,
transfer edilmesi, saklanması (depolanması) ve uygulandığı yönetimsel bir aktivitedir. Bilgi
yönetimi, bir organizasyondaki gerekli aktiviteler için bilginin bulunması, seçilmesi, organize
edilmesi, yayılması ve transfer edilmesidir (Gupta vd., 2000). Bilgi yönetimi, entelektüel
sermayeye dair süreçleri, ölçümleri, değerlendirmeleri, uygulamaları ve geri besleme sürecine
odaklanmaktadır.
Bu tanımlardan hareket ile, bilgi yönetimi, bir örgütün seçilip ayıklanan bir bilgiyi beyin takımı
ile en küçük hücresine kadar transfer etmesini, çıktıları iyi gözlemleyip, yeniden
değerlendirildikten sonra bu bilginin örgüt içerisinde içselleştirilmesi ve örgüt kültürü haline
getirilmesi sürecidir olarak ifade edilebilir.
Bu çalışmada, bilgi yönetiminin polis teşkilatı için nasıl bir katkı sağlayacağı üzerinde
durulacaktır. Bunun için mevcut bilgi tipleri tanımlandıktan sonra asayiş hizmetlerinde görev
yapan polislerin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
1.1. Bilgi Yönetimi Süreci
Bilgi yönetimi hem özel, hem de kamu örgütleri için verimliliği ve esnekliği arttırmada başta
gelen bir unsur olarak düşünülmektedir (Martenson, 2000:204). Bilgi yönetiminin; yeni bilginin
oluşturulması, dış kaynaklardaki bilgiye erişilmesi, bilginin ürün, hizmet ve süreçlere
dönüştürülmesi, mevcut bilginin örgüte transfer edilmesi, karar almalarda erişilebilen bilginin
kullanılması, örgütsel kültür ve teşvik edici araçlarla bilgi genişliğinin sağlanması, bilgi
varlıklarının değerinin ve bilgi yönetiminin etkisinin ölçülmesi gibi amaçları bulunmaktadır
(Rowley, 1999:418).
Örgütlerde bilgi yönetimi için elde edilecek bilginin türü ve işlevi önemlidir. Elde edilecek her
bilgi örgütün işleyişine dahil edilecek midir? Organizasyonlar için bilgi, kimi zaman yetersiz veya
tam tersi aşırı miktarda olabilmektedir (Irwin, 2002: 53). Bu nedenle bilgi yönetim sürecini
yürüten bir işletme, bilginin arıtımını yapmak zorundadır. Örgütlerin elde edecekleri bilgilerin
yeterli, faydalı, yeniden kullanılabilir ve güncellenebilir olması gereklidir. Bilgi yönetim
süreçlerinden yoksun bir hareket tarzı gerekli ve gereksiz bilgilerin tamamının örgüt bünyesine
dahil eder. Bilginin eksikliği gibi, aşırı bilgi yüklemesi de organizasyonun hareket kabiliyetini
olumsuz etkilemektedir.
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Bilgi yönetimi uygulayıcıları, bilginin modern organizasyonların en önemli kaynağı ve yeni
bilginin örgüt için stratejik avantajların sürdürülebilmesi için gerekli olduğunu vurgulamaktadır
(Kanagasabapathy vd., 2000).
Bilgi yönetimi süreci ile ilgili farklı görüşler öne sürülmüştür. Malhotra (2003:68), bilgi yönetimi
sürecinden en üst derecede yararlanabilmek amacıyla altı kademe belirlemiştir. Bunlar, bilginin
farkında olma, bilginin amaçlarını belirleme, uygulama, yayma, geliştirme ve saklanmadır.
Pretorius vd. (2011) bilginin yaratılması, kodlanması, yayılması ve kullanılması; Bhatt (2000: 24)
bilginin oluşturulması, benimsenmesi, dağıtılması ve dönüştürülmesi; Darroch ve McNaughton
(2003: 575) bilginin elde edilmesi, bilginin yayılması ve bilgiye karşılık verme; Bharadwaj ve
Saxena (2005: 67) bilginin yaratılması, paylaşılması, uygulanması ve değerlendirilmesi; Seng vd.,
(2002: 143-144) bilginin elde edilmesi, depolanması, işlenmesi, paylaşılması ve kullanılması
seklinde ele almıştır.
Bu çalışmada Akgün vd., 2009’un belirlemiş olduğu kriterler esas alınmıştır. Buna göre; bilgi
yönetimi sürecini, bilgi edinimi (knowledge acquisition), bilginin depolanması (knowledge
storage), bilginin yayılması (knowledge dissemination), bilginin yorumlanması (knowledge
interpretation), bilginin uygulanması (knowledge implementation) olarak tanımlamak
mümkündür.
Bilgi yönetimi süreci temel olarak beş aşamada gerçekleşmektedir. Bu aşamaların her biri kendi
içerisinde önemli olup, bu aşamalarda yaşanacak eksikliklerin bütün bilgi yönetimini etkileyeceği
unutulmamalıdır.
Bilginin edinimi, örgütün ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşmanın ilk adımıdır. Elde edilecek olan
bilgide iki önemli özellik olması gerekmektedir. Bunlardan ilki, bilginin güvenilir olması, ikincisi
ise bilginin örgütün ihtiyaçlarına cevap vererek ona avantaj sağlayabilecek olmasıdır. Yani elde
edilen her bilgi örgütler için elzem değildir.
Bilgi içsel ve dışsal kaynaklardan elde edilebilir. İçsel kaynaklar, örgütün öz kaynakları olan beşeri
unsurlarından yaralanarak bilgi elde etmesidir. Örgütler için bünyesinde barındırdığı
işgörenlerindeki örtük bilgi (tacit knowledge) bulunmaz bir hazinedir. İşgörenlerinin değerleri,
kabiliyetleri, deneyleri, teknoloji geliştirme çabaları, tecrübeleri (Akgün ve Keskin, 2003: 182) ve
eleştirel yaklaşımları bilginin elde edilmesinde yaralanılabilecek en önemli temel kaynaklardır.
Örgüt içerisindeki örtük bilgi, usta çırak ilişkisi, sosyal ortamlarda tartışmalar, kahve molaları,
lokal sohbetleri vasıtasıyla paylaşılabilmektedir. Örtük bilginin paylaşımı, açık bilginin
paylaşımının aksine informeldir. Yani bilginin yayılma endeksi küçük, formüle edilmemiş ve
yazılı olmayan prosedürlere dayanmaktadır. Açık bilgi ise; resmi ve sistematik olarak elde
edilmektedir. Yazılı materyaller buna örnek olarak verilebilir. Dışsal kaynaklardan elde edilen
bilgi ise, örgütün dışarıdan edindiği bilgiyi tarif etmektedir. Konferanslar, fuarlar, yurt içi ve yurt
dışı gelişmelerin takip edilmesi, diğer organizasyonlarla işbirliği dışsal kaynakların edinimine
örnek olarak verilebilmektedir (Akgün vd., 2009: 12-23).
Bilginin depolanması; örgütün ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşmadaki ikinci adımdır. Örgütler
öğrendikleri ya da ürettikleri bilgileri tekrar kullanmak ya da yeniden bilgi üretiminin girdisi
olarak kullanmak için bu bilgiyi saklamalıdırlar (Çınar, 2004). Açık bilgi örgütlerin bünyesinde
depolanmaktadır ancak örtük bilginin saklanması çok daha zordur. Bu nedenle işletmelerde bilgi
yöneticileri, örgütlerindeki kıdemli ve en iyi işgörenlerinden öğrenecekleri örtük bilgileri
harmanlamalıdır. Uzun ve Durna (2008: 37); örtük bilginin, bu bilgiye sahip işgörenlerin bir
şekilde işletmelerden ayrıldıktan sonra kullanılmasında sorunlar yaşandığını belirtmektedir. Bu
nedenle bilgi yöneticileri harmanlamış oldukları örtük bilgileri veri tabanları sayesinde örgüt
içerisinde depolamalıdırlar.
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Örgütlerin depolamış oldukları bilgi silinebilir, yeniden kaydedilebilir ve güncellenebilir
olmalıdır. Bu bilgiler, veritabanı, veri ambarı ya da veri madenciliği yöntemleri ile
sorgulanabilmelidir.
Bilginin yayılması; farklı kaynaklardan elde edilen bilgilerin paylaşıldığı, ihtiyaç duyulan yerlere
transfer edildiği bir süreçtir (Akgün ve Keskin, 2003: 182-183). Bilginin yayılması resmi ve gayri
resmi olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilir. İçsel konferanslar, seminerler, yazılı materyallerin
dağıtılması, kurum içi elektronik postalar, iş akış şemalarının güncellenmesi, görev tanımlarının
yazılı hale getirilmesi ile resmi olarak paylaşılabilir. İş rotasyonları, örgütsel efsane ve hikayeler
ise gayri resmi bilgi paylaşımı olarak tanımlanabilir.
Bilginin yorumlanması; dağıtılan bilginin işlenmesidir (Akgün ve Keskin, 2003: 183), örgüt için
daha kullanılabilir bir hale getirilmesidir. Bu aşamada paylaşılan bilgileri öğrenen bireyler,
uygulama sürecinde yaşanabilecek aksaklıkları yorumlarlar. Yorumlanan bilgi, güncellenebilir ve
rekabet sürecindeki örgüt için bilgi daha kıymetli bir hale getirilir.
Bilginin uygulanması; yorumlanan bilginin örgüt içerisinde aktif olarak yürürlüğe konulmasıdır.
Bu aşamada önemli olan husus bilginin çalışanların davranışlarında, anlayış ve çalışmalarında
değişiklik yaratmasıdır. Seng vd. (2002:144) bilginin nihai olarak kullanımının örgütün
problemlerinin çözülmesi ve hedeflerine ulaşması için önemli olduğunu vurgulamaktadır.
1.2. Bilgi Yönetimini Etkileyen Faktörler
Bilgi yönetimi sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için sadece bilginin edinimi,
depolanması, paylaşılması, yorumlanması ve uygulanması yeterli değildir. Bilgi yönetimi bir süreç
olduğundan dolayı bu süreci etkileyen bazı unsurlar göz önüne alınmalıdır. Odabaş (2003) bu
unsurları bilgi yöneticisi, teknoloji, kurumun bakış açısı, işbirliği ve standartlar olarak
tanımlamaktadır.
Bilgi yönetimi sürecine sahip çıkacak ve onu yönlendirip örgütün menfaatleri doğrultusunda
kullanabilecek bilgi yöneticisi olmaksızın bilgi yönetiminden söz etmek mümkün değildir. Bilgi
yöneticisi bilginin depolanması aşamasında, açık bilgi ve örgütteki işgörenlerden elde etmiş
olduğu örtük bilgilerin ayrıştırılmasını yapmaktadır. Bir nevi bilginin damıtımı yapılmaktadır.
Bununla birlikte, bilginin yorumlaması aşamasında dağıtılan bilginin geri dönüşümünü takip
ederek bilginin uygulanması aşamasında bilginin örgüte dair çıktılarını kontrol etmelidir.
Bilgisayar ve iletişim alanında gerçekleşen çok hızlı gelişmeler, kurum içinde, kurum dışında ya
da kurumlar arası iletişimi, veri paylaşımını, bilgi akışını hızlandırmaktadır. Teknoloji, bilgi
yönetimini doğrudan etkileyen ikinci aktördür. Veri tabanları ve veri madenciliği gibi depolama
sistemlerinin varlığı sayesinde bilginin depolanması mümkün olmaktadır.
Kurumun bilgi yönetimine bakış açısı üçüncü aktördür. Örgütteki bireylerin bilgiye verdikleri
değer ve önemi ifade etmektedir. Çalışanların yeni bilgi edinme ve edindikleri bilgiyi uygulama
istekliklerini yansıtmaktadır. Örgütsel alt kültürler genellikle yeniliğe karşıdır ve yeni bilginin
statükoyu bozduğundan bahisle bilgiye yönelik direnç gösterilmesine neden olabilmektedir. Güçlü
(2003), örgütsel adetlerin, hikayelerin, mitlerin ve kahramanların (eski yöneticiler gibi) bu dirençte
etkili olduğunu belirtmektedir. Hult vd. (2003) ise, yeniliğin örgüt kültürünün köklerinden
kaynaklandığını belirtmektedir. Buradan hareketle, örgütsel kültürün yeniliği ve bilgiyi
destekleyici ya da engelleyici olabileceğini söyleyebiliriz (Fiş ve Wasti, 2009; Odabaş, 2003). Bu
nedenle bilgi yönetimi tasarımında bilginin ne olduğu, örgüte ne katacağı, personelin bu bilgiden



Sistematik olarak saklanabilen, yönetilebilen, güncellenebilen, taşınabilen, birbirleriyle anlamlı ilişkiler kümesidir.
İlişkili verilerin sorgulandığı ve analizlerin yapılabildiği depolardır.

Çok büyük veri tabanı ya da veri ambarları arasındaki ilişkilerin, değişikliklerin, sapmaların keşfidir.
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ne kadar sorumlu olacağı, bilginin nasıl uygulanacağı gibi konular açık bir şekilde önceden
belirlenmelidir.
İşbirliği ve standartlar da son aktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Örgüt içi ve örgüt dışında
yapılabilecek işbirliği yararlı bilgilerin elde edilmesine, örgüt kültüründeki sapma davranışların
engellenmesine (bilgiye yönelik gerçekleşen direnç gibi), işbirliği sonucu elde edilecek bilginin
paylaşılmasına, elde edilecek bilgi sonucu yeni standartların oluşturularak hizmet kalitesinin
artmasına katkı sağlayacaktır.
1.3. Asayiş Polisinde Bilgi Yönetimi
Bilgi kavramı uygulamada polisler için adli görevleri ile ilgili kendilerine yarayabilecek her türlü
ipucudur. Bir ihbar, sokaktan alınan bir duyum, bir tanık ifadesi polisler için bilgidir. Ancak bu
çalışmada bu tarz mesleki olarak tanımlanan bilgiden değil, aksine bilgi yönetimi (knowledge
management) üzerinde durulacaktır.
Bilgi, polis teşkilatı için ulusal ve uluslararası hukuki alt yapı gereği olmazsa olmaz bir kaynaktır.
Örneğin, olay yeri inceleme, kriminalistik inceleme, istihbarat (Dean vd., 2008: 341; Dean, vd.,
2006:222), coğrafi profilleme sistemleri gibi elde edilecek “bilgi” sayesinde gerçek suçlular
yakalanabilir.
Bilgiye verilen değer kapsamında Avrupa Polis Teşkilatı EUROPOL tarafından “Bilgi Yönetim
Merkezi” (Knowledge Management Center- KMC) ismiyle bir birim oluşturmuştur. Bu birimde,
elde edilen bilgilerin paylaşımı, depolanması ve güncellenmesi yapılmaktadır.
Polislerin çalışmaları bilgi yoğunluğu, performansları ise profesyonel bilgi ile belirlenmektedir
(Chen vd., 2002; Luen ve Al-Hawamdeh, 2001). Ancak çoğu zaman yeterli bilgiden yoksun
polislerin politika belirlemede karar alabildikleri görülmektedir (Hughes ve Jackson, 2004).
Bilginin bileşenleri; know-how (entelektüel sermayenin nasıl kullanılacağı), know-why (olayların
altına yatan nedenler nedir?), know-what (olayların üzerinde araştırma yapılıp yapılmayacağını
bilme), know-who (kimin ne bildiği ve kimin neyin nasıl yapıldığını bildiği), know-where (neyin
nerede bilineceği, nereye ne aktarılacağı) ve know-when (neyin en zaman bilineceği) olarak
karşımıza çıkmaktadır (Akgün vd., 2009:25-27).
Asayiş polisliği hususunda bilginin bileşenlerine bakıldığında bu kavramlar karşımıza benzer
şekilde çıkmaktadır.
Know-how, polisin uygulama bilgi ve becerilerini, ekipman kullanımını, yasal yetkilerini,
müdahale için görevlerinin kapsamı ve sınırlılıkların bilinmesini tarif etmektedir. Know-why,
bilginin sembolik, duygusal, etik, kültürel eylemleridir. Know-what, hangi metodun suçun
önlenmesinde etkili olabileceği, müdahale mekanizmalarının ne olabileceğidir. Suçluların modus
operandileri (çalışma yöntemleri), kriminal tırmanış, suç eğiliminin ne olduğu da bilinmelidir.
Know-who, servis sağlayıcılar, tedarikçiler ve diğer çalışanlarla fikirlerin ilişkili olmasıdır. Knowwhen, en uygun zamanda doğru adımlar atmayı ve know-where, kaynakların nereye aktarılacağını
ifade etmektedir. (Ekblom, 2002).
Polislik uygulamalarında bilgi, üç farklı başlık altında toplanmıştır: teorik bilgi, uygulama bilgisi
ve içselleştirilmiş bilgi (Holgersson ve Gottschalk, 2008: 365).
1.
Teorik bilgi; açık ve örtük bilgiyi tarif etmektedir. Açık bilgi, örgütün uygulama ve
politikalarını belirten yazılı dokümandır. Bu uygulama ve politikalar; operasyonel bilgiler, genel
yönetim emirleri, standart yönetim prosedürleri, kanunlar vs. şeklinde tarif edilebilir. Bu nedenle,
açık bilgi, polis hareketlerini ve karar verme sürecini belirlemek üzere kullanılmaktadır (Dean,
vd., 2008: 344). Öte taraftan, örtük bilgi ise bireysel tecrübeler ve eylemlerdir. Örtük bilgi, açık
bilgiden farklıdır, çünkü örtük bilgiyi yazılı hale getirmek zordur, bireyseldir, dinamiktir,
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doğasında değişim vardır (Dean vd., 2008: 344). Bu nedenle polis teşkilatında örtük bilgi,
rotasyon, tayin edilme, müşavirlik, badi sistemi gibi yöntemlerle paylaşılmaktadır.
2.
Uygulama bilgisi (yetenek bilgisi); sezgisel, tecrübeye dayalı, sistematik olmayan bilgidir.
Bu bilginin formüle edilmesi örtük bilgiden de zordur ve ancak uygulama bilgisine sahip kişi ile
sürekli olarak etkileşimde olmak ve öğrenilen bilginin uygulanmaya çalışılması bireyde
öğrenmeyi sağlayabilir.
3.
İçselleştirilmiş bilgi (uygulamada bilgelik); bilginin örgüt içerisinde bir kültür haline
geldiği ve bireylerin otomatikleşen bir şekilde öğrendikleri bilgiyi uyguladıkları aşamadır.
Holgerson vd. (2008:77)’a göre; polisin bilgi yönetimi sürecinde iki önemli perspektif
bulunmaktadır. Bunlardan ilki teorik perspektif, diğeri ise sokak perspektifidir.
Teorik perspektif, verileri toplayıp yorumlayabilme ve bilişim teknolojilerini kullanarak değişik
raporlama yapabilme perspektifidir.
Sokak perspektifi ise sahada çalışan personelin tecrübelerini yansıtmaktadır. Bununla ilgili olarak
Manning (1980), Londra polisi üzerine yapmış olduğu çalışmasında; yüksek rütbeli polis
amirlerinin sokak suçları ile mücadele ve müdahalede polis memurlarına nazaran tamamen farklı
düşündüğünü ortaya koymuştur. Bu çalışmaya göre; yüksek rütbeli amir bir olayın mahkeme
safahatı ve yargılamada karşılaşılabilecek olan sorunlarla yüzleşmemektedir. Bu nedenle aldığı
kararlar ile asayiş polisinin uygulamaları hem yönetsel hem de mevzuat açısından sıkıntılara neden
olmaktadır. Reuss-Ianni (1993), polis memurları ile amirleri arasında sokak polisliği açısından bir
çatışma olduğunu belirtmektedir. Hogan vd., (2010), Kanada polis teşkilatında yapmış olduğu
çalışmasında da, benzer şekilde üst kademe amirlerin istekleri ile alt kademede bulunan polis
memurlarının sokak tecrübelerinin uyuşmadığını, bu nedenle amirlerinin isteklerinin suçla
mücadelede yetersiz kaldığını belirtmiştir.
Polis memurlarının devriye ve önleyici polislik hizmetlerini ifa ettikleri yer özellikle sokaklardır.
7 gün 24 saat prensibine göre çalışan polis memurlarının sokakta karşılaştıkları suç tipleri ve
dinamik olgular her gün farklılık göstermektedir. Ancak, her polis memurunun sorumlu olduğu
alan kısıtlıdır. Polis memurları kendi kısıtlı bölgesi dahilindeki alanda suçu önlemeyi, suçluları
suçüstü olarak yakalamayı ya da işlenmiş suçu aydınlatmayı hedeflemektedir. Ancak sıklıkla
karşılaşılan sorun, bir polis memurunun diğer devriye polisinin alanına giren bölgedeki konular
hakkında eksik bilgiye sahip olmasıdır. Yani, ekip hizmeti yürüten polis, resmin tamamını her
zaman görememektedir. Öte taraftan, büro hizmetlerini yürüten polisler, bilgi işletim sistemlerini
kullanarak günlük ve haftalık suç oranlarına, suçların işlendiği bölgelere ve işleniş şekillerine
bütün şehir bazında bakabilmektedir. Neticede elindeki veriler ışığında büro hizmetlerini yürüten
polisler resmin tamamını görebilmektedirler. Ancak onların da temel eksikliği, sokak suçları ve
suç bölgelerinin marjinal dinamiklerini kısıtlı bilmesidir. İşte buradaki sorun, büro hizmetlerini
yürüten polislerin verileri sonrasında polis amirlerinin suçla mücadelede alacakları kararlar ile
sokakta uygulanabilirliğinin uyumlaştırılabilir olmasıdır. Yani sorun, polisin suçla nasıl mücadele
edeceğidir. Konuya bilgi yönetimi perspektifinden yaklaşmak gerekmektedir.
2. Metodoloji
Çalışmanın yürütülmesi için Lee vd. (2005)’in hazırladığı, geçerlik ve güvenirliği yapılmış Bilgi
Yönetimi Performans Endeksi (Knowledge Management Performance Index - KMPI)’nin
güncellenmiş şekli kullanılmıştır. Ölçme aracı, 21 sorudan ve bu soruların bağlı olduğu 4 temel alt
başlıktan oluşan 5’li standart Likert ölçeğidir. Çetinkaya (2012)’nın Türkçeye çevirerek revize
ettiği ölçeğin geçerliği üzerine yaptığı analiz sonrasında geçerlik ve güvenirlik düzeyinin oldukça
yüksek olduğu görülmektedir.
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Bilgi paylaşımı
Bilgi Toplama
Bilgi Üretimi
Bilgi Depolama

Bilgi Yönetimi Performans Ölçeği
α
Açıklanan Varyans Yapısal Güvenirlik
(AV)
(YG)
.90
19.57
0.91
.87
17.67
0.88
.88
16.68
0.87
.88
14.44
0.84

Hazırlanan veri toplama materyali iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda Lee vd. (2005)’in
hazırlamış olduğu bilgi yönetimi performansını ölçmeye yarayan ölçek yer almıştır. Hazırlanan
ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri .811 olarak ölçülmüştür. İkinci bölüm ise çalışmaya katılanların
sosyo-demografik özelliklerini inceleyen anket bölümüdür.
Hazırlanan ölçek ve anket, kişisel web sitesi (www.hanifisever.com) vasıtasıyla yayımlanmıştır.
Anketin varlığı, 04.01.2016 ile 01.03.2016 tarihleri arasında İstanbul’da asayiş hizmeti sunan
polislere bağlı bulundukları birimlerde çalışanlar vasıtasıyla duyurulmuştur. Asayiş hizmeti
sağlayan 873 kişi anket ve ölçeğe katılarak geri dönüş yapmıştır. Evrenin büyüklüğü, bilgi edinme
kanunu çerçevesinde elde edilmek istenmiş ise de, alınan cevapta bu bilginin paylaşılmasının
mümkün olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle, evren büyüklüğü tespit edilememiştir. Örneklem
rasgele seçme yöntemi ile ulaşılabilen tüm örnekleri dahil etme şeklinde belirlenmiştir.
Çalışmaya katılanların hazırlanmış anket ve ölçeklere vermiş oldukları cevaplar SPSS (20,0 ver.)
programı vasıtasıyla analiz edilmiş ve çıkan sonuçlar yorumlanmıştır.
2.1. Hipotezler
H1: Bilgi yönetimi performansı açısından polisliğin öğrenilme şekilleri istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık göstermez.
Polisliğin öğrenilmesinde 3 temel yöntem bulunmaktadır. Bunlar eğitim kurumlarında alınan
görev öncesi eğitim, görev başında eğitim ve tecrübeli polis memurunun yanındaki işbaşında
eğitimdir. Bilgi yönetimi performansı açısından bu üç eğitim modeli arasında istatistiksel bir farkın
olmadığı değerlendirilmektedir.
H2: Bilgi yönetimi performansının boyutları pozitif yönde ve kuvvetli bir ilişki sağlar.
Bilgi yönetimi performansının dört alt boyutu birbiri ile güçlü bir korelasyon gösterir. Bu sayede
bilgi döngüsünün aktarımı sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilir.
H3: Sokaklarda asayiş hizmeti sunan polis memurları ile büroda masabaşı görev yapan polis
memurları arasında bilgi yönetimi performansı arasında fark bulunmaktadır.
Asayiş hizmetleri sokakta çalışan yaya ve motorize ekipteki polis memurları tarafından
sunulmaktadır. Bunun yanında istatistik, suç analizi ya da diğer görevleri yerine getirmek için
görevlendirilen büro personeli de asayiş hizmetinin sunulmasında önemli görevler icra etmektedir.
Bu bağlamda, büro hizmetleri yürüten personelin veri tabanı ve bilgi işletim sistemlerini
kullanarak bilgi yönetimi süreçlerini daha etkili kullandığı ve bilgi yönetimi açısından sokakta
çalışan emsallerine göre daha başarılı oldukları değerlendirilmektedir.
3. Bulgular
Çalışmaya katılan polis memurlarının en küçüğü 22, en büyüğü 48 yaşındadır. Ortalama yaş
28.8’dir. Bu polis memurlarının en kıdemlisi 24 yıllık iken, en yenisi henüz 1 yıldır görev
yapmaktadır. Evli polis memurlarının sahip olduğu çocuk sayısı ise yaklaşık 2’dir.
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Çalışmaya katılan polis memurlarının %98.8’i kendisini polislik mesleğini yapabilecek kadar
yetenekli, %95.4’ü ise fiziksel olarak yeterli olduğunu ifade etmektedir.
Tablo 1. Örnekleme ait demografik unsurlar
Öğrenim durumu

n

%

Cinsiyet

n

%

Lise

72

8.2

Kadın

58

6.6

Yüksek Okul

465

53.3

Erkek

815

93.4

Üniversite

334

38.3

Lisans üstü

2

0.2

Görev tipi

n

%

Medeni durum

n

%

Büro hizmeti

370

42.4

Evli

631

72.3

Ekip ve sokak asayişi

503

57.6

Bekar

242

27.7

Toplam

873

100,0

Toplam

873

100,0

Demografik unsurların incelenmesi sonrasında (Tablo 1); çalışmaya katılan polis memurlarının
çoğunluğu Yüksekokul ve daha üstü bir öğrenim seviyesine sahiptir. Yalnızca %8.2’lik bir kesim
Lise mezunu olduğunu ifade etmiştir. Örneklemin neredeyse tamamı erkek polis memurlardan
(%93.4) oluşmaktadır. Yaklaşık her dört kişiden sadece bir tanesi bekardır (%27.7). Asayiş
hizmetini motorize ya da yaya olarak sağlayan polis memurları toplamın %57.6’sını
oluşturmaktadır. Buna karşın, masa başı ya da diğer büro hizmetlerinde çalışanlar %42.4’lük
kütleyi oluşturmaktadır.
Tablo 2. Mesleki Değerlendirmeler
Polisliği öğrenme

n

%

Mesleki Tecrübe

n

%

Polis okulunda

109

12.5

Tecrübelerimi paylaşmam

117

13.4

Kıdemli Polisin yanında

688

78.8

Tecrübelerimi paylaşırım

691

79.2

Hizmet içi kurslarda

76

8.7

Tecrübelerimi yazılı hale getiririm

65

7.4

Toplam

873

100,0

Toplam

873

100,0

Polis memurlarının bilgiyi öğrenme ve paylaşmaya yönelik görüşleri incelendiğinde (Tablo 2),
polislik mesleğinin büyük oranda (%78.8) kıdemli bir polis memurunun yanında öğrenildiği ifade
edilmektedir. Meslek öncesi ya da meslek süresince alınan eğitimler ile bilginin öğrenilmesi büyük
oranda kabul görmemektedir.
Polislik mesleğinde elde edilen örtük bilginin paylaşım metodu incelendiğinde, büyük çoğunluğu
(%79.2) sözlü anlatım yolu ile bilgiyi paylaştığını belirtmektedir. Yaklaşık her on kişiden biri
bilgiyi paylaşmadığını ifade ederken sadece %7.4’ü örtük bilgiyi yazılı hale getirerek açık bilgi
formatına çevirdiğini ifade etmektedir.
Bilgi yönetimi performansı ile polisliğin öğrenme şekli üzerine verilen yanıtlar Oneway ANOVA
testi ile kontrol edilmiştir. Levene istatistiğinde p=0,985 değeri elde edilmiş, %95 güven aralığında
grupların varyansının homojen olduğu tespit edilmiştir. ANOVA tablosu incelendiğinde ise;
p=0.000 değeri elde edilmiştir. Buna göre, %95 güven aralığında grupların ortalamaları arasında
istatistiksel olarak fark olduğu tespit edilmiştir. Gruplar arasındaki farklılığın ortaya konulması
amacıyla farklılığın nedeni araştırılmıştır. Varyansın homojen olmasından ötürü Tukey testi
kullanılmıştır (aksi taktirde Tamhane testi kullanılacaktı). Tablo analizi sonrasında; kıdemli polis
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memurlarının yanında polisliğin öğrenilmesinin bu farklılığın temel unsuru olduğu ifade edilebilir.
Bu bağlamda; “H1: Bilgi yönetimi performansı açısından polisliğin öğrenilme şekilleri
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermez” hipotezinin reddedildiği söylenebilir.
Tablo 3. Bilgi Yönetimi Performansının Alt Boyutlarının Korelasyon Analizi
Alt Boyutlar
1
2
3
4

1
.576(**)
.708(**)
.148(**)

Bilgi Paylaşımı
Bilgi Toplama
Bilgi Üretimi
Bilgi Depolama

2

3

4

.553(**)
.276(**)

.139(**)

-

* p<0.05
** p<0.01

Bilgi yönetimi performansının alt boyutları arasındaki korelasyon incelendiğinde (Tablo 3), bütün
alt boyutların birbiri ile çok güçlü (p<0.01) pozitif yönde ilişki gösterdiği tespit edilmiştir. Bu
bağlamda, “H2: Bilgi yönetimi performansının boyutları pozitif yönde ve kuvvetli bir ilişki
sağlar” hipotezinin doğrulandığı ifade edilebilir.
Tablo 4. Bilgi Yönetimi Performansı ve Alt Boyutlarının Bazı Değişkenlerle Analizi
Cinsiyet

Medeni Durum

Görev şekli

Bilgi Paylaşımı

t
p
t
p

-1.117
.264
-1.149
.251

-1.306
.301
-.296
.768

2.793
.005
4.111
.000

Bilgi Toplama

t
p

-1.768
.077

-2.298
.022

3.566
.000

Bilgi Üretimi

t
p

-.490
.624

-.141
.888

.676
.500

Bilgi Depolama

t
p

1.009
.317

.796
.426

-1.969
.049

Bilgi yönetimi

Bilgi yönetimi performansı ve alt boyutları ile belirlenen değişkenler arasındaki ilişki t testi
(Independent Sample T Test) ile analiz edilmiştir (Tablo 4). Bun göre bilgi yönetimi
performansının cinsiyet ve medeni durum açısından anlamlı bir farklılık göstermediği ancak,
yapılan hizmetin şekline göre (büro ya da sokak polisliği) istatistiksel olarak farklılık gösterdiği
(p=0.005) ifade edilebilir. Buna göre büro hizmetlerinde çalışanların, sokakta devriye hizmeti
sağlayanlara göre bilgi yönetimi süreçlerinde daha başarılı oldukları belirtilebilir. Bu bağlamda,
“H3: Sokaklarda asayiş hizmeti sunan polis memurları ile büroda masabaşı görev yapan
polis memurları arasında bilgi yönetimi performansı arasında fark bulunmaktadır”
hipotezinin doğrulandığı ifade edilebilir.

45

Asayiş Polisinin Bilgi Yönetimi Performansının İncelenmesi

4. Tartışma
Asayiş polisi, genellikle halka açık alanlarda hizmet veren polistir. Asayiş polisliği diğer polislik
türlerine nazaran daha hareketli, tehlikeye açık ve dinamiktir. Vatandaşların yoğun oldukları
yerlerde çalışarak suçu engellemeye çalışırlarken kimi zaman kendilerine yönelen eylemler
yüzünden bir suçun mağduru dahi olabilmektedirler. Asayiş polisi sunmuş olduğu güvenlik
hizmetini tüm toplumun ortak olarak kullanmakta olduğu fiziksel dünyada gerçekleştirmektedir.
Yani, bir asayiş polisinin iş yeri, diğer tüm insanların sosyal yaşam alanları kadardır (Sever, 2015).
Paoline (2003) ve Herbert (1998)’e göre bir sokak polisi şüpheci, herkese güvenmeyen, sır
saklayan, gizliliğe önem veren, dayanışmayı seven, adaleli ve suç savaşçısı görünümüne sahip
olmalıdır. Yapılan bazı çalışmalara göre; polislerin karakterleri cesur, otoriter, eleştirel, sinirli
(Lefkowitz, 1975), şüpheci, gelenekçi ve izoledir (Evans vd. 1992, Rokeach vd., 1971, Vastola,
1978). Bu özelliklerin arasında otoriterliğin, polis memurlarının en önemli kişilik özelliği olduğu
belirtilmektedir (Balch, 1972). Polislik mesleğinin doğasında var olan şüpheciliğin otorite ile
kesişmesinin en tehlikeli elementi doğurduğunu belirten Skolnick (1994)’e nazaran TwerskyGlasner (2005)’in polislerin yaptıkları işte duygularını gizlemeye çalıştıkları ve daha çok faydacı
olduklarını belirtmesi önemlidir. Bu çalışmaya katılan polis memurlarının tamamına yakınının
kendisini fiziksel ve yetenek açısından yaptığı iş kapsamında yeterli görmesi önemlidir.
Örneklemin kendisini polislik mesleği için yeterli görmesindeki önemli etkenlerden biri öğrenim
seviyesi olabilir. Örneklemin tamamına yakınının (%92.8) yüksek okul ve üzeri bir öğrenim
düzeyine sahip olması önemli görülmüştür.
Çalışmaya katılan polis memurlarının hemen hemen yarısının sokaktaki ekiplerde geri kalanının
masa başı işler ile güvenlik hizmetini sağlaması iki grup arasındaki benzerlik ve farklılıkların
tespiti için önemli bir katkı sağlamaktadır. Asayiş polisleri badi sistemine göre iki kişi olarak
çalışmaktadırlar. Çalışmaya katılan polis memurları genellikle bir eski ve bir yeni personel
şeklinde çalıştırılmaktadır. İş hayatına yeni başlayan polis memurları, okullarda edinmiş oldukları
açık bilgi ile sokaklarda görev almaktadırlar. Ancak uygulama sürecine çoğu zaman intibak
problemleri yaşanabilmektedir. Polisin mağdura empati yapması, şüphe kavramının geliştirilmesi,
makul şüphenin tanımlanması, birey ya da gruplarla iletişim kurma, veri toplama ve analiz etme,
enformasyon teknolojilerini kullanma (Sambamurthy ve Subramani, 2005; Holgersson vd., 2008)
ve özel gruplara yaklaşımlar (engelliler, yaşı küçük olanlar vb.) ilk karşılaşılan sorunlar
olmaktadır. Bu nedenle açık olarak elde edilememiş olan bilgiler kıdemli personelin örtük bilgisi
ile öğrenilmektedir. Örtük bilgi, en basit haliyle, yazılı hale getirilmesi oldukça zor olan “usta
çırak” ilişkisine dayanan bir öğrenme modelidir. Daha çok gözlemci olarak mesaisini sürdüren
yeni mezun polis memurları, şeflerinden ya da badilerinden öğrenmiş oldukları örtük bilgileri
hafızalarında depolamaktadırlar. Meslek öncesi ya da meslek süresince alınan eğitimlerden ziyade
kıdemli polis memurlarının yanında polislik mesleğinin öğrenildiğinin ifade edilmesi önemli
görülmektedir. Bu kapsamda, verilen eğitimlerin kalite standartlarının ve ne kadarının uygulamada
kullanılabilir olduğunun yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.
Asayiş polislerinin suçla mücadelede düşünce tarzlarını da ele almak gerekmektedir. Dean vd.
(2008)’e göre polislerin düşünce tarzı dörde ayrılmaktadır: metot, zorluk, yetenek ve risk. Metot,
ele alınan bir vakada eğitilmiş olan polisin başvuracağı yöntemi ifade etmektedir (Dean, 2008:
342). Polislerin suçla mücadele edebilmek için kanuni sınırlar içerisinde hareket etmeleri ve bu
hareket tarzlarının neler olduğu açık bilgi olarak yazılmış kitaplarda, kanunlarda, internette vb.
bulunmaktadır. Bu düşünce tarzının ilk adımı metottur.
Zorluk, seri ya da karmaşık bir vaka araştırmasında suçu çözmek ve suçluları yakalamak için
zorluğun şiddetine göre polisin mağdur için elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda olduğunu
ifade etmektedir (Dean, 2008: 342-343). Ampirik çalışmalar göstermiştir ki; mağdur için duygusal
olarak yıkıcı bir suç vakası, polisleri suçu soruşturmada daha gayretli ve güdülü olduklarını ortaya
koymuştur (Regini, 1997) . Zorluk, bir sokak polisinin karşılaşmış olduğu vakadaki karışıklığı ve
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engelleri tanımlamaktadır. Asayiş polisi, karşılaşmış olduğu zorlukları örtük bilgisi ile aşmaktadır.
Polis taktiklerini kullanarak bir suçlunun takip edilmesi, bu takip esnasında kimliğini belli
etmemesi buna örnek olarak verilebilir. İşte bu yüzdendir ki, mesleğe yeni başlayan polis
memurlarının örtük bilgileri oldukça sınırlı olduğundan daha çok hata yapabilmektedirler.
Üçüncü aşama olan “yetenek” kısmında, polislerin çeşitli insanlardan bilgi toplayabilmek için
yeterli ve etkili bir iletişim yeteneğine sahip olması gerektiğine vurgu yapılmaktadır (Dean, 2008:
343). Böylesi bir yetenek polise, mağdur, görgü şahidi, şüpheli ya da ihbarcıya yönelik nasıl
yaklaşması gerektiği konusunda esnek olması gerektiği olarak yorumlanabilir. Bu yetenek;
zihinsel esneklik, duygusal ayrılma (Stenross ve Kleinman, 1989) ve soruşturmaya odaklanma
(Sullivan, 1998) hususlarını içeren soruşturma yetenekleri ile ilişkilidir. Sokak polisinin, resmi
polislerin aksine sivil olarak çalıştığı ve bürokratik olarak daha az baskı altında olduğu için bir
suçun soruşturulmasında daha esnek zihin yapısına sahip olduğu söylenebilir. Resmi kimliklerini
saklayarak suçluya ulaşmada daha önemli adımlar atabilmektedirler.
Çalışmanın önemli sonuçlarından bir tanesi, elde edilen örtük bilginin paylaşılma araçlarıdır.
Örneklemin çok küçük bir kesimi (%7.4) örtük bilgiyi yazılı hale getirerek onu açık hale yani
herkesin ulaşabileceği bir formata getirmektedir. Bu nedenle, polislik mesleğindeki tecrübe ve
mesleki yaşanmışlıkların yazılı hale getirilmesi kurumsal ve bireysel hafıza için büyük önem arz
etmektedir.
Bilgi yönetiminin performansı ile polisliğin öğrenme şekilleri arasındaki istatistiksel farkı, yeni
memurların kıdemli polis memurlarının yanında mesleği öğrenme şekilleri oluşturmaktadır.
İstatistiksel analizden de anlaşılacağı üzere, “H1: Bilgi yönetimi performansı açısından
polisliğin öğrenilme şekilleri istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermez” hipotezi
reddedilmiştir. Meslek öncesi ya da meslekteki eğitimlerin amacı ve katmadeğerin yeniden gözden
geçirilmesinin faydalı olabileceği değerlendirilmektedir. Dahası verilen eğitim sonrasındaki
çıktının amaca yönelik olup olmadığı ölçülmelidir. Teorik ya da kitabi bilgilerin yanında pratiğe
yönelik eğitimlerin verilmesi, meslek öncesi ya da meslek içindeki bilgi kalitesinin arttırılmasında
önemli olduğu ifade edilebilir.
Bilgi yönetimi performansının alt boyutları kendi arasında pozitif yönde ve güçlü bir ilişki
göstermektedir. İstatistiksel analizden de anlaşılacağı üzere (Tablo 3), “H2: Bilgi yönetimi
performansının boyutları pozitif yönde ve kuvvetli bir ilişki sağlar” hipotezi
doğrulanmaktadır. Bilgi paylaşımı, bilgi toplama, bilgi üretimi ya da bilgi depolama faaliyetlerinde
bir artış görüldüğünde bu durum diğer boyutlarda da artış göstermektedir. Bu bağlamda, polislik
mesleğinde bilgi üretimi başta olmak üzere depolama, paylaşma ve toplama süreçlerine daha çok
önem verilmesi gerekmektedir.
Asayiş polisliğini sokak ve büro hizmetleri olarak yürütmekte olan polis memurları arasında bilgi
yönetimi performansı açısından herhangi bir fark olup olmadığı araştırmanın bir diğer sorunsalıdır.
Bizatihi sahada görev alanlar ile ana komuta merkezinde olanlar arasındaki farklılığın tespiti asayiş
olaylarına müdahale edilmesinde önemli kararlar alınmasına yardımcı olabilir. Bu çalışmada
yapılan istatistiksel analiz sonrasında (Tablo 4) büro hizmetlerinde çalışan polis memurlarının
bilgi yönetimi performansının sokakta doğrudan güvenlik hizmeti sunanlara göre daha başarılı
olduklarını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, “H3: Sokaklarda asayiş hizmeti sunan polis
memurları ile büroda masabaşı görev yapan polis memurları arasında bilgi yönetimi
performansı arasında fark bulunmaktadır” hipotezi doğrulanmaktadır. Ekiplerin bölgesel
bildirimleri ve bölgeler arasında gerçekleşen olayların toplandığı büro hizmetlerindeki polislerin
resmin tamamına hakim olduğu ifade edilebilir. Bu nedenle, büro hizmetlerindeki personelin
seçiminde bilgi yorumlama ve bilgiyi paylaşma özelliği olan personelden seçilmesi önem arz
edebilir. Bu bağlamda değişik iletişim araçları ile elde edilen verilere göre çıkan bilginin sokaktaki
asayiş polisleri ile paylaşılması hayati öneme sahip olduğu düşünülmektedir.
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Son olarak; risk alma, asayiş polisinin görevinde karşılaştığı en ciddi konudur (Sever, 2015). Polis,
araştırma becerilerini uygulamak için yasal olarak kendilerine sunulan yetkiler çerçevesinde
vakadaki tüm ihtimalleri en üst seviyede ele almaktadır. Çünkü asayiş polisleri çoğu zaman
kalabalık sokak suçlularına, terör olaylarına müdahale etmektedir. Risk düşünce tarzı, sokak
polisinin örtük bilgisi sayesinde inisiyatif alarak bir olaya müdahale etmesidir. (Sever, 2015). Bu
bağlamda, bundan sonraki çalışmalarda polislerin risk alma davranışları üzerine çalışmaların
genişletilmesinin alana faydalı olabileceği düşünülmektedir.
5. Sonuç
Teknolojik ilerlemelerin takip edilmesinin bile zorlaşmış olduğu günümüzde yönetim
sistemlerinde de değişikliğe gidilmesi zaruri olmuştur. Son yüzyılda klasik yönetim
anlayışlarından öte, modern yaklaşımlardan olan “bilgi yönetimi” son yüzyılda hâkim olmaya
başlamıştır.
Bilgi yönetimi, sadece özel işletmeler için değil bütün organizasyonlar için hayati bir öneme
sahiptir. Bilgi yönetimi; kar için değil, bir organizasyonun başarı ve etkinliliğini arttırması,
entelektüel sermayenin zenginleştirilmesi ve nihayetinde öğrenen örgüt aşamasına ulaşılması için
gerekli bir yönetim tarzıdır.
Öğrenmenin bireylerde değil, aksine örgütlerde olduğu sistemlerde devamlılık, başarı ve kaliteden
bahsedilebilmektedir. Bilgi yönetimi ile uyumlaştırılan yönetim sistemlerinde “içselleştirme”
politikaları benimsendiğinden dolayı, çalışan personelin sisteme sahip çıkması, yaptığı işten
memnuniyet duyması, aidiyet duygusu ve neticede verimliliği artmaktadır.
Polis bilimleri açısından suçla mücadele etmenin yeni yöntemlerinden bir tanesi de bilginin
yönetilmesidir. Asayiş, terör, kaçakçılık gibi ciddi birimlerde bilginin edinilmesi, depolanması,
dağıtılması, yorumlanması ve uygulanması aşamaları suç ve suçlularla mücadelede etkin bir
mekanizma yaratılmasını sağlayabilmektedir. Teorik bilgi ile sokak seviyesinde elde edilen
bilginin uyumlaştırılması sonucu suçla daha profesyonel mücadele edebilen polis teşkilatında bilgi
yönetimi anlayışı yaygınlaştırılmalıdır.
Bu çalışmanın en önemli sonuçları, büro hizmetleri yürüten asayiş polislerinin bilgiyi elde etme
ve onu işleme becerilerinin diğer emsallerine göre daha iyi olmasıdır. Ayrıca, bilginin eğitim
kurumlarında ya da hizmet içi eğitimlerinde değil, daha çok sahada uygulamada ve tecrübeli
polislerin yanında öğrenildiği ifade edilebilir. Bu nedenle, büroda çalışanların iletişim araçları ile
işledikleri bilgileri sokaktakiler ile etkin şekilde paylaşması ve polis eğitiminde yeni metotların
ele alınmasının büyük katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
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Bu çalışmanın amacı; bankacılık sektöründe çalışanların, mevcut örgütsel adalet algılarının, iş-aile çatışması
seviyelerine etkisini tespit etmektir. Çalışmada örgütsel adalet ve iş-aile çatışmalarını oluşturan boyutlar ile varsa
aralarındaki ilişkiler ve yönleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye’de İzmir ili Bayraklı
ilçesinde faaliyet gösteren kamu ve özel bankacılık sektörü çalışanları oluşturmuştur. Araştırmaya 172 banka çalışanı
katılmıştır. Verilerin analizinde çeşitli SPSS ve AMOS istatistiksel programlar kullanılarak; örgütsel adaletin alt
boyutları olan dağıtım adaleti, prosedür adaleti ve etkileşim adaleti ile iş-aile çatışması arasındaki ilişkiler tespit
edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda örgütsel adalet ve boyutlarının bağımlı değişken olan iş-aile çatışması
ile negatif yönde anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda banka yöneticilerine ve çalışanlarına
önerilerde bulunulmuştur.
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Abstract
The aim of this study is to research the effect of the perception of organizational justice of workers in banking sector
on the conflict level between their work and family. In the study, all dimensions of the organizational justice, the
work-family conflict and the relationships between them are determined. The sampling of the present study consists
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employees and employers.
Keywords: Organizational Justice, Work-Family Conflict, Banking Sector
JEL Code: M10, M12



Bu çalışama 2015 yılında Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü tarafından kabul edilen
“Örgütsel Adalet, İş-Aile Çatışması İlişkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma” adlı yüksek lisans tezinden
yazılmıştır.

Yrd. Doç. Dr., dr.ifanakkoc@gmail.com

Milli Eğitim Bakanlığı, meltemkusoglu35@hotmail.com

52

The Relation Between Organizational Justice and Work-Family Conflict: a Research in Banking Sector

Giriş
Birbirinin ardı sıra gerçekleşen endüstri devrimlerinin yol açtığı birçok değişime rağmen halen
çalışanın yaşamında en önemli iki alan iş ve aile yaşamıdır. Her iki yaşam alanı çalışana ilişkin
başta başarısı olmak üzere birçok değişken üzerinde belirleyici bir role sahiptir. Çalışanın iş ve
aile yaşamında üstlenmiş olduğu roller ile ilgili beklentiler ve sorumluluklar genellikle iş ve aile
yaşamını grift hale getirdiğinden aynı zaman diliminde çalışandan hem iş hem de ailesi için, çaba
harcaması beklenmektedir. Ancak zamanla çalışan bu rollerin gereklerini tam anlamıyla yerine
getirmekte yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizlik zamanla iş-aile çatışmasına dönüşebilmektedir.
Gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte işin sadece iş yerinde yapılabilme özelliğini ortadan
kaldırmış bu nedenle iş yaşamı aile yaşamını daha fazla etki altına almaya başlamıştır. Özellikle
de uluslararası işletmelerin yaygınlaşması ile birlikte çalışma zamanı neredeyse 24 saate
kapsayacak şekilde genişlemiştir. Dolayısıyla aile yaşamı ile iş yaşamı arasındaki uyumsuzluklar
yaygınlaşmış ve günümüzde iş-aile çatışmaları artmış, çalışanlar için iş-aile dengesini oluşturması
daha da zorlaşmıştır (Petit ve Rhnima, 2006). Kahn ve arkadaşları (1964) iş-aile çatışmasını,
çalışanın işyerinde üstlenmiş olduğu rol talepleriyle ailede üstlenmiş olduğu rol taleplerinin
çeliştiği diğer bir ifade ile iş ve aile rolleri arasında gerçekleşen bir çatışma çeşidi olarak
tanımlamışlar. İş-aile çatışmaları; çalışan, eş ve anne-baba gibi üstlenilen rollerin çeşitlenmesi ile
birlikte daha belirgin bir şekilde ortaya çıkan çatışmalar olarak ifade edilmektedir (Greenhaus ve
Beutell, 1985; Dubrin, 1997, s. 116).
İş-aile çatışması hem çalışan hem de örgüt için çeşitli olumsuz etkileri olan bir durumdur. İş-aile
çatışmasının olumsuz etkilerini azaltacak veya ortadan kaldıracak değişkenlerin ne olduğunun
tespit edilmesi ve örgüt işleyişi içerisinde bu değişkelere yer verme çabaları günümüz işletmeleri
için önemli uğraş alanlarından birisidir. Adaletli bir yönetim tarzı çalışma hayatında oluşan ve her
geçen gün artan belirsizliklerin azalmasını sağlayarak, gelecekte ortaya çıkacak olayların
çalışanlar tarafından daha öngörülebilir ve kontrol edilebilir olmasını sağlamaktadır (Lind ve Van
den Bos, 2002). Lietartür araştırıldığında, örgütsel adalet veya adaletsizlik örgütlerde çalışanların
tutum ve davranışları üzerinde etkiye sahip anahtar bir faktör olduğunu göstermektedir (Cole,
Bernerth, Walter ve Holt, 2010). Bu kapsamda Adalet algısı çalışanın iş ve aile yaşamında başarılı
olmasının yanısıra örgüt işleyişinde birçok değişken üzerinde hayati derecede etkiye sahiptir.
Poztitif adalet algısı iş ve aile yaşamı ile ilgili bir çok faktörü olumlu yönde etkilerken, negatif
adalet algısı ise tam tersi bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla pozitif adalet algısı örgütte ortaya çıkacak
olumsuz algı, tutum ve davranışların olumsuz etkilerini ortadan kaldırma veya azaltma yönünde
bir etkiye sahip olduğu ifade edilebilir. Bu adalet algısının iş yerine yansıyan diğer bir ifade ile
çalışanın iş yaşamına ilişkin adalet algısı örgütsel adalet (Greenberg, 1990) olarak ifade
edilmektedir. Örgütsel adalet kavramı Adams’ın Eşitlik Teorisi ile ortaya çıkan ve çalışanın
başarısı ve tatmininde önemli rol oynayan, iş yaşamına ilişkin olarak algıladığı eşitlik ya da
eşitsizlikle ilgili (Luthans, 1981:197) bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Örgütsel adalet,
üzerinde yoğun bir şekilde çalışılan ve örgütün fonksiyonlarını etkin olarak gerçekleştirilmesinde
önemli rol oynayan bir değişken olarak görülmektedir (Greenberg, 1990).
Bankacılık sektöründe rekabetin küresel ölçekte olması, müşteri memnuniyetinin son derece önem
kazanması, işlemlerin ulusal ve uluslararası kurallara uygun ve zamanında yapılma
zorunluluğunun olması gibi özellikleri ile hata kabul etmeyen çalışma yapısı ve ekonomik
krizlerden etkilenen başlıca sektörlerden biri olması nedeniyle örgütsel adalet ve iş-aile çatışması
değişkenleri arasındaki ilişkinin belirgin bir şekilde gözlenebileceği ve sıklıkla karşılaşılabileceği
değerlendirildiğinden örneklem olarak bankacılık sektörü seçilmiştir.
Yukarıda verilen genel bilgiler ışığında bu çalışmada örgütsel adalet ve iş-aile çatışması
değişkenleri arasındaki ilişki bankacılık sektöründe araştırılmıştır. Buna göre çalışanlarda iş-aile
çatışmasını ortaya çıkaran unsurların önüne geçilmesinde, işletmelerde örgütsel adalet algılarının
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düzenlemesinin ve iyileştirmesinin önemi vurgulanarak lider ve yöneticilere tavsiyelerde
bulunulmuştur.
1. Teori Ve Hipotezler
1.1. Örgütsel Adalet
Yukarıda da ifade edildiği gibi örgütsel adalet; çalışanın bütün yaşamına ilişkin adalet algısının
diğer bir ifade ile genel adalet algısının bir bölümünü oluşturan ve iş yaşamıma ilişkin adalet
algıları içermektedir (Greenberg, 1990). Örgütsel adalet, ahlâki ve adil uygulama ve
işlemlerin örgütün işleyişinde hâkim bir unsur haline getirilmesi ve teşvik edilmesini kapsayan
(Pfeffer ve Langton, 1993) bir kavramdır. Kısaca örgütsel adalet, çalışanın işyerindeki bütün
işleyişe ait zihninde oluşan adalet algısı (Greenberg, 1996, s. 24) olarak ifade edilmektedir.
Örgütsel adalet konusu literatürde genel olarak; dağıtım adaleti, prosedür adaleti ve etkileşimsel
adalet olmak üzere üç alt boyutta ele alınmıştır (Greenberg, 1990; Greenberg, ve Lind, 2000).
Tyler’a göre dağıtım adaleti örgütsel adalet kavramının ilk kısmını oluşturmaktadır. Dağıtım
adaleti çıktıların adil bir şekilde dağıtılıp dağıtılmadığı ile ilgilenir (Bryne ve Cropanzano, 2001).
Dağıtım adaleti boyutu, eşitlik teorisinden esinlenmiş ve çıktıların dağıtımına odaklanmış bir
boyuttur. Eşitlik teorisi, çalışan girdi-çıktı oranını diğer çalışanların girdi-çıktı oranları ile
karşılaştırmakta ve bu iki oran arasındaki algılanan denge, çalışanda bir eşitlik algısının
oluşmasına, bu iki oran arasındaki dengesizlik ise çalışanda eşitsizlik algısının oluşmasına neden
olmaktadır. Bu eşitsizlik algısı çalışanda gerilime yol açar ve bu eşitsizliği eşitliğe
dönüştürebilmek için sarf ettikleri çabanın düzeyini düşürmek gibi çeşitli tutum ve davranışlar
geliştirmektedirler (Beugré, 2002, s. 1093). Daha somut olarak ifade etmek gerekirse dağıtım
adaleti, örgütsel kazanımların (ücret, prim, sosyal haklar ve yükselme vb.) dağıtımına ilişkin
çalışanların algıladıkları hakkaniyetlilik derecesidir (Dailey ve Delaney, 1992; Cohen ve Spector,
2001).
Örgütsel adaletin ikinci boyutu ise prosedür adaletidir ve prosedürlerin adilliği ile ilgilidir
(Jawahar, 2002). Prosedür adaleti, etik, ahlak ve güveni esas alan örgüt kararların uygulanmasını
içermektedir (Sounders, Mark ve Thornhill, 2003). Prosedür adaleti; maaş, pirim, performans
değerlemesi, yükselme ve çalışma koşulları gibi hususların yapılandırılması ve ölçümünde
kullanılan politika, yöntem ve prosedürlerin adil olma derecesi olarak tanımlanmaktadır
(Greenberg, 1990, Beugre, 2002). Diğer bir ifade ile prosedür adaleti, çalışanların ödüllendirilmesi
veya cezalandırılmasına karar verilirken bu süreçte takip edilen kural ve yönetmeliklerin çalışan
zihninde oluşan adil olduğu algısıdır. Çalışanlarda oluşan kural ve yöntemin adil olduğu algısı aynı
zamanda ceza ve ödül dağıtımını da adil olarak algılama eğiliminde olmaktadırlar (Folger ve
Konovsky, 1989).
Örgütsel adaletin son boyutu ise etkileşimsel adalettir. Çalışanların adalet algılarının bir kuralın
veya yöntemin uygulanışı esnasında çalışanlar arasında oluşan ilişkilere de bağlı olduğu
dolayısıyla örgütsel adaletin bu boyutu “etkileşimsel adalet” olarak adlandırılmıştır (Bies, 2001),
Etkileşimsel adalet çalışanlar ile yöneticiler arasında oluşan iletişimdeki adalet algılamasını ifade
etmektedir. Etkileşimsel adalet boyutuna göre, adaletin kaynağı ve alıcısı arasında oluşan iletişim
sürecinin saygı, nezaket ve dürüstlük temelinde gerçekleşmesi esasına dayanmaktadır (CohenCharash ve Spector 2001, s. 281). Çalışanlar, yöneticiler tarafından diğer çalışanlar ile kurulan
ilişki şekli ile benzer biçimde kendileri ile de iletişim kurulması beklentisi içerisindedirler.
Yönetici ve çalışanlar arasında oluşan bu iletişimde de adalet aranmaktadır. Örneğin çalışanların
bazılarına saygılı bazılarına ise saygısız tutum ve davranış sergileyen yöneticilerin adil olmadıkları
düşünülmektedir. Bu kapsamda etkileşimsel adalet, yöneticilerin çalışanlarına karşı onurlu, hassas
ve saygılı davranmaları ile oluşan bir adalettir (Folger- Bies, 1989, ss. 79-90).
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1.2. İş-Aile Çatışması
İş-aile yaşamı çatışması kavramının temeli Kahn ve arkadaşları tarafından 1964 yılında ortaya
konan rol kuramı çalışmalarına dayanmaktadır (Duxbury ve Higgins, 1991). İş yaşamında da
çalışan evli kadın ve çiftlerin daha fazla oranda yer alması başta örgütsel davranış ve insan
kaynakları alanları olmak üzere iş-aile çatışması kavramına olan ilginin artmasına yol açmıştır
(Kossek, Pichler, Bodner ve Hammer, 1998, s.139) İş-aile çatışması; işten aileye yönelik olan ve
çalışanın işinden kaynaklanan rollerinin, ailesine karşı yerine getirmesi gereken yükümlülükleri
engellemesi ile meydan gelen bir çatışma türüdür (Frone ve Cooper, 1992, s. 728). Parasuraman
ve Simmers (2001, s. 556) tarafından iş-aile çatışması çalışanın “iş ve ailede mevcut rollerinin eş
zamanlı olarak ortaya çıkması ve bu nedenle yaşanan uyumsuzluk hal” olarak tanımlanmaktadır.
İş-aile çatışması, zaman, duygu ve davranış temelli olmak üzere üç farklı boyutta ele alınmaktadır.
İlk olarak zaman temelli çatışma, çalışanın üstlendiği rollerin biri veya bir kısmı için tahsis edilen
zamanın diğer roller için ayrılması gereken zamanı kısıtlaması veya ortadan kaldırması ile
yaşanmaktadır. İkincisi duygu temelli çatışma, bir rolün gerekleri yerine getirilirken meydana
gelen olumsuz duyguların diğer rol veya rolleri zorlaştırdığında yaşanmaktadır. Son olarak
davranış temelli çatışma ise çalışana ait her biri role özgü davranışların birbirileri ile uyumsuzluk
göstermesi ile yaşanmaktadır (Greenhaus ve Beutel,1985, ss. 77-82).
İş-aile yaşam çatışması, iş-aile çatışması ve aile-iş çatışması olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İşaile çatışması, çalışanın işine ait rollerinin, ailesi ile ilgili rolleri kısıtlaması, bunun aksine aile-iş
çatışması ise aileye ait rollerin iş rollerini kısıtlaması nedeniyle zaman darlığı ve gerilimin yol
açtığı iş ve aile yaşamına ilişkin bir rol çatışması (Greenhaus ve Beutel, 1985) olarak ifade
edilmektedir. Bu çalışmada daha yaygın bir şekilde ortaya çıkan iş-aile çatışması (Frone ve
Cooper, 1992; Netemeyer, Boles ve Mcmurrian, 1996) ele alınmıştır.
1.3. Örgütsel Adalet Ve İş-Aile Çatışması Arasındaki İlişki
Grandey (2001) 'e göre, adil politika ve uygulamaları olan işletmelerin, muhtemelen iş-aile
çatışması düzeyleri düşük olan çalışanlara sahip olması muhtemeldir. Neredeyse bütün çalışanlar
iş yerinde dürüstlüğü ve adaleti ararlar (Greenberg ve Folger, 1983). Örgütsel sonuçlar adaletsiz
olarak algılanırsa, kişi-çevre uyumu dengesi bozulmaktadır. Bu bozulma, iş-aile çatışma algısını
arttırarak ev hayatına sıçrayabilecek olumsuz duygular üretmektedir (Lambert, 2003). Dolayısıyla
adaletin tesis edilemediği bir çalışma yaşamı yüksek düzeyde iş-aile çatışmasıyla ilgilidir
(Greenhaus, Bedeian ve Mossholder, 1987, s. 212). Çalışanların görüşlerini göz önüne alarak ve
tutarlı, tarafsız, doğru ve etik iş-aile prosedürleri oluşturarak örgütler, iş-aile dengesi konusunda
endişe duydukları (Leventhal, 1980) ve adil örgütlerin iş aile sorunlarına daha duyarlı oldukları
(Grandey, 2001) ifade edilmektedir.
Çok kültürlü işletmelerde yapılan bir çalışmada örgütsel adaletin iş-aile çatışmasını etkilediği
bulgusuna erişilmiştir (Ferreira, vd., 2016). Tepper’ın (2000) çalışmasında örgütsel adalet ile işaile çatışması arasında anlamlı ilişkiler olduğunu tespit etmişlerdir. Ancak çalışmanın odak konusu
bu olmadığından yorumlamamışlardır. Lambert ve arkadaşlarının (2013) iki farklı cezaevini (diğer
bir deyişle, kamu ceza infaz memurlarından 272 çalışan; özel ceza infaz memurundan 160 çalışan)
örneklem alarak yaptığı çalışmada düşük dağıtım adaletin iş-aile çatışması ürettiğini bulmuştur.
Julde ve Colquitt (2004, s. 400) yaptıkları araştırmalarında işlemsel ve etkileşimsel adalet
algılarının iş-aile çatışmasıyla negatif olarak ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Lambert, Hogan ve
Cheeseman (2013), ıslah evlerindeki çalışanlar üzerinde yaptıkları çalışmada dağıtım ve işlem
adaleti ile gerilim kaynaklı iş-aile çatışması arasında negatif bir ilişki olduğuna ulaşmışlardır.
Banka çalışanlarına yönelik yapılan bir başka çalışmada; dağıtımsal adalet algısı, işlemsel adalet
algısı ve etkileşimsel adalet algısının alt boyutları olan kişilerarası adalet ve bilgisel adalet algısı
ile iş-aile çatışması arasında negatif ilişki (Önderoğlu, 2010, s. 79) olduğu tespit edilmiştir.
Heponiemi ve arkadaşları (2008), etkileşimsel adaletin negatif olarak iş-aile çatışması ile ilişkili
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olduğunu tespit etmiştir. Diğer çalışmalarda daha ziyade genel düzeyde yapılan değerlendirmeler
örgütsel adalet ile iş-aile çatışması arasında ilişkiye ek ampirik destek sağlamaktadır (Kossek ve
Nichol, 1992; Parker ve Allen, 2001). Örgütsel adalet ve iş-aile çatışması arasındaki ilişkiyi
araştıran ampirik çalışmalar ve kuramdan yola çıkarak örgütsel adaletin iş-aile çatışmasına etkisini
test etmek üzere geliştirilmiş hipotezler aşağıda sunulmuştur.
Hipotez 1: Çalışanların algıladıkları örgütsel adalet düzeyi, iş-aile çatışması düzeyini negatif ve
anlamlı olarak etkiler.
Hipotez 1a: Çalışanların algıladıkları prosedür adaleti düzeyi, iş-aile çatışması düzeyini negatif
ve anlamlı olarak etkiler
Hipotez 1b: Çalışanların algıladıkları dağıtım adaleti düzeyi, iş-aile çatışması düzeyini negatif ve
anlamlı olarak etkiler
Hipotez 1c: Çalışanların algıladıkları etkileşim adaleti düzeyi, iş-aile çatışması düzeyini negatif
ve anlamlı olarak etkiler
2. Araştırmanın Yöntemi
Örgütsel adalet ve iş-aile çatışması arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olan bu araştırmada,
öncelikle örneklem ve ölçeklere ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Bu bilgiler ışığında her bir
değişkenin doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ardından değişkenler arası korelasyonlar tespit
edilmiştir. Bu çalışmada, yapısal eşitlik modeli analizleri kullanılmıştır. Tüm bu analizler
sonucunda elde edilen bulgular mevcut literatür ile karşılaştırılarak yönetici ve araştırmacılara
önerilerde bulunulmuştur. Bu kapsamda oluşturulan hipotezler ve yapılandırılan araştırma modeli
Şekil 1’de sunulmuştur.
Şekil 1: Araştırma Modeli Ve Hipotezler

ÖRGÜTSEL ADALET

H1
PROSEDÜR
ADALETİ

H1a

DAĞITIM
ADALETİ

H1b

ETKİLEŞİM
ADALETİ

İŞ-AİLE
ÇATIŞMASI

H1c

2.1. Araştırmanın Örneklemi
Araştırmanın evrenini İzmir ili Bayraklı ilçesinde bankacılık sektörü (kamu ve özel) çalışanları
oluşturmaktadır. Bu kurumlarda yaklaşık 300 kişi çalışmaktadır. Ana kütleden %95 güvenilirlik
sınırları içerisinde %5’lik bir hata payı dikkate alınarak örneklem büyüklüğü 169 kişi olarak hesap
edilmiştir (Sekaran, 1992, s. 253). Bu kapsamda kümelere göre örnekleme yöntemiyle tesadüfî
olarak seçilen toplam 300 kişiye anket uygulaması yapılması planlanmıştır. Gönderilen
anketlerden 220’si geri dönmüş ve 192 tanesi analiz yapmak için uygun bulunmuştur. Yapılan uç
değer analizinde değişkenlere ait normal dağılımı bozan 20 veri seti çıkartılmış ve 172 katılımcının
doldurduğu anket analizlere dâhil edilmiştir.
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Araştırmaya katılanların %85’i Lisans, %14’ü Yüksek Lisans ve %1’i ise Doktora eğitim
derecesine sahiptir. Araştırmacıların %75’i erkek, %66’sı evlidir. %90’ı özel sektörde çalışan
katılımcıların %91’i çalışandır. Katılımcıların %42’si 1501-2500 TL arası gelir düzeyine sahiptir
ve %56’sının çocuğu yoktur.
2.2. Araştırmanın Ölçekleri
Örgütsel adalet (OA) ve iş-aile çatışması (İAÇ) arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olan
bu çalışmada kullanılan ölçeklere ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir. Araştırmada kullanılan
bütün ölçeklere ilişkin yapılan geçerlilik ve güvenirlilik çalışmalarına ilişkin sonuçlar, her ölçekle
ilgili bölümün sonunda verilmiştir.
Örgütsel adalet ölçeği (OA): Banka çalışanlarının algıladıkları örgütsel adalet düzeylerini
belirlemek için Moorman (1991) tarafından geliştirilen, Niehoff ve Moorman (1993) tarafından
geçerleme çalışması yapılan 3 boyutlu örgütsel adalet ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte prosedür
adaleti (PA=6 md), dağıtım adaleti (DA=5 md) ve etkileşim adaleti (EA=9 md) ölçeği
kullanılmıştır. Toplam 20 ifadeden oluşan bu ölçekte cevaplar 5’li likert ölçeği ile alınmıştır
(1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum).
Niehoff ve Moorman (1993) tarafından yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda, prosedür
adaletinin Cronbach alfa güvenirlik katsayısının .85 olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin Türkçe’ye
çok sayıda çevirisi ve uyarlaması mevcuttur. Bu çalışmada Turunç (2010) tarafından yapılan ölçek
kullanılmıştır. Turunç (2010) tarafından yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda ölçeğin toplam
Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .82 olarak tespit edilmiştir. Boyutlarının Cronbach alfa
güvenirlik katsayısı ise sırasıyla .76, .95 ve .86 olarak tespit edilmiştir.
Örgütsel adalet ölçeğinin yapı geçerliliğini test etmek maksadıyla öncelikle keşfedici faktör analizi
yapılmıştır. Analiz sonucunda verilerin ölçeğin 3 faktörlü yapısına uyum sağladığı belirlenmiştir.
Tek boyutta ele alınan analizde ise .40’dan düşük faktör yüküne sahip madde yoktur. Ölçeğin
KMO analiz sonucu tüm boyutlar ve toplam ölçek için .90 ve üstüdür ve Barlett testi anlamlı
(p=.000) olarak tespit edilmiştir. Bu analizlerin ardından AMOS paket programı ile doğrulayıcı
faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda verilerin ölçeğin 3 faktörlü yapısına uyum
sağladığı tespit edilmiştir. Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geçerleme çalışması yapılan 3
boyutlu örgütsel adalet ölçeği yaygın bir şekilde kullanılan bir ölçek olması nedeniyle eşleşen
maddeler birleştirilmemiştir. Ölçeğin uyum iyiliği değerleri Tablo 1’de sunulmuştur. Yapısal
Eşitlik Modeli uyum kriterleri de Tablo 2’de sunulmuştur. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda
ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı Örgütsel adalet (Toplu) (OA), Prosedür adaleti (PA),
Dağıtım adaleti (DA) ve Etkileşim adaleti (EA) için sırasıyla .94, .85, .81 ve .95 olarak
bulunmuştur. Örgütsel adalet ölçeği doğrulayıcı faktör analiz sonuçları Şekil 2’de sunulmuştur.
Tablo 1: Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucunda Ölçeklerin Uyum İyiliği Değerleri
X²

df

281,2

163

Değişkenler
Ö. Adalet (2.düzey)

CMI
N/
DF
≤5

GFI
≥.85

AGFI
≥.80

CFI
≥.90

NFI
≥.90

TLI
≥.90

RMSEA
≤.08

1,72

0.86

0.83

0.95

0.92

0.94

0.06
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Tablo 2: Yapısal Eşitlik Modeli Uyum Kriterleri.
Ölçüm (Uyum istatistiği)
2

CMIN/DF( /sd)
RMSEA
GFI
AGFI
IFI
CFI
TLI

İyi Uyum
≤3
≤0.05
≥ 0.90
≥ 0.90
≥ 0.95
≥ 0.97
≥ 0.95

Kabul Edilebilir Uyum
4-5
0.06-0.08
0.89-0.85
0.89-0.85
0.94-0.90
≥ 0.95
0.94-0.90

Şekil 2: Örgütsel Adalet Ölçeği DFA Sonuçları.
e16

e17

e18

e19

e20

1

1

1

1

1

DA1 DA2 DA3 DA4 DA5
1
1

e15
e14
e13
e12
e11
e10

DA

1
1
1

e6
e5
e4
e3
e2
e1

1

PA5

1

e7

PA2

PA

PA4

1

e8

E40

PA3

1

e9

PA1

1

1

PA6
1
1
1
1
1
1
1
1
1

E30

OA

EA9
EA8
E50

EA7

1

EA6
EA5

EA

EA4
EA3

1

EA2
EA1

İş-aile çatışması ölçeği (İAÇ): Çalışanların iş-aile çatışması düzeylerini ölçmek üzere
Netenmeyer ve arkadaşları (1996) tarafından geliştirilen iş-aile yaşam çatışması ölçeğinin bir
boyutu kullanılmıştır. Ölçek, çalışanların iş yaşamından kaynaklanan iş-aile çatışması ve aile
yaşamından kaynaklanan aile-iş çatışması düzeylerini ölçmeyi amaçlayan iki alt boyuttan
oluşmaktadır. Bu çalışmada ilk boyut kullanılmıştır. Ölçekte bu boyuta ilişkin beş madde
bulunmaktadır. Cevaplar 5’li likert ölçeği ile alınmıştır (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle
katılıyorum).
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Netenmeyer ve arkadaşları (1996) tarafından yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda, iş-aile
çatışması Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı .88 olarak tespit edilmiştir. Ölçek Türkçe’ye
Efeoğlu (2006) tarafından çevrilmiştir. Yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda maddelerin
Cronbach alfa güvenilirlik katsayısının .83 olduğu belirlenmiştir.
İş aile çatışması ölçeğinin yapı geçerliliğini test etmek maksadıyla öncelikle keşfedici faktör analiz
yapılmıştır. Analiz sonucunda verilerin ölçeğin tek faktörlü yapısına uyum sağladığı
belirlenmiştir. Ölçeğin KMO analiz sonucu .87 ve Barlett testi anlamlı (p=.000) olarak tespit
edilmiştir. Bu analizlerin ardından AMOS paket programı ile doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.
Faktör analizi sonucunda verilerin ölçeğin tek faktörlü yapısına uyum sağladığı tespit edilmiştir.
Netenmeyer ve arkadaşları (1996) tarafından geliştirilen ve geçerlemesi yapılan iş-aile yaşam çatışması ölçeği yaygın bir şekilde kullanılan bir ölçek olması nedeniyle eşleşen maddeler
birleştirilmemiştir. Ölçeğin uyum iyiliği değerleri Tablo 3’de sunulmuştur. Yapılan güvenirlik
analizi sonucunda ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .93 bulunmuştur. İş-aile çatışması
ölçeği doğrulayıcı faktör analiz sonuçları Şekil 3’te sunulmuştur.
Tablo 3: Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucunda Ölçeklerin Uyum İyiliği Değerleri.
X²

df

CMIN/
GFI
DF
≥.85
≤5

AGFI
≥.80

CFI
≥.90

NFI
≥.90

TLI
≥.90

RMSEA
≤.08

4

2,7

0.90

0.99

0.98

0.97

0.08

Değişkenler
1. İş-aile çatışması ölçeği 10.88

0.97

Şekil 3: İş-Aile Çatışması Ölçeği DFA Sonuçları

e1

e2

1

IAC1

1

IAC2

e3

e4

1

1

IAC3

1

IAC4

e5
1

IAC5

A

IAC

2.3. Bulgular
Araştırmada demografik değişkenlere ilişkin sorulara ve örgütsel adalet ve iş-aile çatışması
değişkenlerine ait ölçekler bir araya getirilerek EK-A’da verilmiş olan toplam 1 sayfalık bir veri
toplama formu oluşturulmuştur.
Veri toplama formu ile elde edilen veriler SPSS ve AMOS paket programları kullanılarak analiz
edilmiştir. Ölçeklerin örnekleme uyumluluğunu belirlemek için yapı geçerlikleri AMOS paket
programındaki doğrulayıcı faktör analizi kullanılarak yapılmıştır. Ölçeklerin güvenilirlik analizleri
Cronbach alfa güvenirlik katsayısı kullanılarak yapılmıştır.
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Araştırmada katılımcıların örgütsel adalet ve iş-aile çatışması ortalamalarının demografik
değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini sınamak amacıyla bağımsız örneklem t-testleri
ve tek yönlü ANOVA analizleri yapılmıştır.
Araştırmada 172 katılımcıdan elde edilen betimleyici istatistiklere göre kullanılan bağımlı ve
bağımsız değişkenlere ilişkin (en küçük, en büyük ve ortalama) değerler Tablo 4’de verilmiştir.
Araştırmanın bağımsız değişkeni olan örgütsel adalet (20 md) üç boyut ayrı ayrı ve tümleşik olarak
aritmetik ortalamalar alınarak analizler yapılmıştır. Bağımlı değişken iş-aile çatışması ölçeğinde
yer alan toplam 5 madde aritmetik ortalamaları hesaplanarak belirlenmiştir. Hesaplamalarda en
düşük puan 1 (bir), en yüksek puan ise, 5 (beş) olmak üzere puanlama beş puan üzerinden
yapılmıştır. Tablo 4’de de görüldüğü üzere ortalamalar değişkenler için de 2,95-3,73 arasındadır.
Tablo 4: Değişken Ve Boyutlarına İlişkin Betimleyici İstatistikler
Değişken
ÖRG. ADALET
PRO. ADALETİ
DAĞ. ADALETİ
ETK. ADALETİ
İAÇ

Toplam
172
172
172
172
172

Minimum
1
1
1
1
1

Maksimum
5
5
5
5
5

Ortalama
3,44
3,24
3,15
3,73
2,95

Std.
Sapma
0,73
0,80
0,82
0,84
1,03

2.3.1. Değişkenler Arası İlişkiler
Değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla Pearson korelasyonları hesaplanmıştır
(Tablo 5). Tabloda ayrıca satırların sonunda güvenilirlik bulguları parantez içinde sunulmuştur.
Analiz sonucunda; örgütsel adalet ve boyutlarının bağımlı değişken olan iş-aile çatışması ile
negatif yönde anlamlı ilişkilere sahip olduğu görülmektedir. İş-aile çatışması ile örgütsel adalet
(r=-.38, P<.01), prosedür adaleti (r=-.27, P<.01) ve etkileşimsel adalet (r=-.33, P<.01) arasında
zayıf kuvvette ve negatif yönlü, dağıtım adaleti (r=-.42, P<.01) ile orta kuvvette ve negatif yönlü
ilişki olduğu görülmektedir. Örgütsel adalet ile alt boyutları arasında çok yüksek kuvvette ve
pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur. Ayrıca örgütsel adalet alt boyutlarının kendi aralarında yüksek
kuvvette ve pozitif yönlü ilişki olduğu görülmektedir.
Tablo 5: Korelasyon Değerleri.
Değişkenler
1.İAÇ
2.ÖRG. ADL
3.PRO. ADL
4.DAĞ. ADL
5.ETK. ADL.

1
(.93)
-.38**
-.27**
-.42**
-.33**

2

3

4

5

(.94)
.87**
.82**
.92**

(.85)
.64**
.70**

(.81)
.63**

(.95)

Not: Alfa Güvenilirlik Katsayıları Parantez İçinde Gösterilmiştir.
**P<.01

2.3.2. Demografik Gruplardaki Farklılıklar
Araştırmada örgütsel adalet ve iş-aile çatışmasının cinsiyete, medeni duruma, iş pozisyonu ve
kurumu gibi demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği “t-testi”; çalışanların
eğitim durumuna ve gelir durumuna göre farklılık gösterip göstermediği ise “ANOVA analizi” ile
test edilmiştir.
Örgütsel adaletin (toplam) cinsiyete, medeni duruma, iş pozisyonuna ve kuruma (sektöre) göre
farklılık gösterip göstermediği test etmek üzere yapılan t-testi sonucunda (Tablo 6) algılanan
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örgütsel adalet düzeyinin kamu-özel grubunda farklılık gösterdiğini (F=0.99, p<.05) diğer
gruplarda ise fark olmadığı belirlenmiştir.
Tablo 6. T Testi Bulguları
Değişken
Grup
Kadın
Erkek
Evli
Örgütsel
Bekar
Adalet
Çalışan
(Toplam)
Yönetici
Kamu
Özel

N
42
130
113
59
156
16
17
155

Ort.
3,34
3,47
3,44
3,43
3,40
3,74
3,08
3,47

SS
0,77
0,72
0,68
0,81
0,73
0,61
0,63
0,73

F
0,069
1,17
1,94
0,99*

*p≤.05

Prosedür adaletinin cinsiyete, medeni duruma, iş pozisyonuna ve kuruma (sektöre) göre farklılık
gösterip göstermediği test etmek üzere yapılan t-testi sonucunda (Tablo 7) algılanan prosedür
adaleti düzeyinin kamu-özel grubunda farklılık gösterdiğini (F=0.81, p<.05) diğer gruplarda ise
fark olmadığı belirlenmiştir.
Tablo 7. T Testi Bulguları
Değişken

Prosedür
adaleti

Grup
Kadın
Erkek
Evli
Bekar
Çalışan
Yönetici
Kamu
Özel

N
42
130
113
59
156
16
17
155

Ort.
3,11
3,27
3,23
3,22
3,39
3,74
2,77
3,29

SS
0,81
0,80
0,75
0,90
0,81
0,66
0,97
0,80

F
0,002
2,13
1,16
0,81*

*p≤.05
Dağıtım adaletinin cinsiyete, medeni duruma, iş pozisyonuna ve kuruma (sektöre) göre farklılık
gösterip göstermediği test etmek üzere yapılan t-testi sonucunda (Tablo 8) algılanan dağıtım
adaleti düzeyinin kamu-özel grubunda (F=0.02, p<.05) ve çalışan yönetici gruplarında (F=5.1,
p<.001) farklılık gösterdiğini diğer gruplarda ise fark olmadığı belirlenmiştir.
Tablo 8. T Testi Bulguları.
Değişken

Dağıtım
adaleti

Grup
Kadın
Erkek
Evli
Bekar
Çalışan
Yönetici
Kamu
Özel

N
42
130
113
59
156
16
17
155

Ort.
3,04
3,18
3,13
3,18
3,10
3,67
2,67
3,20

***p≤.001
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Etkileşim adaletinin cinsiyete, medeni duruma, iş pozisyonuna ve kuruma (sektöre) göre farklılık
gösterip göstermediği test etmek üzere yapılan t-testi sonucunda (Tablo 9) algılanan etkileşim
adaleti düzeyinin hiçbir grupta farklılık göstermediği belirlenmiştir.
Tablo 9. T Testi Bulguları
Değişken

Etkileşim
adaleti

Grup
Kadın
Erkek
Evli
Bekar
Çalışan
Yönetici
Kamu
Özel

N
42
130
113
59
156
16
17
155

Ort.
3,66
3,75
3,75
3,69
3,70
4,01
3,52
3,75

SS
0,87
0,83
0,79
0,93
0,84
0,82
0,88
0,83

F
0,35
0,97
0,36
0,11

*p≤.05
İAÇ düzeyinin cinsiyete, medeni duruma, iş pozisyonuna ve kuruma (sektöre) göre farklılık
gösterip göstermediği test etmek üzere yapılan t-testi sonucunda (Tablo 10) İAÇ düzeyinin hiçbir
grupta farklılık göstermediği belirlenmiştir.
Tablo 10. T Testi Bulguları
Değişken
Grup
Kadın
Erkek
Evli
Bekar
İş-aile
çatışması
Çalışan
Yönetici
Kamu
Özel

N
42
130
113
59
156
16
17
155

Ort.
3,07
2,92
2,99
2,88
2,95
3,01
3,11
2,94

SS
1,19
0,98
1,03
1,03
1,03
1,03
1,14
1,02

F
4,02
0,03
0,21
0,44

Çalışanların araştırma değişkenlerine olan algılarının eğitim durumuna göre farklılık gösterip
göstermediği ise “ANOVA analizi” ile test edilmiştir. Gruplardan doktora derecesine sahip çalışan
sayısı 2 den az olduğundan Post hoc testleri yapılamamıştır. Örgütsel adaletin eğitim durumuna
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan tek yönlü ANOVA analizleri Tablo
11’de sunulmuştur.
Tablo 11’te de görüldüğü üzere örgütsel adalet algısı eğitim seviyelerine göre farklılık
göstermemektedir (F=1,11, p0.05).
Tablo 11. ANOVA Testi Bulguları
Değişken Grup
N
Lisans
146
Örgütsel
Y.Lisans
25
adalet
Doktora
1

Ort.
3,42
3,51
4,45

SS
0.83
0.73
0.71

F
1,11

Örgütsel adalet boyutlarından Prosedür adaleti algısının eğitim durumuna göre farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek üzere yapılan tek yönlü ANOVA analizleri Tablo 12’de sunulmuştur.
Tablo 12’de de görüldüğü üzere Prosedür adaleti algısı eğitim seviyelerine göre farklılık
göstermemektedir (F=0,82, p0.05).
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Tablo 12. ANOVA Testi Bulguları
Değişken
Prosedür
adaleti

Grup
Lisans

N
146

Ort.
3,21

SS
0.83

F

Y.Lisans

25

3,34

0,80

0,72

Doktora

1

4,00

0.71

Örgütsel adalet boyutlarından Dağıtım adaleti algısının eğitim durumuna farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek üzere yapılan tek yönlü ANOVA analizleri Tablo 13’de sunulmuştur.
Tablo 13’de de görüldüğü üzere Dağıtım adaleti algısı eğitim seviyelerine göre farklılık
göstermemektedir (F=0,87, p0.05).
Tablo 13. ANOVA Testi Bulguları.
Değişken
Grup
N
Lisans
146
Dağıtım
Y.Lisans
25
Adaleti
Doktora
1

Ort.
3,13
3,20
4,20

SS
0.80
0,97
0.72

F
0,87

Örgütsel adalet boyutlarından Etkileşim adaleti algısının eğitim durumuna farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek üzere yapılan tek yönlü ANOVA analizleri Tablo 14’de sunulmuştur.
Tablo 14’de de görüldüğü üzere Etkileşim adaleti algısı eğitim seviyelerine göre farklılık
göstermemektedir (F=1,02, p0.05).
Tablo 14. ANOVA Testi Bulguları
Değişken
Etkileşim
Adaleti

Grup

N

Ort.

SS

Lisans

146

3,71

0,95

Y.Lisans

25

3,78

0,84

Doktora

1

4,88

0.82

F
1,02

İAÇ’nin eğitim durumuna farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan tek yönlü
ANOVA analizleri Tablo 15’de sunulmuştur.
Tablo 15’de de görüldüğü üzere İAÇ eğitim seviyelerine göre farklılık göstermemektedir (F=0,64,
p≤0.05).
Tablo 15. ANOVA Testi Bulguları.
Değişken
İAÇ

Grup

N

Ort.

SS

Lisans

146

2.92

1.07

Y.Lisans

25

3.17

1.03

Doktora

1

3,00

1.03

F
0,64

Çalışanların araştırma değişkenlerine olan algılarının gelir durumuna göre farklılık gösterip
göstermediği ise “ANOVA analizi” ile test edilmiştir. Gruplardan en az birinde sayı 2 ve altı
olduğundan Post hoc testi uygulanamamıştır. Örgütsel adaletin gelir durumuna göre farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan tek yönlü ANOVA analizleri Tablo 16’da
sunulmuştur.
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Tablo 16’da da görüldüğü üzere Örgütsel adalet gelir durumuna göre farklılık göstermemektedir
(F=1,17, p0.05).
Tablo 16. ANOVA Testi Bulguları.
Değişken

Örgütsel
adalet

Gelir
N
1500 den az 14
1501-2500 72

Ort.

SS

3,36

0.66

3,39

0.79

2501-3500

47

3,53

0.62

3501-5000

26

3,26

0.84

5000-10000 12
10000 üstü 1

3,81

0.48

3,50

-

F

1,17

Örgütsel adalet boyutlarından prosedür adaletinin gelir durumuna göre farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek üzere yapılan tek yönlü ANOVA analizleri Tablo 17’de sunulmuştur.
Tablo 17’de de görüldüğü üzere Prosedür adaleti algısı gelir durumuna göre farklılık
göstermemektedir (F=0,43, p0.05).
Tablo 17. ANOVA Testi Bulguları.
Değişken
Gelir
N
1500 den az 14
1501-2500 72
2501-3500 47
Prosedür
adaleti
3501-5000 26
5000-10000 12
10000 üstü 1

Ort.
3,15
3,29
3,25
3,05
3,37
3,00

SS
0.88
0.81
0.74
0.95
0.62
-

F

0,43

Örgütsel adalet boyutlarından dağıtım adaletinin gelir durumuna göre farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek üzere yapılan tek yönlü ANOVA analizleri Tablo 18’de sunulmuştur.
Tablo 18’de de görüldüğü üzere dağıtım adaleti algısı gelir durumuna göre farklılık göstermektedir
(F=3,22, p≤0.01). Post hoc yapılamadığından hangi gruplar arasında fark olduğu ortalamalardan
anlaşılmaya çalışılmıştır. Tablo 18’de de görüldüğü üzere 1500’den az gelir grubu diğer
gruplardan farklılaşmaktadır.
Tablo 18. ANOVA Testi Bulguları.
Değişken

Dağıtım
adaleti

Gelir
1500 den az
1501-2500
2501-3500
3501-5000
5000-10000
10000 üstü

N
14
72
47
26
12
1

Ort.
2,62
3,06
3,22
3,24
3,83
3,00

SS
1,08
0.85
0.66
0.80
0,51
-

F

3,22**

** p≤0.01
Örgütsel adalet boyutlarından etkileşim adaletinin gelir durumuna göre farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek üzere yapılan tekyönlü ANOVA analizleri Tablo 19’da sunulmuştur.
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Tablo 19’da da görüldüğü üzere etkileşim adaleti algısı gelir durumuna göre farklılık
göstermemektedir (F=1,94, p0.05).
Tablo 19. ANOVA Testi Bulguları.
Değişken

Etkileşim
adaleti

Gelir
N
1500 den az 14
1501-2500 72
2501-3500
3501-5000
5000-10000
10000 üstü

Ort.
3,92

SS
0,56

47

3,63
3,89

0.87
0.75

26
12
1

3,41
4,10
4,11

1,03
0,48
-

F

1,94

İş-aile çatışmasının gelir durumuna göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan
tek yönlü ANOVA analizleri Tablo 20’de sunulmuştur.
Tablo 20’de de görüldüğü üzere İAÇ algısı gelir durumuna göre farklılık göstermemektedir
(F=0,85, p0.05).
Tablo 20. ANOVA Testi Bulguları.
Değişken
Gelir
N
1500 den az 14
1501-2500 72
2501-3500 47
İAÇ
3501-5000 26
5000-10000 12
10000 üstü 1

Ort.
2,78
3,04
3,08
2,80
2,55
2,40

SS
1,23
1,10
0.89
1,03
0,89
-

F

0,85

2.3.3. İş-Aile Çatışmasını Yordayan Değişkenler: Regresyon Analizi Bulguları
Değişkenler arası doğrudan ilişkileri, diğer bir ifade biçimi ile bağımsız değişkenlerin bağımlı
değişkenler üzerindeki açıklama güçlerini ortaya koymak amacıyla regresyon analizleri
yapılmıştır. Regresyon analizlerinde İAÇ bağımlı değişken olarak ele alınmış ve Örgütsel adalet
ve boyutları bağımsız değişkenler olarak ele alınarak bağımlı değişken üzerindeki etkileri
incelenmiştir.
Sonuçlar değerlendirildiğinde, Tablo 21’de de görüldüğü üzere örgütsel adaletin İAÇ üzerinde
negatif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir (β =-0,38; p≤001). Örgütsel adalet İAÇ’yi
%14 oranında açıklamaktadır (R²=.14). Bu kapsamda Hipotez 1 desteklenmiştir.
Tablo 21. Regresyon Analizi.
İş- Aile Çatışması
Değişkenler
Örgütsel Adalet

Düz. R2
0,14

R2
0,14

F
29,06***

β
-.38***

***p<.001

Örgütsel adalet boyutlarının yordama sonuçları değerlendirildiğinde, Tablo 22’de de görüldüğü
üzere Prosedür adaletinin İAÇ üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir
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(β =-0,27; p≤001). Prosedür adaleti İAÇ’yi %7 oranında açıklamaktadır (R²=.07). Bu kapsamda
Hipotez 1a desteklenmiştir.
Tablo 22. Regresyon Analizi.
İş- Aile Çatışması
Değişkenler
Prosedür adaleti

Düz. R2
0,07

R2
0,07

F
13,99***

β
-.27***

***p<.001

Örgütsel adalet boyutlarının yordama sonuçları değerlendirildiğinde, Tablo 23’de de görüldüğü
üzere Dağıtım adaletinin İAÇ üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir
(β =-0,42; p≤001). Dağıtım adaleti İAÇ’yi %17 oranında açıklamaktadır (R²=.17). Bu kapsamda
Hipotez 1b desteklenmiştir.
Tablo 23. Regresyon Analizi.
İş- Aile Çatışması
Değişkenler
Dağıtım adaleti

Düz. R2
0,17

R2
0,17

F
36,64***

β
-.42***

***p<.001

Örgütsel adalet boyutlarının yordama sonuçları değerlendirildiğinde, Tablo 24’de de görüldüğü
üzere Etkileşim adaletinin İAÇ üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir
(β =-0,33; p≤001). Etkileşim adaleti İAÇ’yi %11 oranında açıklamaktadır (R²=.11). Bu kapsamda
Hipotez 1c desteklenmiştir.
Tablo 24. Regresyon Analizi.
İş- Aile Çatışması
Değişkenler
Etkileşim adaleti

Düz. R2
0,10

R2
0,11

F
21,23***

β
-.33***

***p<.001

3. Sonuç Ve Öneriler
Bu araştırmada örgütsel adaletin iş-aile çatışmasına olan etkisi incelenmiştir. Araştırmanın
evrenini İzmir ili Bayraklı ilçesinde faaliyet gösteren özel ve kamu bankası çalışanlarının
oluşturduğu, uygulamalı bir araştırma yapılmıştır. Değişkenlerle ilgili betimleyici bulgular
araştırmada 172 katılımcıdan elde edilen veriler doğrultusunda betimleyici istatistikler kullanarak
bağımlı ve bağımsız değişkenlere ilişkin değerler ile elde edilmiştir. Araştırmanın bağımsız
değişkeni olan örgütsel adalet ölçeğinde yer alan toplam 20 madde üç boyut ayrı ayrı ve tümleşik
olarak aritmetik ortalamalar alınarak analizler yapılmıştır. Bağımlı değişken olan iş-aile çatışması
ölçeğinde ise 5 maddenin aritmetik ortalamaları hesaplanarak belirlenmiştir. Değişkenler
arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla Pearson korelasyonları hesaplanmıştır. Ayrıca güvenirlik
bulguları sunulmuştur. Analiz sonucunda; örgütsel adalet ve boyutlarının bağımlı değişken olan
iş-aile çatışması ile anlamlı ilişkilere sahip olduğu görülmektedir.
Araştırmada örgütsel adalet ve iş-aile çatışmasının cinsiyeti, medeni durumu, iş pozisyonuna ve
kurumuna gibi demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği “t-testi”; çalışanların
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eğitim durumuna ve gelir durumuna göre farklılık gösterip göstermediği ise “ANOVA analizi” ile
test edilmiştir.
Örgütsel adaletin cinsiyete, medeni duruma, iş pozisyonuna ve kuruma (sektöre) göre farklılık
gösterip göstermediğini test etmek üzere yapılan t-testi sonucunda algılanan örgütsel adalet
düzeyinin kamu-özel grubunda farklılık gösterdiği diğer gruplarda ise fark olmadığı belirlenmiştir.
Özel bankacılık işletmelerinde kamu bankacılık işletmelerinde göre örgütsel adalet algısının daha
yüksek olduğu görülmektedir. Özel bankacılık işletmelerinde rekabetin daha fazla önem kazandığı
dolayısıyla sürdürebilir rekabeti ve yüksek karlılığı sağlayan yetenekli ve performansı yüksek
çalışanların don derece kritik role sahip olması, örgütsel adaletin daha belirgin bir şekilde örgüt
sisteminde yer almasını sağladığı değerlendirilmektedir.
Dağıtım adaleti, prosedür adaletin ve Etkileşim adaletinin cinsiyete, medeni duruma, iş
pozisyonuna ve kuruma (sektöre) göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek üzere yapılan
t-testi sonucunda; ilk olarak algılanan dağıtım adaleti düzeyinin kamu-özel grubunda ve çalışanyönetici grubunda farklılık gösterdiği diğer gruplarda ise fark olmadığı, özel bankacılık
işletmelerinde dağıtım adalet algısının kamu bankacılık işletmelerine göre daha yüksek olduğu
bulgusuna erişilmiştir. Özel bankacılık işletmelerinde yüksek karlılık ve rekabet için hem çalışan
performansı hem de örgüt performansı son derece önemlidir. Bu kapsamda performansı yüksek
çalışan ve işletmelerin örgüt çıktılarından objektif kriterlere ve hakkaniyetli bir şekilde
ödüllendirilmesi bu algının daha yüksek düzeyde çıkmasını sağladığı düşünülmektedir. Çalışanyönetici grubunda yönetici grubunun dağıtım adalet algısının çalışanlar kıyasla da yüksek düzeyde
olduğu görülmektedir. Bunun nedeni olarak dağıtım adaletini işletmede hem uygulayan hem de
kendisine daha üst yöneticiler tarafından uygulandığı düşünüldüğünde çalışanlara oranla dağıtım
adaleti uygulamalarına daha detaylı bir şekilde vakıf olması yöneticilerin algılarını olumlu yönde
etkilediği değerlendirilmektedir. İkincisi prosedür adaleti düzeyinin kamu-özel grubunda farklılık
gösterdiği diğer gruplarda ise fark olmadığı, özel bankacılık işletmelerinde kamu bankacılık
işletmelerine kıyasla prosedür adalet algısının daha yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Bu
algının ortaya çıkmasında; özel bankacılık işletmelerinde maaş, pirim, performans değerlemesi,
yükselme ve çalışma koşulları gibi hususların yapılandırılması ve ölçümünde kullanılan politika,
yöntem ve prosedürlerin daha adil olmasının rolü olduğu ifade edilebilir. Son olarak ise Etkileşim
adaletinin hiçbir grupta farklılık göstermediği belirlenmiştir. Hem özel hem de kamu bankacılık
işletmelerinde yöneticilerin aynı düzeyde çalışanlarına karşı onurlu, hassas ve saygılı davrandığı
düşünülmektedir.
Örgütsel adaletin eğitim durumuna göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan
tek yönlü ANOVA analizleri sonucunda; örgütsel adalet algısının, örgütsel adalet boyutlarından
prosedür adaleti algısının, dağıtım adaleti algısının ve etkileşim adaleti algısının eğitim
seviyelerine göre farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır. İş-aile çatışmasının eğitim
durumuna göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan tek yönlü ANOVA
analizleri sonucunda iş-aile çatışmasının eğitim seviyelerine göre farklılık göstermediği sonucuna
varılmıştır. Bu bulgu çalışanların eğitim düzeyi ne olurda olsun, adalet algısının çalışma
yaşamında hayati derecede kritik ve öncelikle dikkate alınan ve çalışanlar tarafından bütün yönleri
ile algılanabilen bir değişken olduğunu göstermektedir.
Örgütsel adaletin gelir durumuna göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan
tek yönlü ANOVA analizleri sonucunda; örgütsel adalet algısının, örgütsel adalet boyutlarından
prosedür adalet algısının ve etkileşim adaleti algısının gelir durumuna göre farklılık göstermediği,
ancak örgütsel adalet boyutlarından dağıtım adaleti algısının gelir durumuna göre 1500’den az
gelir grubunun diğer gruplardan farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. Bu grubun diğer gruplara
göre dağıtım adalet algısı daha düşük düzeydedir. Örgütte meydana gelen çıktıların daha üst gelir
düzeylerine daha fazla oranda dağıtıldığına inanan bu grubun üst gelir düzeyindeki grupların
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eğitim düzeylerinin de daha yüksek olacağı düşünüldüğünde başta kariyer gelişimi olmak üzere
diğer ödüllerin çeşitliliği ve daha cazip olmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir.
İş-aile çatışmasının gelir durumuna göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan
tek yönlü ANOVA analizleri sonucunda; iş-aile çatışması algısı gelir durumuna göre farklılık
göstermediği tespit edilmiştir. İşten aileye yönelik olan ve çalışanın işinden kaynaklanan
rollerinin, ailesine karşı yerine getirmesi gereken yükümlülükleri engellemesi ile meydan gelen işaile çatışması düzeyinin alt gelir seviyelerinde üst gelir sevilerine nazaran daha yüksek olma
ihtimali ilk akla gelen düşünce olsa da diğer ifade ile yüksek gelir düzeyinin ve bu gelirin sağladığı
faydalar işten kaynaklanan problemlerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırabileceği olasılığı daha
yüksek olduğu düşünülse de bulgular bu düşünceleri desteklememektedir. Dolayısıyla gelir düzeyi
ne olursa olsun aile yaşamında çalışanın üstlendiği rollerin sorumluluğunu tatmin edecek düzeyde
yerine getirme zorunluluğu bu bulgunun nedeni olarak ifade edilebilir.
Örgütsel adaletin, iş-aile çatışması ilişkisine olan etkisini açıklamak amacıyla regresyon analizleri
yapılmıştır. Regresyon analizlerinde iş-aile çatışması bağımlı değişken olarak, örgütsel adalet ve
boyutları bağımsız değişkenler olarak ele alınarak bağımlı değişken üzerindeki etkileri
incelenmiştir. Analizler değerlendirildiğinde;
Çalışanların algıladıkları örgütsel adalet düzeyi iş-aile çatışması düzeyini negatif ve anlamlı olarak
etkilediği (H1), aynı zamanda örgütsel adalet değişkeninin alt boyutları olan prosedür adaleti,
dağıtım adaleti ve etkileşim adaleti düzeyi, iş-aile çatışması düzeyini negatif ve anlamlı olarak
etkilediği (H1a, H1b ve H1c) bulgularına erişilmiştir. Bu araştırmada yer alan hipotezlerin
desteklendiği yapılan analizler sonucunda ortaya konulmuştur. Bu bulgular benzer araştırmalar ile
uyumludur (Judge ve Colquitt, 2004; Heponiemi, vd., 2008; Lambert, Hogan ve Cheeseman, 2013;
Önderoğlu, 2010, s. 79). Olumlu yöndeki adalet algısı örgütte ortaya çıkması muhtemel örgüt ve
çalışan performansını olumsuz etkileyecek algı, tutum ve davranışların etkilerini azaltacak veya
ortadan kaldıracak bir role sahip olduğu ifade edilebilir. Dolayısıyla iş-aile çatışmasının doğası
gereği örgütte çeşitli olumsuz tutum ve davranışların kaynağı olabileceği düşünüldüğünde bu iki
değişken arasında ki ilişkinin negatif yönde olması beklenen bir durumdur. Bu çalışmada elde
edilen bulgular beklenilen durumu desteklemektedir.
Başka sektörlerde araştırmanın değişkenlerine yakın çalışmalar yapıldığı ancak bankacılık
sektöründe yapılan ilk çalışma olduğu görülmüştür. Elde edilen verilerin analizi neticesinde ve
ortaya konulan sonuçlar ışığında, iş-aile çatışmasının hem çalışan hem de örgüt açısından olumsuz
bir durum olduğu ve hemen hemen bütün sektörlerde karşılaşıldığı bilinmektedir. Bu kapsamda
bankacılık sektöründe işin yapısı gereği sıklıkla karşılaşılabileceği değerlendirildiğinde yöneticiler
tarafından yönetilmesi gereken bir yönetim faaliyeti olduğu rahatlıkla ifade edilebilir.
İş yaşamında örgütsel adalet algısına çalışanlar tarafından günümüzde giderek daha fazla önem
verilmektedir. Bunun nedeni örgütsel adalet algısının hem çalışanların örgüte karşı tutum ve
davranışlarını etkilemesi, hem de örgütsel sonuçlar ile yakından ilişkili olmasıdır. Bu kapsamda
örgütsel adaletin diğer örgütlerde olduğu gibi bankacılık sektörü açısından da önemi oldukça
büyüktür. Örgütsel adalet algısının olumlu yönde olması, iş-aile çatışması düzeyinin azalmasına
neden olduğu bu çalışma ile gözlemlenmiştir.
Bankacılık sektörü çalışanlarının iş ve aile yaşamının iç içe olması sebebiyle banka yöneticilerinin
örgütsel adalet algısına dikkat ederek hatta bu konuda eğitim alarak ve çalışanları arasında adil bir
yaklaşım sergileyerek örgütsel bağlılık, iş ve yaşam tatmini ve performans düzeylerini en üst
seviyeye çıkarabilirler.
Günümüzde yoğun bir şekilde karşılaşılan bir problem olan iş-aile çatışmasının birey yaşantısına
olan yansımaları düşünüldüğünde, yöneticilerin yönetim faaliyetlerini icra ederken bu
yansımaların farkında olarak proaktif yaklaşım geliştirmeleri faydalı olacaktır. Ayrıca iş-özel
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yaşam dengesi ile iş-aile çatışması değişkeni arasında ilişkileri araştıracak çalışmaların yapılması
iş-aile çatışmasının etkilerinin tespitinde farklı bir bakış açısı sağlayacağı ifade edilebilir.
Örgütsel adalet algısı, iş-aile çatışmasının ortaya çıkaracağı olumsuz etkileri azaltacak önemli bir
değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Yöneticilerin örgütsel adalet algılarının, çalışanlar
tarafından olumlu yönde ve kuvvetli bir şekilde algılanmasını sağlayarak, yönetimsel
yaklaşımlarda bulunmaları yine bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ışığında önerilecek önemli
konulardan birisidir.
Bu çalışmanın; Türkiye’de örgütsel adalet değişkeninin konu yapıldığı 181 adet doktora ve yüksek
lisans tezinin ve yayımlanan makaleler incelendikten sonra, örgütsel adalet değişkeni ve iş-aile
çatışması ilişkisini demografik değişkenler ile birlikte ele alan bankacılık sektöründeki ilk
çalışmalardan biri olması nedeniyle literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASİT, BAZ VE TUZ ÇÖZELTİLERİNİN
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Öz
Bu araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının asit, baz ve tuz çözeltilerinin elektriksel iletkenliği ile ilgili
hazırbulunuşluklarının saptanması amaçlanmıştır. Araştırmaya Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında 3. sınıfta
öğrenim gören 25 öğretmen adayı katılmıştır. Tarama modeli ile yürütülen araştırmada öğretmen adaylarından
kimyasal maddenin adını, türünü ve sulu çözeltisinin elektriksel iletkenliğini belirtmeleri istenmiştir. Araştırmadan
elde edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının çoğunluğunun
kimyasal bileşikleri doğru olarak adlandırdıkları ve bir öğretmen adayının magnezyum nitratı asit olarak belirtmesi
haricinde diğer kimyasal maddelerin türü için tüm öğretmen adaylarının doğru cevap verdikleri belirlenmiştir. Az
sayıda öğretmen adayının asit ve bazların, önemli bir bölümünün ise tuzların sulu çözeltilerinin elektrik akımını
iletmediğini düşündükleri saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Elektriğin İletimi, Asit, Baz ve Tuz Çözeltileri, Hazırbulunuşluk, Fen Bilgisi Öğretmen Adayı.

THE READINESS OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES ON ELECTRICAL
CONDUCTIVITY OF ACID, BASE AND SALT SOLUTIONS
Abstract
The aim of this research is to examine the readiness of science teacher candidates on electrical conductivity
of acid, base and salt solutions. 25 teacher candidates studying at third grade at the Department of Science Education
have participated in the research. The study was conducted using the survey model. Teacher candidates were asked to
express the name and kind of chemical substance and the electrical conductivity of the aqueous solution. Data obtained
from the study were analyzed using descriptive analysis. As a result of the research, it was determined that most of
the candidate teachers named the chemical compounds correctly. All teacher candidates gave the correct answer for
the type of chemical substances. But one teacher candidate expressed that magnesium nitrate is an acid. It was
determined that a small number of teacher candidates thought that acids and bases did not transmit electrical current.
A significant part of teacher candidates thought that aqueous solutions of salts did not transmit electrical current.
Keywords: Electrical Conductivity, Acid, Base and Salt Solutions, Readiness, Science Teacher Candidates.
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Giriş
Konuya giriş aşamasında bireyin sahip olması gereken ön bilgileri kapsayan hazırbulunuşluk
öğrenmede ön koşul niteliğindedir (Yenilmez ve Kakmacı, 2008). Bireyin olgunlaşma ve öğrenme
ile bir görevi yapabilecek düzeye ulaşması için bilişsel, duyuşsal, sosyal ve devinişsel açıdan hazır
olması gerekir (Başaran, 1998; Ülgen, 1997; Yenilmez ve Kakmacı, 2008). Bu hazır olma durumu
ve düzeyi hazırbulunuşluk kapsamı içinde ele alınır (Yenilmez ve Kakmacı, 2008). Bireyin konuya
yönelik yeterliliği hakkında sonuç çıkarabilmek için hazırbulunuşluğunun mutlaka bilinmesi
gerekmektedir. Ancak bu şekilde verilen eğitimde izlenen süreçte başlangıç ve sonuç arasındaki
farka bakılarak hedeflenen davranış değişikliklerinin gerçekleşme oranı anlaşılabilir (Fidan,
1986). Bu da hazırbulunuşluk düzeyinin saptanması ile mümkün olmaktadır (Harman ve Çelikler,
2012). Bireyin söz konusu öğrenme birimine hazır olma düzeyi ile eksik ya da hatalı bilgilere sahip
olup olmadığı belirlenerek bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygun plan, program ve hazırlık
yapılması gereklidir (Yenilmez ve Kakmacı, 2008). Ancak bu şekilde eksiklerin
tamamlandığından, hatalı bilgilerin bilimsel bilgilerle değiştirildiğinden ve öğrenmenin
gerçekleştiğinden emin olabiliriz.
Günlük yaşamın olmazsa olmazları arasında yer alan elektrikle ilgili konular, fen öğretiminde
farklı sınıf seviyelerinde karşımıza çıkmaktadır (Harman ve Çökelez, 2016). Bu konulardan biri
de elektriğin iletimidir. Elektriğin iletiminde kullanılan iletken maddeler metaller (bakır, demir,
altın, gümüş, alüminyum, kurşun, platin, çinko vb), grafit, asit, baz ve tuz çözeltileri olarak
sıralanabilir. İletken ve yalıtkan maddeler fen dersi kapsamında işlenmektedir. Gerek basit elektrik
devresinde yer alan lambanın ışık vermesinin sağlanmasında kullanılabilecek maddelerin
belirlenmesi, gerekse tasarlanan basit elektrik devreleri aracılığı ile maddelerin elektriği iletme
durumlarına göre sınıflandırılmasının öğretimi hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşmak için
izlenecek sürecin planlanmasında öncelikle bireyin sahip olduğu ön bilgilerin belirlenmesi
gereklidir.
Asit, baz ve tuz çözeltilerinin elektriksel iletkenliği konusunda bireylerin hazırbulunuşluklarının
incelenmesi, hatalı basit elektrik devrelerinin düzeltilmesi, elektriğin iletimi ve elektriği
ileten/iletmeyen maddelerin basit elektrik devreleri kullanılarak test edilmesi konularının
öğretiminde yapılacak plan ve program için gereklidir. Öğretimi planlamada ve program
hazırlamada alanyazında ortaya koyulan çalışma sonuçları da son derece önemlidir. Konu ile ilgili
olarak alanyazında lise öğrencileri (Coştu vd., 2007; Özmen ve Yıldırım, 2005; Pabuçcu ve Geban,
2015), üniversite 1. sınıfta öğrenim gören fen bilgisi öğrencileri (Okumuş vd., 2015), 3. sınıfta
öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adayları (Akgün vd., 2005), 3. sınıfta öğrenim gören kimya
öğretmen adayları (Adadan, 2014) ile yapılmış sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Coştu
vd. (2007) çözünürlük konusu ile ilgili olarak öğrenci başarı düzeyleri ve kavram yanılgılarını
incelemiştir. Özmen ve Yıldırım (2005) çalışma yaprakları ile yapılan etkinliklerin asitler ve bazlar
konusundaki anlama ve başarı üzerindeki etkisini araştırmıştır. Pabuçcu ve Geban (2015) 5E
öğrenme döngüsüne uygun olarak hazırlanan uygulamaların asit-baz konusundaki kavram
yanılgıları üzerindeki etkisini incelemiştir. Okumuş, vd. (2015) farklı çözeltilerin elektrik
iletkenliğini gösteren bir deney yardımı ile maddenin tanecikli yapısının anlaşılmasını sağlamaya
çalışmışlardır. Akgün, vd. (2005) karışımların yapısı ve iletkenliği konusundaki kavram
yanılgılarını incelemiştir. Adadan (2014) tarafından yapılan çalışmada model-tabanlı öğrenme
ortamının maddenin tanecikli yapısı kavramının ve bilimsel modellerin doğasının anlaşılması
üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu araştırma ise asit, baz ve tuz çözeltilerinin elektriksel iletkenliği
konusunun işlenmesinde fen bilgisi öğretmen adaylarının yeterliliğe sahip olup olmadıklarını
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anlayabilmek ve öğretimi planlarken öğrenme için ön koşul niteliğinde olan hazırbulunuşluk
düzeylerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Bu araştırma kapsamında deneysel etkinlikten bir
hafta önce “Fen bilgisi öğretmen adaylarının asit, baz ve tuz çözeltilerinin elektriksel iletkenliği
ile ilgili hazırbulunuşlukları yeterli midir?” sorusuna cevap aranmıştır.
1.Yöntem
1.1.Çalışmanın deseni
Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelinde üzerinde çalışılan olgulara
müdahale edilmeksizin söz konusu durum doğal akışı içerisinde mevcut hali ile incelenmektedir
(Sönmez ve Alacapınar, 2013).
1.2.Katılımcılar
Araştırma Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 3. sınıfta öğrenim gören 25 gönüllü
öğretmen adayı ile yürütülmüştür.
1.3.Veri Toplama Aracı
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarına aşağıda yer alan veri toplama aracı uygulanmıştır. Veri
toplama aracının geçerlik ve güvenirliğini sağlamak için uzman görüşü alınmış ve 11 fen bilgisi
öğretmen adayı ile pilot uygulama yapılmıştır.
Aşağıdaki tabloda verilen kimyasal maddenin,
1-Adını yazınız.
2-Türünü yazınız.
3-Sulu çözeltisinin elektriksel iletkenliği bağlamında basit elektrik devresinde yer alan lambanın
ışık vermesi üzerindeki etkisini yazınız.
Kimyasal Maddenin
Adı

Türü

NH4Cl
Ba(OH)2
Mg(NO3)2
LiOH
NH3
KI
HNO3
CaSO4
HBr
H2SO4
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1.4.Verilerin Çözümlenmesi
Araştırmadan elde edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Veri analizi için kavramsal
çerçeve ve araştırma soruları ışığında kimyasal maddenin adı, türü ve elektrik iletkenliği olmak
üzere üç kategoriden oluşan bir çerçeve hazırlanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler daha
önceden belirlenen çerçeve temel alınarak cevapların doğru, yanlış ve boş olmasına göre
değerlendirilmiştir. Doğru, yanlış ve boş olarak değerlendirilen veriler açıklanmış ve
anlamlandırılmıştır. Cevaplara ilişkin frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak hazırlanan tablolar
yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler ham ve çözümlenmiş halleri ile bir uzman
tarafından da incelenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
2.Bulgular
Fen bilgisi öğretmen adaylarının HNO3 bileşiğinin adı, türü ve bu bileşiğin sulu çözeltisinin
elektriksel iletkenliği ile ilgili verdikleri cevapların frekans ve yüzde değerleri Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının HNO3 Bileşiği için Verdikleri Cevapların Frekans ve
Yüzde Değerleri
HNO3
Adı

Türü

Elektriksel
iletkenliği

f

%

f

Doğru

19

76

Yanlış

3

12

-

Boş

3

12

-

%

f

%

23

92

-

2

8

-

-

-

25

100

25 100

Toplam 25 100 25 100

Tablo incelendiğinde HNO3 bileşiği için 19 öğretmen adayının nitrik asit olarak doğru cevap
verdikleri, 3 öğretmen adayının yanlış cevap verdiği, 3 öğretmen adayının ise adlandırma
yapamadığı görülmektedir. Yanlış cevap veren öğretmen adayları bu bileşiği hidrojen nitrür,
amonyak ve amonyum nitrat olarak adlandırmıştır. Tüm öğretmen adayları bileşiğin asit olduğunu
doğru ifade etmiştir. 23 öğretmen adayı bileşiğin sulu çözeltisinin elektrik akımını ileteceğini
belirtirken, 2 öğretmen adayı bileşiğin asit olduğunu bilmekte fakat bileşiğin sulu çözeltisinin
elektriği iletmeyeceğini düşünmektedir. Bu durum 2 öğretmen adayının asitlerin sulu çözeltilerinin
elektriği iletmeyeceğini düşündüklerini ortaya koymaktadır.
Fen bilgisi öğretmen adaylarının H2SO4 bileşiğinin adı, türü ve bu bileşiğin sulu çözeltisinin
elektriksel iletkenliği ile ilgili verdikleri cevapların frekans ve yüzde değerleri Tablo 2’de
verilmiştir.
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Tablo 2: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının H2SO4 Bileşiği için Verdikleri Cevapların Frekans
ve Yüzde Değerleri
H2SO4
Adı

Türü

Elektriksel
iletkenliği

f

%

f

%

f

%

Doğru

24

96

25

100

23

92

Yanlış

-

-

-

-

2

8

Boş

1

4

-

-

-

-

25

100

25

100

Toplam 25 100

Tablo incelendiğinde H2SO4 bileşiği için 24 öğretmen adayının sülfürik asit olarak doğru cevap
verdikleri, 1 öğretmen adayının ise adlandırma yapamadığı görülmektedir. Tüm öğretmen adayları
bileşiğin asit olduğunu doğru ifade etmiştir. 23 öğretmen adayı bileşiğin sulu çözeltisinin elektrik
akımını ileteceğini belirtirken, 2 öğretmen adayı bileşiğin asit olduğunu bilmekte fakat bileşiğin
sulu çözeltisinin elektriği iletmeyeceğini düşünmektedir. Bu durum 2 öğretmen adayının asitlerin
sulu çözeltilerinin elektriği iletmeyeceğini düşündüklerini ortaya koymaktadır.
Fen bilgisi öğretmen adaylarının HBr bileşiğinin adı, türü ve bu bileşiğin sulu çözeltisinin
elektriksel iletkenliği ile ilgili verdikleri cevapların frekans ve yüzde değerleri Tablo 3’te
verilmiştir.
Tablo 3: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının HBr Bileşiği için Verdikleri Cevapların Frekans ve
Yüzde Değerleri
HBr
Adı

Türü

Elektriksel
iletkenliği

f

%

f

%

f

%

Doğru

22

88

25

100

21

84

Yanlış

-

-

-

-

4

16

Boş

3

12

-

-

-

-

25

100

25

100

Toplam 25 100

Tablo incelendiğinde HBr bileşiği için 22 öğretmen adayının hidrojen bromür, hidrobromik asit
olarak doğru cevap verdikleri, 3 öğretmen adayının ise adlandırma yapamadığı görülmektedir.
Tüm öğretmen adayları bileşiğin asit olduğunu doğru ifade etmiştir. 21 öğretmen adayı bileşiğin
sulu çözeltisinin elektrik akımını ileteceğini belirtirken, 4 öğretmen adayı bileşiğin asit olduğunu
bilmekte fakat bileşiğin sulu çözeltisinin elektriği iletmeyeceğini düşünmektedir. Bu durum 4
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öğretmen adayının asitlerin sulu çözeltilerinin elektriği iletmeyeceğini düşündüklerini ortaya
koymaktadır.
Fen bilgisi öğretmen adaylarının Ba(OH)2 bileşiğinin adı, türü ve bu bileşiğin sulu çözeltisinin
elektriksel iletkenliği ile ilgili verdikleri cevapların frekans ve yüzde değerleri Tablo 4’de
verilmiştir.
Tablo 4: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ba(OH)2 Bileşiği için Verdikleri Cevapların Frekans
ve Yüzde Değerleri
Ba(OH)2
Adı

Türü

Elektriksel
iletkenliği

f

%

f

%

f

%

Doğru

20

80

25

100

18

72

Yanlış

3

12

-

-

7

28

Boş

2

8

-

-

-

-

25

100

25

100

Toplam 25 100

Tablo incelendiğinde Ba(OH)2 bileşiği için 20 öğretmen adayının baryum hidroksit olarak doğru
cevap verdikleri, 3 öğretmen adayının yanlış cevap verdiği, 2 öğretmen adayının ise adlandırma
yapamadığı görülmektedir. Yanlış cevap veren öğretmen adayları bu bileşiği baryum oksit olarak
adlandırmıştır. Tüm öğretmen adayları bileşiğin baz olduğunu doğru ifade etmiştir. 18 öğretmen
adayı bileşiğin sulu çözeltisinin elektrik akımını ileteceğini belirtirken, 7 öğretmen adayı bileşiğin
baz olduğunu bilmekte fakat bileşiğin sulu çözeltisinin elektriği iletmeyeceğini düşünmektedir. Bu
durum 7 öğretmen adayının bazların sulu çözeltilerinin elektriği iletmeyeceğini düşündüklerini
ortaya koymaktadır.
Fen bilgisi öğretmen adaylarının LiOH bileşiğinin adı, türü ve bu bileşiğin sulu çözeltisinin
elektriksel iletkenliği ile ilgili verdikleri cevapların frekans ve yüzde değerleri Tablo 5’te
verilmiştir.
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Tablo 5: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının LiOH Bileşiği için Verdikleri Cevapların Frekans ve
Yüzde Değerleri
LiOH
Adı

Türü

Elektriksel
iletkenliği

f

%

f

%

f

%

Doğru

21

84

25

100

21

84

Yanlış

1

4

-

-

4

16

Boş

3

12

-

-

-

-

25

100

25

100

Toplam 25 100

Tablo incelendiğinde LiOH bileşiği için 21 öğretmen adayının lityum hidroksit olarak doğru cevap
verdikleri, 1 öğretmen adayının yanlış cevap verdiği, 3 öğretmen adayının ise adlandırma
yapamadığı görülmektedir. Yanlış cevap veren öğretmen adayı bu bileşiği lityum oksit olarak
adlandırmıştır. Tüm öğretmen adayları bileşiğin baz olduğunu doğru ifade etmiştir. 21 öğretmen
adayı bileşiğin sulu çözeltisinin elektrik akımını ileteceğini belirtirken, 4 öğretmen adayı bileşiğin
baz olduğunu bilmekte fakat bileşiğin sulu çözeltisinin elektriği iletmeyeceğini düşünmektedir. Bu
durum 4 öğretmen adayının bazların sulu çözeltilerinin elektriği iletmeyeceğini düşündüklerini
ortaya koymaktadır.
Fen bilgisi öğretmen adaylarının NH3 bileşiğinin adı, türü ve bu bileşiğin sulu çözeltisinin
elektriksel iletkenliği ile ilgili verdikleri cevapların frekans ve yüzde değerleri Tablo 6’da
verilmiştir.
Tablo 6: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının NH3 Bileşiği için Verdikleri Cevapların Frekans ve
Yüzde Değerleri
NH3
Adı

Türü

Elektriksel
iletkenliği

f

%

f

%

f

%

Doğru

22

88

25

100

19

76

Yanlış

2

8

-

-

6

24

Boş

1

4

-

-

-

-

25

100

25

100

Toplam 25 100

Tablo incelendiğinde NH3 bileşiği için 22 öğretmen adayının amonyak olarak doğru cevap
verdikleri, 2 öğretmen adayının yanlış cevap verdiği, 1 öğretmen adayının ise adlandırma
yapamadığı görülmektedir. Yanlış cevap veren öğretmen adayları bu bileşiği amonyum olarak
adlandırmıştır. Tüm öğretmen adayları bileşiğin baz olduğunu doğru ifade etmiştir. 19 öğretmen
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adayı bileşiğin sulu çözeltisinin elektrik akımını ileteceğini belirtirken, 6 öğretmen adayı bileşiğin
baz olduğunu bilmekte fakat bileşiğin sulu çözeltisinin elektriği iletmeyeceğini düşünmektedir. Bu
durum 6 öğretmen adayının bazların sulu çözeltilerinin elektriği iletmeyeceğini düşündüklerini
ortaya koymaktadır.
Fen bilgisi öğretmen adaylarının CaSO4 bileşiğinin adı, türü ve bu bileşiğin sulu çözeltisinin
elektriksel iletkenliği ile ilgili verdikleri cevapların frekans ve yüzde değerleri Tablo 7’de
verilmiştir.
Tablo 7: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının CaSO4 Bileşiği için Verdikleri Cevapların Frekans
ve Yüzde Değerleri
CaSO4
Adı

Türü

Elektriksel
iletkenliği

f

%

f

%

f

%

Doğru

22

88

25

100

11

44

Yanlış

-

-

-

-

14

56

Boş

3

12

-

-

-

-

25

100

25

100

Toplam 25 100

Tablo incelendiğinde CaSO4 bileşiği için 22 öğretmen adayının kalsiyum sülfat olarak doğru cevap
verdikleri, 3 öğretmen adayının ise adlandırma yapamadığı görülmektedir. Tüm öğretmen adayları
bileşiğin tuz olduğunu doğru ifade etmiştir. 11 öğretmen adayı bileşiğin sulu çözeltisinin elektrik
akımını ileteceğini belirtirken, 14 öğretmen adayı bileşiğin tuz olduğunu bilmekte fakat bileşiğin
sulu çözeltisinin elektriği iletmeyeceğini düşünmektedir. Bu durum 14 öğretmen adayının tuzların
sulu çözeltilerinin elektriği iletmeyeceğini düşündüklerini ortaya koymaktadır.
Fen bilgisi öğretmen adaylarının NH4Cl bileşiğinin adı, türü ve bu bileşiğin sulu çözeltisinin
elektriksel iletkenliği ile ilgili verdikleri cevapların frekans ve yüzde değerleri Tablo 8’de
verilmiştir.
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Tablo 8: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının NH4Cl Bileşiği için Verdikleri Cevapların Frekans
ve Yüzde Değerleri
NH4Cl
Adı

Türü

Elektriksel
iletkenliği

f

%

f

%

f

%

Doğru

22

88

25

100

15

60

Yanlış

-

-

-

-

10

40

Boş

3

12

-

-

-

-

25

100

25

100

Toplam 25 100

Tablo incelendiğinde NH4Cl bileşiği için 22 öğretmen adayının amonyum klorür olarak doğru
cevap verdikleri, 3 öğretmen adayının ise adlandırma yapamadığı görülmektedir. Tüm öğretmen
adayları bileşiğin tuz olduğunu doğru ifade etmiştir. 15 öğretmen adayı bileşiğin sulu çözeltisinin
elektrik akımını ileteceğini belirtirken, 10 öğretmen adayı bileşiğin tuz olduğunu bilmekte fakat
bileşiğin sulu çözeltisinin elektriği iletmeyeceğini düşünmektedir. Bu durum 10 öğretmen
adayının tuzların sulu çözeltilerinin elektriği iletmeyeceğini düşündüklerini ortaya koymaktadır.
Fen bilgisi öğretmen adaylarının Mg(NO3)2 bileşiğinin adı, türü ve bu bileşiğin sulu çözeltisinin
elektriksel iletkenliği ile ilgili verdikleri cevapların frekans ve yüzde değerleri Tablo 9’da
verilmiştir.
Tablo 9: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mg(NO3)2 Bileşiği için Verdikleri Cevapların
Frekans ve Yüzde Değerleri
Mg(NO3)2
Adı

Türü

Elektriksel
iletkenliği

f

%

f

%

f

%

Doğru

19

76

24

96

11

44

Yanlış

3

12

1

4

14

56

Boş

3

12

-

-

-

-

25

100

25

100

Toplam 25 100

Tablo incelendiğinde Mg(NO3)2 bileşiği için 19 öğretmen adayının magnezyum nitrat olarak doğru
cevap verdikleri, 3 öğretmen adayının yanlış cevap verdiği, 3 öğretmen adayının ise adlandırma
yapamadığı görülmektedir. Yanlış cevap veren öğretmen adayları bu bileşiği magnezyum II nitrür,
magnezyum azot di oksit ve magnezyum nitrit olarak adlandırmıştır. 24 öğretmen adayı bileşiğin
tuz, 1 öğretmen adayı ise asit olduğunu ifade etmiştir. 11 öğretmen adayı bileşiğin sulu çözeltisinin
elektrik akımını ileteceğini belirtirken, 14 öğretmen adayı bileşiğin tuz olduğunu bilmekte fakat
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bileşiğin sulu çözeltisinin elektriği iletmeyeceğini düşünmektedir. Bu durum 14 öğretmen
adayının tuzların sulu çözeltilerinin elektriği iletmeyeceğini düşündüklerini ortaya koymaktadır.
Fen bilgisi öğretmen adaylarının KI bileşiğinin adı, türü ve bu bileşiğin sulu çözeltisinin elektriksel
iletkenliği ile ilgili verdikleri cevapların frekans ve yüzde değerleri Tablo 10’da verilmiştir.
Tablo 10: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının KI Bileşiği için Verdikleri Cevapların Frekans ve
Yüzde Değerleri
KI
Adı

Türü

Elektriksel
iletkenliği

f

%

f

%

f

%

Doğru

20

80

25

100

15

60

Yanlış

3

12

-

-

10

40

Boş

2

8

-

-

-

-

25

100

25

100

Toplam 25 100

Tablo incelendiğinde KI bileşiği için 20 öğretmen adayının potasyum iyodür olarak doğru cevap
verdikleri, 3 öğretmen adayının yanlış cevap verdiği, 2 öğretmen adayının ise adlandırma
yapamadığı görülmektedir. Yanlış cevap veren öğretmen adayları bu bileşiği potasyum iyodat
olarak adlandırmıştır. Tüm öğretmen adayları bileşiğin tuz olduğunu doğru ifade etmiştir. 15
öğretmen adayı bileşiğin sulu çözeltisinin elektrik akımını ileteceğini belirtirken, 10 öğretmen
adayı bileşiğin tuz olduğunu bilmekte fakat bileşiğin sulu çözeltisinin elektriği iletmeyeceğini
düşünmektedir. Bu durum 10 öğretmen adayının tuzların sulu çözeltilerinin elektriği
iletmeyeceğini düşündüklerini ortaya koymaktadır.
3.Tartışma ve Sonuç
Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının önemli bir bölümünün kimyasal maddeleri doğru
olarak adlandırdıkları görülmüştür. Öğretmen adaylarının tamamına yakını H2SO4 bileşiğini,
4/5’inden fazlası HBr, NH3, CaSO4, NH4Cl ve LiOH bileşiklerini, 4/5’i Ba(OH)2 ve KI
bileşiklerini, yaklaşık 4/5’i HNO3 ve Mg(NO3)2 bileşiklerini doğru adlandırmıştır. Öğretmen
adayları H2SO4 bileşiğini daha kolay adlandırmalarına karşın HNO3 ve Mg(NO3)2 bileşiklerini
adlandırmada zorlanmıştır.
Magnezyum nitrat hariç diğer kimyasal maddelerin türü için tüm öğretmen adaylarının doğru
cevap verdikleri saptanmıştır. 1 öğretmen adayının magnezyum nitratın asit olduğunu ifade ettiği
belirlenmiştir.
Bu sonuçlar öğretmen adaylarının kimyasal maddeleri adlandırma ve maddelerin türünü ifade
etmede hazırbulunuşluklarının yeterli olduğunu göstermektedir.
Öğretmen adaylarının asit ve baz çözeltilerinin elektrik iletkenliği konusunda hazırbulunuşlukları
ile ilgili sonuçlar değerlendirildiğinde % 92’si HNO3 ile H2SO4, % 84’ü HBr ve LiOH, % 76’sı
NH3, % 72’si ise Ba(OH)2 bileşiklerinin sulu çözeltilerinin asit ve bazların sulu çözeltilerinde
iyonlarına ayrıştıkları için elektriği ileteceğini ifade etmiştir. Benzer sonuç Özmen ve Yıldırım
(2005) tarafından yapılan çalışmada da ortaya koyulmuştur.
81

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Asit, Baz ve Tuz Çözeltilerinin Elektriksel İletkenliği ile İlgili Hazırbulunuşlukları

Tuz çözeltilerinin iletkenliği için ise öğretmen adaylarının önemli bir bölümünün tuzların sulu
çözeltilerinin elektrik akımını iletmediğini düşündükleri ve bu nedenle hazırbulunuşluklarının
yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Benzer şekilde alanyazında da lise öğrencilerinin (Coştu vd., 2007),
üniversite 1. sınıfta öğrenim gören fen bilgisi öğrencilerinin (Okumuş vd., 2015), 3. sınıfta
öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adaylarının (Akgün vd., 2005), 3. sınıfta öğrenim gören kimya
öğretmen adaylarının (Adadan, 2014) özellikle tuz çözeltilerinin iletkenliği konusunda eksik ya da
yanlış bilgilere sahip oldukları ortaya koyulmuştur. Öyle ki, Akgün vd. (2005) tarafından yapılan
çalışmada, bazı fen bilgisi öğretmen adayları bütün tuzların kuvvetli asit-kuvvetli bazdan meydana
gelmesi, tuzlu suyun kompleks bir madde olmaması gerekçeleri ile elektrik akımını ileteceğini
ifade etmiştir. Coştu vd. (2007) tarafından yapılan çalışmada lise öğrencileri tuzlu suyun çözücü
olması, tuzun asidik özellik göstermesi nedenleri ile elektriği ileteceğini belirtmiştir. Okumuş vd.
(2015) tarafından yapılan çalışmada ise fen bilgisi öğrencileri sodyum klorürün ametal olması ve
hidrojen bağı içermesi nedeni ile elektriği iletmeyeceğini; sodyum klorürdeki klorun eksi yüklü
olması, sodyumun su molekülleri ile birleşerek suyun elektriği iletme özelliği kazanması; (+) ve
(-) yükü iyonlardan oluşması nedenleri ile sodyum klorürün elektriği ileteceğini ifade etmiştir.
Alanyazında tuzun ya da tuzlu su çözeltisinin elektriksel iletkenliği ile ilgili ifade edilen kavram
yanılgılı düşüncelerin yanı sıra bu araştırmada bazı öğretmen adayları tuzun asit ve baz reaksiyonu
sonucunda oluşan nötr bir bileşik olması nedeni ile elektriği iletmediğini ifade etmiştir. Bu sonuç
öğretmen adaylarının tuzların elektriksel iletkenlikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını
göstermektedir. Asit ve bazların verdiği tepkimelerin nötrleşme tepkimesi olarak adlandırılması
nedeni ile öğretmen adaylarının oluşan tuzun her zaman nötr olacağına inandığı düşünülmektedir.
Nötrleşme tepkimeleri sonucunda her zaman nötr bir tuz oluşacağına dair kavram yanılgısı içeren
bu düşünce Karslı ve Ayas (2013) ile Pabuçcu ve Geban (2015) tarafından yapılan çalışmalarda
da ortaya koyulmuştur. Benzer yanılgı Okumuş vd. (2015) tarafından yapılan çalışmada da
sodyum klorürün nötr olması nedeni ile elektriği iletmemesi veya az iletmesi şeklinde karşımıza
çıkmaktadır.
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar bize fen bilgisi öğretmen adaylarının asit, baz ve tuz
çözeltilerinin elektriksel iletkenliği ile ilgili hazır bulunuşluklarının asit ve baz çözeltileri için
yeterli olduğunu, tuz çözeltileri için yeterli olmadığını göstermektedir. Araştırmanın fen bilgisi
öğretmen adaylarının asit, baz ve tuz çözeltilerinin elektriksel iletkenliği konularındaki bilgilerini
ortaya koyması ve öğretim ile deneysel etkinliğin bu sonuç temelinde tasarlanmasına imkan
sunması bağlamında önemli olduğu düşünülmektedir. Öyle ki, araştırmadan elde edilen sonuçlar
dikkate alınarak laboratuvarda gerçekleştirilen deneysel etkinlik tasarlanırken asidik, bazik ve nötr
olmak üzere farklı tuzlardan örnekler uygulamaya dahil edilmiştir. Ayrıca deneysel etkinlik
öncesinde öğretmen adaylarına kuvvetli-zayıf asit ve baz örnekleri ile bunların tepkimesi
sonucunda oluşan tuzların asidik, bazik ya da nötr olabilecekleri hakkında bilgi verilmiştir.
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TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR YÖNETİMİ VE 6360 SAYILI YASANIN GETİRDİĞİ
DEĞİŞİM: KONYA ÖRNEĞİ
Ömer Faruk TEKİN
Öz
Büyükşehirlerin yönetilmesi geçmişten günümüze üzerinde tartışılan sorunlardan biridir. Bu tartışmalar daha çok
ölçek sorunları, yerel hizmetlerin daha etkin, verimli ve ekonomik gerçekleştirilmesi, yerel katılımın sağlanması ve
demokrasinin daha iyi işletilmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Türkiye’de 1984 yılından itibaren uygulanmaya başlayan büyükşehir belediye sistemi, takip eden dönemlerde yeni
büyükşehirlerin ilave edilmesi yanında yarıçapa dayalı genişletme ve bütünleştirme gibi yeni modellerden
faydalanarak gelişme göstermiştir. Son olarak 2012 yılı Aralık ayında çıkarılan ve yerel yönetim mevzuatında önemli
değişiklikler yapan 6360 sayılı Kanun, ölçek sorunu başta olmak üzere diğer bütün sorunlar üzerindeki tartışmaları
yeniden ve daha güçlü bir şekilde gündeme getirmiştir. Bu Kanunun getirdiği yeniliklerden biri de belediye mücavir
alanını il sınırına eşitlemesidir. Ayrıca ikili bir yapı oluşturacak şekilde, sadece büyükşehirlerde il özel idarelerinin,
belde belediyelerinin ve köylerin tüzel kişilikleri kaldırılmış, köyler mahalleye dönüştürülmüştür. Bu durum, coğrafî
sınırları çok geniş olan illerde yerel hizmetlerin etkin, verimli ve ekonomik olarak yerine getirilmesi, siyasal katılımın
sağlanması ve demokrasinin işlemesi ile ilgili tereddütler doğurmuştur.
2014 yerel seçimlerinden sonra uygulanmaya başlayan yeni büyükşehir modelinin, pratikte idarî, siyasî, sosyal ve
kentsel etkileri görülmeye başlanmıştır. Bu çalışmada, öncelikle Türk yerel yönetim sistemi içinde büyükşehir
yönetim sisteminin tarihi gelişimi üzerinde ana hatlarıyla durulacaktır. 6360 sayılı Kanuna yönelik eleştiriler ve
değerlendirmelere kısaca değinilecektir. Son olarak, yeni büyükşehir sisteminin, en geniş coğrafî sınırlara sahip
Konya ili özelindeki etkileri değerlendirilecektir. Yeni modelin Konya ilini hangi boyutlarda nasıl etkilediği,
Konya’ya ilişkin verilerin tablolaştırılması yoluyla incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetim, Büyükşehir Yönetimi, 6360 Sayılı Kanun, Konya İli
JEL Kodu: H75, H76

THE METROPOLITAN ADMINISTRATION IN TURKEY AND THE CHANGE
THROUGH LAW NO. 6360: THE CASE OF KONYA
Abstract
The administration of metropolitan cities is one of the problems discussed since the past until today. These debates
focus rather on the issues of scale, realization of more effective, efficient and economic local services, ensuring local
participation and strengthening democracy.
The metropolitan municipal system, which has been implemented in Turkey since 1984, has been improved by adding
new metropolitan cities in the following periods and benefiting from new models such as radius-based expansion and
integration. Recently, Law No. 6360 issued in December 2012 made important changes in local government
legislation. The discussions on all the other problems, especially the scale problem, have come to the agenda again
and more strongly. One of the innovations brought by this law is the equalization of municipalities’ contiguous area
to the borders of the province. In addition, the law creates a dual structure: the legal entities of provincial special
administrations, town municipalities and villages have been abolished only in the municipal cities. The villages have
been transformed into the neighborhoods. This has created doubts about the effective, efficient and economic
fulfillment of local services, the provision of political participation and the implementation of democracy in the
provinces having very wide geographical boundaries.
Administrative, political, social and urban influences of the new metropolitan model, which has started to be
implemented after the local elections in 2014, have begun to be seen in practice. In this study, primarily the historical
development of the metropolitan administration system within the Turkish local government system will be outlined.
Critics and evaluations on the Law No. 6360 will be briefly mentioned. Finally, the effects of the new metropolitan
system will be evaluated on the case of Konya province with the widest geographical boundaries. The issue of how
and in which dimensions the new model impacted Konya will be examined by tabulating the data on Konya.
Keywords: Local Government, Metropolitan Administration, Law No: 6360, Konya Province
JEL Classification Codes: H75, H76
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Giriş
Türkiye’de büyükşehir belediye sistemi, 1984 yılından itibaren, 3030 sayılı Kanun ile
uygulanmaya başlamıştır. Takip eden dönemlerde yeni büyükşehirlerin ilave edilmesi yanında
yarıçapa dayalı genişletme ve bütünleştirme gibi yeni modellerden faydalanarak gelişme
göstermiştir. Son olarak 2012 yılı aralık ayında çıkarılan 6360 sayılı Kanun yerel yönetim
mevzuatında önemli değişiklikler yapmaktadır. Kanun, ölçek sorunu başta olmak üzere diğer
bütün sorunlar üzerindeki tartışmaları yeniden başlatmıştır. Bu Kanunun getirdiği yeniliklerden
biri de belediye mücavir alanını il sınırına eşitlemesidir. Ayrıca ikili bir yapı oluşturacak şekilde,
sadece büyükşehirlerde il özel idarelerinin, belde belediyelerinin ve köylerin tüzel kişilikleri
kaldırılmış, köyler mahalleye dönüştürülmüştür. Bu durum, coğrafî sınırları çok geniş olan illerde
yerel hizmetlerin etkin, verimli ve ekonomik olarak yerine getirilmesi, siyasî katılımın sağlanması
ve demokrasinin işlemesi ile ilgili tereddütler doğurmuştur.
6360 sayılı kanun 2014 yılında yapılan yerel seçimlerle birlikte uygulanmaya başlamıştır. Yerel
siyaset ve yönetimde, yerel hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kanunun etkileri görülmeye
başlamıştır. Bu çalışmada, öncelikle Türkiye’de büyükşehir yönetim sisteminin tarihi gelişimi
hakkında genel bir çerçeve çizilecektir. 6360 sayılı Kanuna üzerinde yapılan tartışmalara, buna
yönelik eleştiri ve değerlendirmelere yer verilecektir. Son bölümde ise, yeni Kanunun öngördüğü
büyükşehir modelinin, en geniş coğrafî sınırlara sahip Konya ilindeki etkileri ve bu konuda görülen
değişiklikler incelenecektir. Yeni büyükşehir sisteminin Konya ilini hangi boyutlarda nasıl
etkilediği, Konya’ya ilişkin veriler analiz edilerek ve tablolaştırılarak incelenecektir. Çalışmanın
yeni büyükşehir modelinin uygulanmasının Konya özelinde bir fotoğrafını sunması, pratikte
karşılaşılan sorunların çözümüne katkı yapması beklenmektedir.
1.

Türkiye’de Büyükşehir Yönetiminin Gelişimi

Büyükşehir yönetimi büyük yerleşim yerlerinin nüfuslarının hızla artması ve yerleşme düzenlerinin
dağınık, yayılmış ve plansız bir şekilde gelişmesi sonucunda, geleneksel yönetim modellerinin
dışında, ihtiyaçlara daha uygun olan yönetim ve planlama usulleriyle yönetilmelerini sağlamak
amacıyla, kanunlarla oluşturulan belediye türünü ifade eden özel bir yönetim modelidir (Bozkurt
ve diğerleri, 2014: s. 49). Büyükşehir Belediyesi en az üç ilçe (veya ilk kademe) belediyesini içine
alan, bu belediyeler arasında eşgüdüm (koordinasyon) sağlayan, yasalarla verilen yetkileri
kullanan, görev ve sorumlulukları yerine getiren, idarî ve malî özerkliği bulunan ve karar organı
seçimle belirlenen kamu tüzel kişiliğidir (Parlak, 2011: s. 113).
Anakent, bütünşehir, metropoliten alan veya metropol (metropolis) olarak da bilinen büyükşehir,
uydu yerleşimleriyle, banliyöleriyle bir büyük kentin sosyal ve ekonomik etkisi altındaki çevre
arazisinin bütünüdür. Metropoliten alan, eski Yunanca’da anakent anlamına gelmektedir.
Kendisine bağlı küçük yerleşim birimleri olan büyük yerleşim alanını ifade etmektedir. Bu kavram
bir anakent ile çevresindeki ilçeleri kapsadığı gibi (dağıtılmadan önceki Londra metropoliten alanı
örneği ve şimdiki New York örneği), birden çok büyük yerleşimin birlikteliğini (Tokyo –
Yokohama örneği) de ifade edebilmektedir (Ergun, 2015: s. 175).
Büyükşehir olgusu Türkiye gündemine 1960'lı yılardan sonra girmiştir. 1950’li yıllardan sonraki
hızlı kentleşme sürecinde, genel yerleşim politikalarının uygulanamaması sebebiyle orta ve küçük
kentlerin gelişmeleri tam olarak sağlanamamış, büyükşehirler daha da büyüyerek problemlerin
giderilemez boyutta olduğu yerleşimler haline gelmişlerdir. 1960'larda ülke gündemine giren
büyükşehirleşme olgusu dengeli kentleşme politikalarının uygulanamayışından kaynaklanan bir
süreçte gerçekleşmiştir. 1984 yılına kadar büyükşehirlerde yaşanan sorunların çözümünde merkezî
yönetim etkin rol oynamıştır. 1965-1984 yıllan arasında büyükşehirlerin kurulması yönünde
birçok çalışma yapılmış ancak bunlar kanunlaşamamıştır. Bu yıllar arasındaki bu çalışmalarda
merkezî yönetimin büyükşehir yönetiminde yetki ve sorumluluk alanları geniş tutulmaya
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çalışılmıştır. 1984 yılından sonra büyükşehir yönetiminde merkezî yönetim görev, yetki ve
sorumluluklarının büyük bölümünü yerel yönetimlere bırakmıştır. Tarihî süreçte büyükşehir
yönetim sistemi genel kamu yönetim sistemindeki değişimlere paralel bir değişme göstermiştir
(Tekel, 2017: s. 76). Türkiye’de büyükşehir yönetiminin gelişimini daha iyi anlamak açısından,
bu değişimleri belli dönemler (Keleş, 2014: s. 331 ve devamı) halinde incelemek yerinde olacaktır:
1.1. 1930-1960 Dönemi
1930 yılında yürürlüğe giren 1580 sayılı Belediye Kanunu, İstanbul için özel bir yönetim şekli
öngörmekteydi. Kanun İstanbul Belediyesi ile İstanbul İl Özel İdaresi’nin birleştirildiği bir modeli
getirmişti. Merkezî yönetim tarafından atanan bir vali, İstanbul Belediye Başkanı olarak da görev
yapmaktaydı. Bu “ortak yönetim”in seçimle gelen üyelerden oluşan bir meclisi, ayrıca seçilmiş ve
atanmış üyelerden oluşan bir encümeni vardı. İstanbul kenti 1956 yılına kadar bu şekilde
yönetilmiştir. 1956’dan sonra tekrar diğer belediyelerde olan modele dönüş yapılmış, belediye ve
il özel idaresi kendi seçilmiş meclislerine sahip olmuşlardır (Keleş, 2014: s. 331).
1580 sayılı Kanun, İstanbul için ayrı bir yönetim biçimi öngörse de, bir yerde belediye örgütü
kurulabilmesi için, nüfusunun 2000 veya daha fazla olmasını hükme bağlamıştı. Nüfusu 2000 olan
yerleşim yerleri ile 1 milyon veya daha fazla olan şehirler aynı hükümlere tabi olarak
yönetilmekteydi. Yani, küçük belediyelerle büyük belediyeler arasında kuruluş, yetki ve gelirler
açısından bir farklılık gözetmemişlerdi. Bu durum o yıllarda dünyanın pek çok ülkesi için
geçerlidir. Oysa küçük yerleşim yerleri ile büyük şehirlerin sorunları arasında büyük farklar
bulunmaktadır. Birkaç bin kişinin yaşadığı küçük yerleşimlerle milyonluk büyük şehirlerin bir
tutulması yönetim sorunlarına yol açmaktadır. Bu sebeple, Batı ülkelerinde 20. Yüzyılın başından
itibaren, büyük şehirlerin yönetimi için özel yöntemler ve modeller geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Londra, New York, Tokyo, Paris ve Toronto gibi kentlerde metropoliten yönetim, anakent
yönetimi veya büyük kent yönetimi adı verilen farklı yönetim yapısı denemelerine rastlanmaktadır
(Eryılmaz, 2013: s. 203; Keleş, 2013: s. 332).
1.2. 1960-1980 Dönemi
1961 Anayasası, büyük kent yönetimlerine özgü herhangi bir yapılanmayı öngören bir hüküm
içermemekteydi. Anayasa birden çok yerel yönetim birimini kapsayan büyükşehir yönetimleri
kurulmasına uygun bir yapıda değildi. 1960 ve 1980 yılları arasında bu sebeple, birçok belediye,
hizmetlerini daha iyi yerine getirebilmek amacıyla, kendi aralarında birlikler kurmayı
denemişlerdir. Ancak, belli bazı hizmetler veya işlevleri yerine getirmek amacıyla kurulan bu
birlikler bir büyükşehir yönetimi anlayışından uzaktı (Keleş, 1985: s. 74; Keleş, 2014: s. 331).
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1963-1967), Büyük şehir bölgeleri (metropoliten bölge)
nüfusun ve ekonomik faaliyetlerin aşırı derecede toplandığı ve bunun sonucunda birçok sosyal,
ekonomik ve fizikî sorunları bulunan büyükşehir bölgelerimizle ilgili çalışmalar, bölge
politikasının bir yönü olarak görülmektedir. Bu belgelerin çevresinde yeni cazibe ve büyüme
merkezleri, sanayi oluşturarak nüfusun ve ekonomik faaliyetlerin daha dengeli bir şekilde
dağıtılması hedefinden söz edilmiştir. Bununla ilgili araçlar ve imkânların araştırılması
vurgulanmış, ancak ileriye dönük bir idarî düzenlemeden veya bunun gerekliliğinden
bahsedilmemiştir (DPT, 1963: s. 474).
1960-1980 yıllarını kapsayan dönemde yönetim metotlarının yeniden düzenlenmesi çerçevesinde,
büyük kentlerdeki sorunları çözmek ve yerel yönetimlerin etkinliği arttırmak amacıyla bazı kanun
tasarıları hazırlanmıştır. Ancak bunların hiçbiri kanunlaşamamıştır. Büyük kentler için özel
yönetimler oluşturma ihtiyacı, kalkınma planlarında ve reform çalışma belgelerinde dile
getirilmiştir (Keleş, 2014: s. 332). Bu dönemde büyük kentlerin yönetimiyle ilgili sorunlar, daha
ziyade planlama problemi olarak kabul edilmiş, bu amaçla İmar ve İskân Bakanlığı’na bağlı,
İstanbul, İzmir ve Ankara’nın Nazım Planları’nı hazırlamak için “Metropoliten Nazım Plan
Büroları” kurulmuştur. 1972 yılında yine üç büyük kentte yatırım ve planlama konusunda
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eşgüdüm sağlamak üzere “Bakanlıklararası İmar Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur. 1979
yılında bölge planlama çalışmalarında koordinasyon sağlamak amacıyla “Bakanlıklararası
Planlama ve Uygulama Eşgüdüm Kurulu” meydana getirilmiştir (Torlak ve Sezer, 2005: s. 90).
1.3.

1980-1983 Dönemi

Askerî idarenin hâkim olduğu bu üç yıllık dönemde büyük kentlerin yönetiminde bazı köklü
değişiklikler yaşanmıştır. Bu değişiklikler Türkiye’de büyük kentlerde özel yönetim biçimleri
oluşturulmasına yönelik önemli gelişmelerdir. İlk değişiklik, Millî Güvenlik Konseyi’nin 34 sayılı
kararı ile, büyük kentlerdeki küçük yerel yönetimlerin tüzel kişiliklerinin kaldırılması ve bu
yerleşim yerlerinin büyük belediyelerle birleştirilmesidir. Bu kapsamda büyükşehir alanlarının
yakınında yer alan 120 belediyenin ve 150 köyün tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. Bu değişiklik, bazı
askerî otoritelerce farklı uygulamalara konu olunca, uygulamadaki farklılıkları gidermek için,
1981 yılında 2561 sayılı birleştirme kanunu yürürlüğe girmiştir. Büyükşehir alanlarındaki yönetim
yapısını yeniden düzenleyen kanun, nüfusu 300 bin ve daha fazla olan 8 kenti (İstanbul, Ankara,
İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Konya ve Eskişehir) ve onların yakınındaki yerleşim yerlerini
kapsamıştır (Keleş, 2014: s. 332-333).
1.4. 1983-2004 Dönemi
Türkiye’de büyükşehir belediyeleri ile ilgili hukuki düzenleme ilk kez 1982 Anayasası “Büyük
yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirilebilir.” hükmünü (127. madde) getirmiştir.
Bu, önceki yirmi beş yılda büyükşehirlere özgü bir yönetim oluşturulması konusundaki ihtiyaca
cevap niteliğindedir. Çünkü daha önce bu özel yönetimlerin oluşturulmasına yürürlükteki
anayasalar engel teşkil ediyordu. 1982 Anayasası’nın kabulüyle büyük kentlere uygun özel bir
yönetim yapılanmasının oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlamıştır (Çınar ve diğerleri: 2009:
s. 48; Keleş, 1985: s. 77).
Bu amaçla yapılan ilk girişim, 1983 yılında yeni hükümetin kurulmasından sonra, 2972 Mahalli
İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un çıkarılmasıdır.
Bu kanun, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerin belediye başkanı ve meclis üyesi
seçimlerinde her bir ilçenin bir seçim çevresi olduğunu (4. madde) hükme bağlamıştır. Bu kanun
hem büyükşehir (anakent) için hem de ilçe belediyeleri için ayrı belediye başkanları seçilmesi
kuralını getirmiştir. 1984 yılında bu nitelikleri taşıyan üç kent (İstanbul, İzmir, Ankara)
bulunuyordu. 2972 sayılı kanun (geçici 5. madde) büyükşehir yönetiminin esaslarını düzenleme
yetkisini, 25 Mart 1984 yerel seçimlerinden önce bir kanun hükmünde kararname ile hükümete
vermiştir. 23 Mart 1984 tarihinde yürürlüğe giren 195 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üç
büyük kentte iki kademeli büyükşehir yönetim modeli uygulanmaya başlanmıştır. Daha sonra, 27
Haziran 1984 tarihinde, “3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” yürürlüğe girerek, önceki
kararname değiştirilmiştir. 3030 sayılı kanunun oluşturduğu büyükşehir modeli, büyük
değişikliklere maruz kalmadan, 2004 yılındaki kanunî düzenlemeye kadar uygulanmıştır (Çınar
ve diğerleri: 2009: s. 49; Keleş, 2014: s. 335).
Bu gelişmelerden sonraki süreçte, “büyük yerleşim merkezi” haline gelen kentlere, değişik kanun
veya kanun hükmünde kararnamelerle büyükşehir statüsü verilmiştir. Tablo 1’de sayısı 30’u bulan
büyükşehirler, büyükşehir oldukları yıllar ve ilgili kanunî düzenlemelerle birlikte
gösterilmektedir:
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Tablo 1: Büyükşehir Belediyelerin Kuruluş Tarihleri
Yıl
1984
1986
1987
1988
1993

Yasal Düzenleme
3030 sayılı Kanun
3306 sayılı Kanun
3391, 3398 ve 3399 sayılı Kanunlar
3508 sayılı Kanun
504 sayılı KHK

2000
2014

593 sayılı KHK
6360 sayılı Kanun
*6447 sayılı Kanun

Belediye
İstanbul, Ankara, İzmir
Adana
Bursa, Gaziantep, Konya
Kayseri
Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir,
İzmit (Kocaeli), Mersin, Samsun
Adapazarı (Sakarya)
Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya,
Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla,
Ordu*, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van

Kaynak: Zengin, 2014: s. 104’den uyarlanmıştır.

1984’de 3030 sayılı Kanun’la üç büyük kentin büyükşehir statüsü kazanmasından 2004 yılında
çıkarılacak 5216 sayılı Kanun’a kadar 16 il belediyesi yasal düzenlemelerle, büyükşehir belediyesine
dönüştürülmüştür. 2012 yılında çıkarılacak 6360 sayılı Kanun’un uygulandığı ilk yerel seçimlere
kadar 16 büyükşehir belediyesi devam etmiştir. 2014 yerel seçimlerinde 14 il eklenerek büyükşehir
sayısı 30’a yükselmiştir.
1.5. 2004’den Bugüne
Türkiye’de, 2000’li yıllarda yerel yönetimler alanında bir değişim başlamış, çıkarılan kanun ve
yönetmeliklerle mevzuattaki sıkıntılar giderilmeye çalışılmıştır. Bu süreçte, büyükşehir belediye
yönetim sistemini düzenleyen ve değiştiren iki önemli kanun çıkarılmıştır: Biri, 2004 yılının
Temmuz ayında çıkarılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, diğeri ise 2012 yılının
sonlarında çıkarılan 6360 sayılı Kanun’dur.
5216 sayılı Kanun büyükşehir belediyesini tanımlarken, “en az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini
kapsayan” ifadesiyle (3. Madde), büyükşehir kurulmasını en az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini
kapsaması şartına bağlamıştır. 3030 sayılı Kanun’daki alt kademe tabiri 5216 sayılı Kanun’da ilk
kademe şeklinde belirtilmiştir. 5216 sayılı Kanun, ilçe belediyesini “Büyükşehir belediyesi sınırları
içinde kalan ilçe belediyesi”, ilk kademe belediyesini ise “Büyükşehir belediye sınırları içinde ilçe
kurulmaksızın oluşturulan ve büyükşehir ilçe belediyeleriyle aynı yetki, imtiyaz ve sorumluluklara
sahip belediye” şeklinde tanımlamıştır.
2008 yılının Mart ayında çıkarılan 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe
Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, büyükşehir belediyelerinin
sınırları içinde ilk kademe belediyesi kurulması imkânını ortadan kaldırmıştır. Mevcut ilk kademe
belediyelerini de büyükşehir içindeki ilçe belediyelerine mahalle olarak bağlamıştır (Keleş, 2014: s.
336).
5216 sayılı Kanun ayrıca “Belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre
uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 750.000'den fazla olan il
belediyeleri, fizikî yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, kanunla
büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir.” hükmünü getirerek (4. madde), nüfus kriterini de
yükseltmiştir. Ancak o dönemde mevcut büyükşehir belediyelerinin yarıdan fazlası bu kriteri
taşımamaktaydı.
5216 sayılı Kanun’un getirdiği modelin en önemli özelliği mevcut 16 büyükşehir belediyesinin
sınırlarının ve böylece yetki ve sorumluluk alanlarının genişletilmesidir. Büyükşehir belediyesinin
sınırları çevresinde ve aynı il sınırları içinde bulunan belediye ve köyler belediye kanunundaki
katılma hükümleri uygulanarak büyükşehir belediyesine katılabilecektir (6. madde). Katılma kararı,
ilgili ilçe ya da ilk kademe belediye meclisinin talebiyle, büyükşehir belediye meclisi tarafından
verilecektir (Çınar ve diğerleri, 2009: s. 79).
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5216 sayılı Kanun’un tartışılan geçici 2. maddesi de sınırlarla ilgilidir. Büyükşehir belediyesi
sınırlarının 20, 30 ve 50 kilometre gibi uzaklıklar belirlenerek ve bu yarıçap büyüklüklerine uygun
olarak kentlerin niteliklerine hiç bakılmadan, mekanik bir şekilde çizilmesini zorunlu kılmaktadır.
Bu bakımdan pergelle çizer gibi sınır belirlemek, bilimsel temelden mahrum olarak değerlendirilmiş
ve gerçekçi bulunmamıştır. Bunun yanında, büyükşehir belediyesine katılacak yerleşim yerlerinde
halkoyuna başvurmanın göz ardı edilmesinin, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na (5.
madde) aykırılığı dile getirilmiştir. Bu sebeplerle 2008 yılında çıkarılan 5747 sayılı Kanun ile (3.
madde) bu uygulama da ortadan kaldırılmıştır (Keleş, 2014: s. 336).
Büyükşehir yönetimi ile ilgili çıkarılan diğer kanun ise “6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir
Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”3’dur. 12 Kasım 2012’de kabul edilen ve 6 Aralık 2012’de
Resmî Gazete’de yayınlanan 6360 sayılı Kanun ile yerel yönetim ve özellikle büyükşehir yönetim
sisteminde önemli değişiklikler yapılmıştır.
6360 sayılı Kanun, büyükşehir belediyesinin kurulması ve sınırlarının belirlenmesi, yeni kurulan
büyükşehir belediyeleri, idarî yapı ve işleyişteki değişmelere değinmektedir. Büyükşehir
belediyesi ile ilgili her şeye değinen komple bir kanun değil; adında da geçtiği üzere4, kanun
belediyelerle ilgili mevcut mevzuata atıflar, eklemeler, değiştirmeler ve ilgalardan oluşmaktadır.
Yeni kanun, takip eden bölümde ayrıntılı analiz edileceği için bu bölümde kısaca anlatılmıştır.
2.

6360 Sayılı Kanunun Getirdiği Yenilikler

6360 sayılı kanun, 5216 sayılı Kanun’un 3. maddesinde değişiklik yaparak, büyükşehir belediyesini,
“Sınırları il mülkî sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu
sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine
getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel
kişisi” olarak tanımlamaktadır. Bu tanımdan, ilk kademe belediyeleri zikredilmediği için ilçe
belediyelerinden oluşan bir büyükşehir yönetim modeli öngörüldüğü, büyükşehir belediyelerinin
mücavir alanlarının il mülkî sınırlarına eşitlendiği anlaşılmaktadır.
30 Mart 2014 Yerel Seçimleri ile birlikte yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanun’un getirdikleri,
çalışmanın boyutlarını aşmadan, kısaca şöyle özetlenebilir (Arıkboğa, 2013: s. 67 – 68; Özer,
2013: s. 114 – 115; Zengin, 2014: s. 102 - 103):
 14 il belediyesi, büyükşehir belediyesi yapılmış, büyükşehirlerin sayısı 30’a yükselmiştir.
 Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülkî sınırlarına genişletilmiş; büyükşehir ilçe
belediyelerinin sınırları da ilçe mülkî sınırlarıyla eşitlenmiştir.
 Büyükşehir Belediyesi olmayan illerde, nüfusu 2.000’in altında olan 526 belediye, köye
dönüştürülmüştür. (Bu belediyelerin sayısı başlangıçta 559 olarak belirlenmişti. Ancak 33 tanesi
Kanun yürürlüğe girene kadar birleşme yoluyla nüfusunu arttırmayı başarmıştır (Milliyet,
12.12.2012).)
 5747 sayılı Kanun’dan itibaren iki kademeli (büyükşehir ve ilçe belediyesi) olarak kurulan ve
işleyen mevcut büyükşehir belediyesi modelinde, 2.000 nüfus şartına bağlı kalmaksızın, bu ikili
modelden dolayı yeni büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan 1.076 belde belediyesi ile 16.500
köy tüzel kişiliğini kaybetmiş ve mahalleye dönüşmüştür.

3

4

14/3/2013 tarihli ve 6447 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu Kanunun başlığında yer alan “ON ÜÇ” ibaresi “ON DÖRT”
olarak, “YİRMİ ALTI” ibaresi “YİRMİ YEDİ” olarak değiştirilmiş ve 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Muğla,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Ordu,” ibaresi eklenmiştir (6360/1. sayfa).
“6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
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 Büyükşehir belediyesi kurulan illerde bucak ve bucak teşkilatları da kaldırılmıştır. Merkezî
idarenin taşra teşkilatına ait birimler olan bucaklar büyükşehir belediyesi bulunan illerde
öngörülmemektedir (Eryılmaz, 2013: s. 205).
 Tüzel kişiliği kaldırılarak köye dönüştürülen belediyelerin komşu oldukları il, ilçe ve nüfusu
2000’in üstünde olan belde belediyelerine, belediye meclisi kararı ile mahalle olarak katılmalarına
imkân sağlanmıştır.
 Büyükşehir belediyesi kurulabilmesi için gerekli olan şart, belediye nüfusunun 750.000’i
aşması yerine, il nüfusunun 750.000’in üzerinde olması biçiminde değiştirilmiştir.
 Yeni büyükşehir belediyesi olan 14 ilde, büyükşehir belediyesi kapsamında 25 yeni ilçe
kurulmuş ve bağlılık değişiklikleri yapılmış, toplam BŞB ilçe belediyesi sayısı 143’ten 519’a
çıkmıştır. İl belediyesi olarak devam eden Zonguldak’ta da 2 yeni ilçe kurulmuş, bu kanunla
kurulan ilçe sayısı 27 olmuştur.
 Büyükşehirlerde yeni bir ilçe belediyesinin kurulabilmesi için, nüfus ölçütü 50.000’den
20.000’e çekilmiştir. Mahalle kurulabilmesi içinse bu rakam 500 olarak belirlenmiştir.
 30 büyükşehir belediyesinde il özel idareleri kaldırılmıştır. İl özel idare sayısı 81’den 51’e
düşürülmüştür. Kaldırılan il özel idarelerinin yerine bu illerde, valiliklere bağlı Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlıkları kurulmuştur. Kalkınma çalışmaları ve kamu harcamaları yanında
kamu ve özel yatırımların yönlendirilmesi, vilayetin tanıtılması, afet ve acil yardım hizmetlerinin
koordine edilmesi ve yönetilmesi, ildeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri arasında
koordinasyon sağlanması ve denetleme görevleri bulunan bu merkezlere valiler başkanlık
edecektir. Ayrıca, genel bütçe vergi gelirlerinin % 0,25’lik kısmı nüfus da dikkate alınarak bu
merkezlere aktarılacaktır (Genç, 2014: s. 4-5).
 Yerel yönetimlerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylar yeniden düzenlenmiştir.
Belediye gelirleri ve paylar ile ilgili detaylı bilgi kanunun malî yapıya etkileri bölümünde
verilecektir.
3.

6360 Sayılı Kanuna Yönelik Tartışma ve Değerlendirmeler

6360 sayılı Kanun hakkında, tek tek hükümlerinin ifade ettiği noktalardan çok, genel olarak yerel
yönetim sitemimize getirdikleri üzerine olumlu ve olumsuz eleştiriler yapılmıştır. Kanun’un genel
itibariyle yerel yönetim sistemi için olumlu yönü, belediyelerin mücavir alanlarının il sınırlarına
genişletilmesinin, yetki sınırlarının ve sorumlulukların netleşmesine ve bununla ilgili ihtilafların
giderilmesine katkıda bulunacak olmasıdır. Ancak bu sınırlar genişletilirken yerinden yönetim
anlayışına zarar verilmemesi gerektiğinin altı çizilmektedir. Çünkü mevcut idarî yapı ve personel
sistemi içinde, hizmet alan ile hizmet veren arasındaki fizikî uzaklığın sorun yaratabileceği
belirtilmektedir (Can, 2013: s. 267). 6360 sayılı Kanun çıkarılmadan çok önce, büyükşehirler
etrafındaki belediyelerin birleştirilerek tek bir belediye haline getirilmesi uygulaması üzerinde
duran Tekeli (1983: s. 21), böyle bir uygulama ile birtakım hizmetlerin sunulmasında bir etkinlik
sağlanacak olsa da, katılım açısından bir gerileme olacağını belirtmektedir.
6360 sayılı Kanuna yönelik pek çok eleştiri ve değerlendirme yapılmıştır. Olumlu
değerlendirmeler yanında Kanun’a yönelik ciddî eleştiriler de yapılmıştır. Bu değerlendirme ve
eleştiriler etrafında gelişen ve öne çıkan tartışmalar şu başlıklar altında toplanmaktadır:
- Bilimsel hazırlık yapılmaması: Yeni Kanun’la getirilen büyükşehir modeline ilişkin bilimsel bir
ön hazırlık yapılmadığı yönünde eleştiriler mevcuttur. Bu konuda herhangi bir fizibilite çalışması
ve farklı ülke örneklerini içeren karşılaştırmalı bir analiz bulunmamaktadır. Getirdiği birçok
düzenlemeyle de, gerekçe olarak dile getirilen hususların ve hedeflenenlerin tam aksine
yönetilememe gibi bir durumla karşılaşma ihtimali bulunduğu belirtilmektedir. Zaman içerisinde


Ayrıntılı bazı çalışmalar için bkz.: Arıkboğa, 2013, Genç, 2014; Gözler, 2013; Özer, 2013; Parlak, 2013, Zengin, 2014.
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bu kanunun uygulanmasına ilişkin olarak ek düzenlemeler yapılacağı ihtimali üzerinde
durulmaktadır. Bu bakımdan, bu reform çalışmaları, seçim çevresine ilişkin yapılan değişiklikler
ve kısaca siyasal yönü ağır basan çabalar olarak nitelendirilmektedir (Zengin, 2014: s. 109). Kanun
tasarı halindeyken yeterince tartışılmadan, paydaşlarla görüş alışverişinde bulunulmadan
çıkarılması bir yana, ülkede uzun yıllardır geçerli olan mahallî idare sisteminde böyle önemli bir
değişime karar verilirken kamuoyu ile yeterince paylaşılmamıştır. Kanun tasarısı kamuoyunun
erişebileceği, eleştiri ve katkılarını sunabileceği bir taslak aşamasından geçmeden direkt olarak
Bakanlar Kurulu’na gönderilmiştir. Paydaşların politika yapımına katılımı yazılı olmayan
demokratik bir kural ve yönetişim anlayışının bir gereği olduğu kadar, aynı zamanda yazılı bir
kuraldır. Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Yönetmeliği’nde özetle, hazırlanan taslakların
Başbakanlığa sunulmadan önce paydaşların görüşlerinin alınacağı belirtilmektedir (Koyuncu ve
Köroğlu, 2012: s. 2).
- En Uygun Büyüklük ve Ölçek: Kanun’un, büyükşehirlerin yönetiminde en uygun büyüklük veya
ölçek konusundaki dünyadaki eğilimlere uygun olduğu savunulmaktadır (Parlak, 2013). Hatta il
sınırında büyükşehir belediye modelinin sağladığı ölçek optimasyonu ile bazı olumlu gelişmelerin
gerçekleşeceği öngörülmektedir (Bingöl ve diğerleri, 2013: s. 18-19): 1. Hizmet sunma kapasitesi
artarken, birim başına hizmet maliyetleri azalacak ve kaynaklar daha etkin kullanılacaktır. 2. İnsan
kaynakları kapasitesi nitelik ve nicelik gelişme gösterecektir. 3. Taşradan gelen temsilcilerle
birlikte, karar organlarında görev alan seçilmiş temsilcilerin çeşitliliği artacak, daha uzmanlaşmış
komisyonlar oluşturulabilecektir. 4. Araç, gereç ve ekipman parkı nitelik ve nicelik olarak
gelişecek, verimlilik artacak ve kaynak israfı azalacaktır. 5. Hizmetlerin yerine getirilmesinde daha
ileri teknolojilerden faydalanmak mümkün olacaktır. 6. İşbölümü ve uzmanlaşma artacağından
dolayı, maliyetler düşecek ve kaynaklar daha etkin ve verimli kullanılacaktır. 7. Büyükşehir
bütününü kapsayan imar planlarının yapılması mümkün mümkün olacaktır. 8. Büyük projelerin
hayata geçirilmesine imkân sağlanacaktır. 9. Koordinasyon eksiklikleri azalacaktır. 10.
Büyükşehir bütününde, kaynakların kullanımında daha adil bir dağılım olacaktır. 11. Hizmetlerden
dolayı halkın memnuniyeti artacaktır.
YAYED (2013) ise yeni Kanun’la getirilen ölçeğin siyasî, sosyal ve idarî anlamda optimal (en
uygun) ölçek olmadığını, ekonomik anlamda optimal olup olmadığının ise belirsiz olduğunu
savunmuştur. Hizmet ölçeğinin genişlemesiyle bazı hizmetlerin (toplu ulaşım, arıtma, numerataj
v.b.) yerine getirilmesinin imkânsız duruma geleceğini belirtmiştir. İstanbul ve Kocaeli’nde
uygulanan “bütünşehir” modelinin ölçek-hizmet analizinin yapılmadığı, ölçeğin büyümesinin
hizmet açısından hangi faydaları getireceğinin bilinmediği üzerinde durmuştur.
- Mekânsal Planlama Bütünlüğü: 6360 sayılı Kanun’un, il mülkî sınırlarını kapsayan bir alanda
imar ve planlama bütünlüğünü sağlaması açısından uygun olduğu belirtilmektedir. Hatta yeni
kanunun getirdiği düzenlemeler içinde en rahat savunulabilecek olanı imarda ve planlamada birlik
ve bütünsellik kuralı olduğu savunulmaktadır (Keleş, 2012: s. 8). Kanunun verdiği yetki ile bir ilin
mülkî sınırlarının bütününde tek bir otorite tarafından, üst ölçekli planların yapılarak, küçük
bölümlerinin birbirinden kopuk ve parçalı şekilde ele alınmasının engellenmesi, planlama ilkeleri
açısından yerinde bir yaklaşımdır. Kentlerin veya kent-bölgelerin çevrelerinden bağımsız
olmadıkları, çevreleri ve bölgeleri ile yoğun bir ilişki içinde oldukları bilinmektedir. Günümüzde
bu ilişki ulusal sınırları da aşmış, başta global metropoller olmak üzere birçok kent için, global
ölçek daha anlamlı bir ilişkiler düzeyini temsil eder hale gelmiştir. Bu açıdan, ulus devletlerin,
ülke düzeyinde hazırlanacak mekânsal strateji planlarından başlayarak, en alt düzeye kadar farklı
ölçeklerde mekânsal planlar hazırlamaları ve bunlar arasında kademeli birliktelik ilkesi
doğrultusunda ilişkiler kurulması planlama ilkeleri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, bu
saptama il sınırlarının en uygun planlama alanı olduğu anlamına da gelmemelidir. Yerel düzeyde
planlama sınırlarının zamansal ve mekânsal olarak büyük değişiklik göstereceği, bu nedenle de
herhangi bir zaman aralığında bile “ideal” olarak tanımlanabilecek bir ölçüden söz edilemeyeceği
belirtilmelidir. Bu nedenle, 6360 sayılı Kanun ile getirilen planlama alanı büyüklüğünü, ancak
daha önce geçerli olan kuralla karşılaştırmak anlamlı olacaktır. Bu çerçeveden bakıldığında, yeni
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düzenlemenin il düzeyinde planlama faaliyetlerini bir bütünlük içinde tek bir otoritenin
koordinasyonunda yürütülmesinin, aynı il sınırları içinde parçalı, birbiriyle uyumsuz ya da çelişen,
koordinasyon içinde hazırlanmamış, dar yerel çıkar ve beklentilerle, farklı yerel birimler
tarafından hazırlanmış çok sayıda planın yapılmasından daha olumlu olacağı kabul edilmektedir
(Ersoy, 2013: s. 23). Mekânsal planlama açısından bakıldığında, il mülkî sınırlarının her ne kadar
mülkî yapılanma gibi başka bir alanın yaklaşım ve anlayışıyla oluşturulan sınırlar oldukları
belirtilse de, büyükşehir sınırlarını belirlemekte daha evvel geçerli olan ve herhangi bir araştırma
ve değerlendirmeye dayanmayan “pergel yasası” ile getirilen kurala göre daha anlamlı ve işlevsel
olduğu ifade edilmektedir (Ersoy, 2013: s. 23; Genç, 2014: s. 6).
- Kaynaklarda Etkinlik ve Verimlilik: 6360 sayılı Kanun’un genel gerekçeleri sıralanırken
etkinliğin ve kaynakların yerinde kullanımının sağlanması ve kaynak israfının önüne geçilmesi
gerektiği vurgulanmıştır. Buna göre, belli bir coğrafî alanda birden çok yerel yönetimin yetkili
olması planlama ve koordinasyonun sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Bu durum ölçek
ekonomisinden yeterince faydalanılamaması sebebiyle kaynak israfına yol açmaktadır. Ulaşım,
çevre ve sanayileşme gibi artan sorunların, hizmet üretme kapasitesi ve yeterli malî kaynaklara
sahip olmayan küçük yerel yönetimler tarafından çözülebilmesi mümkün görünmemektedir.
Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını engelleyen bu durum, küçük yerleşim birimlerinin
yanı sıra büyükşehirlerde de önemli yönetim sorunlarına sebep olmaktadır. Uygun büyüklükte
hizmet üretecek güçlü yerel yönetimler hizmetlerde etkinlik ve verimliliği arttıracaktır. Ayrıca,
yine Kanun’un gerekçesinde de belirtildiği gibi, köyden mahalleye dönüşen yerleşimlerin alt yapı
hizmetleri için belediye ve bağlı yönetimlere yatırım bütçelerinin %10’unu 10 yıl süreyle ayırma
zorunluluğu getirilmiştir. Böylece, bu yerlerde etkin hizmet yürütme ve yeni yatırımlar yapabilme
imkânının sağlanması da faydalı bir yenilik olarak görülmektedir (Genç, 2014: s. 6). Kısacası yeni
düzenlemenin yerel halkın müşterek ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri sunmada daha hızlı ve
daha etkin olacağı, hizmet rekabetinin artmasına büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir (Can,
2013: s. 274).
- Anayasaya aykırılık tartışması: 6360 sayılı Kanuna ve getirdiği modele yönelik tartışmalardan
önce düzenlemenin Anayasa’ya uygunluğu üzerinde de bir tartışmanın olduğunu belirtmek
gerekmektedir. Gözler’e göre (2013: 40 ve devamı) Kanun, özellikle il özel idareleri, belde
belediyeleri ve köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılması yönüyle, Anayasa’nın 127. Madde
hükümlerine aykırıdır. Gözler, yerleşim birimlerinin niteliğinin kanunla değiştirilemeyeceğini,
köy, belde veya il olan yerleşimlerin kendilerine uygun mahallî idarelere ihtiyaç duyduğu için
Anayasa’nın üç farklı yerel yönetim birimi öngördüğünü belirtmektedir. Bunun yanında, Gözler
(2013), Anayasa’nın “özel yönetim biçimleri” uygulamasını, “büyük iller” için değil, “büyük
yerleşim merkezleri” için getirilebileceğini öngördüğünü belirtmektedir. Yerleşim merkezinden
kastedilen şey, haliyle evlerden meydana gelmiş bir merkezdir. Bazı büyükşehirlerle, bunlara
bağlanan çevre ilçeler arasında 70-80 kilometrelik uzaklıklar bulunmaktadır. Yerleşim yeri
olmayan boş araziler o ilin tek bir “büyük yerleşim merkezi” olmadığını göstermektedir. Bu
bakımdan da düzenlemenin Anayasa’daki ilgili hükme dayandırılamayacağını savunmaktadır.
Güngör ise (2012: s. 28-29), 127. Madde’nin sadece mahallî idareyi tanımladığını, bir il sınırı
içerisinde il özel idaresi, belediye ve köyün birlikte kurulacağına dair emredici bir hüküm
getirmediğini belirtmektedir. İl özel idaresi ifadesinin, ilgili maddede açıkça geçmediğini, ayrıca
“il, belediye veya köy halkı” demek suretiyle bir il sınırında sayılan mahallî idarelerden duruma
göre sadece birinin veya ikisinin ve üçünün birlikte kurulabilmesine de imkân sağlandığını
savunmaktadır. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi denetiminden geçmiş olan bu düzenlemenin
Anayasa’ya aykırı olduğu yönündeki fikri yerinde bulmamaktadır.
- Yerel özerkliğe aykırılık: Yerel halka sorulmadan, referanduma gidilmeden çok sayıda, özel
idare, belediye ve köyün tüzel kişiliklerinin kaldırılması yerel özerkliğe ve (yerel) demokrasiye
aykırıdır. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti olarak altına imza atılan Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı’nın çekince konulan maddeleri arasında bulunmayan “yerel yönetimlerin
sınırlarının korunması”yla ilgili maddesine de (5. Madde) aykırıdır. Bu madde, yerel yönetimlerin
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sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda ve mümkünse bir referandum yoluyla ilgili yerel
topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamayacağını içermektedir (Zengin, 2014: s.
111). Gözler de (2013), bağımsız ilçe belediyelerinin büyükşehir ilçe belediyesi haline getirilince,
pek çok konuda karar alma yetkisinin büyükşehir belediyesine geçeceği için, özerkliklerini büyük
ölçüde kaybedeceklerini dile getirmektedir.
- İkili bir yapının ortaya çıkması: 6360 sayılı Kanun ile 30 büyükşehir belediyesinde il özel
idareleri kaldırılmış; diğer illerde ise il özel idarelerinin varlıkları korunmuştur. Böylece il özel
idareleri bakımından il özel idaresi bulunan iller ve il özel idaresi bulunmayan iller şeklinde ikili
bir yapı ortaya çıkmıştır. Büyükşehir belediyesi bulunan illerde il özel idarelerinin görev ve
yetkileri; kaynakları, taşınır ve taşınmaz malları başka kurum veya kuruluşlara verilmiştir.
Yetkileri karmaşık biçimde bakanlıklara, taşra teşkilatlarına, bağlı ve ilgili kuruluşlara, valiliklere,
hazineye, büyükşehir belediyelerine ve onların bağlı ve ilgili kuruluşlarına ve ilçe belediyelerine
devredilmiştir (Genç, 2014: s. 7). Öncekilerle birlikte sayıları otuzu bulan büyükşehir statüsüne
sahip illerle, büyükşehir olmayan iller arasında yerel yönetim sistemleri açısından farklı
düzenlemeler geçerli olmaktadır. İl belediyeleri ile büyükşehir belediyelerinin ülke genelinde bir
platformda birleştirilmesi, bu ikili veya çok katmanlı olarak ifade edilebilecek sistemde
çıkabilecek bazı aksaklıkları engelleyebilecektir (Can, 2013: s. 273-274).
- Demokratik Katılımın Azalması: Güler, temsilî demokrasi mekanizmalarının günümüzde
önemini sürdürdüğünü, hatta bazı modern ülkelerin, temsilî demokrasinin sınırlılıklarını aşmak
için katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde çeşitli mekanizmalar aradıklarını belirtmektedir. Yeni
büyükşehir düzenlemesiyle, temsilî demokrasinin azaltıldığını, etkinlik - verimlilik gerekçesiyle
siyasî ve demokratik katılımın daraltıldığını savunmaktadır. Düzenlemenin, Türkiye’de doğrudan
halk tarafından seçilmiş olan yaklaşık 250.000 seçilmişler sayısını 200.000’e düşürdüğünü
belirtmektedir. Ayrıca düzenleme, seçilmişlerin etkinlik derecesi açısından değerlendirilirse,
köylerin mahalle haline getirilmesi sayı üzerinde etki oluşturmasa da yetki ve güç bakımından
büyük bir erime oluşturmaktadır. Temsili demokrasinin seçilmişlerinden oluşan siyasî nüfus,
sayısal gerilemeden çok daha büyük bir miktarda “güç” olarak eritilmektedir. Vatandaşların
tabandan hareket yeteneği ve siyasal temsili ortadan kaldırılmaktadır (Güler, 2012b).
- Temsil Sorunlarının Çıkması: Kanun’un, getirdiği temsiliyet yapılanması bakımından
problemli olduğu belirtilmektedir. Öncelikle, binlerce belediyenin mahalle yapılmasıyla, o
beldelerde yaşayanların, oluşturulmasına doğrudan kendilerinin karar verdikleri meclisleri/karar
organları kapatılmıştır. Bu konuda diğer bir nokta ise, kent merkezinden uzakta yaşayan, merkezle
ilişki içinde olmayan kırsal kesimde yaşayanların, büyükşehir belediyesi (anakent) meclis ve karar
organlarının oluşumunu ve temsiliyetini belirleyecek olmasıdır (Zengin, 2014: s. 111).
- Görev ve yetkiler konusunda uyuşmazlıkların yaşanması: Mahallî idare sistemimizde il özel
idaresi, belediye ve köy arasında ince bir yetki ve görev paylaşımı bulunmaktadır. Bu durum,
yüzyıllık bir deneyim ve mevzuatın sonucunda gerçekleşmiştir. Bu ilkelerin kaldırılması,
öngörülmeyen yetki ve görev uyuşmazlıklarının yaşanmasına yol açabilir. Özellikle büyükşehir
belediyelerinin sınırlarının il mülkî sınırlarına genişletilmesi, yani il sınırları içindeki bütün
arazinin büyükşehir belediyesinin görev ve yetki sahasına sokulması uygulamada pek çok konuda
yetki çatışması ortaya çıkmasına sebep olabilir (Genç, 2014: s. 7). Görev ve yetki uyuşmazlığı
konusunda sorun çıkabilecek alanlardan biri de planlamadır. Türkiye’de 1980’lerin sonlarından
başlayıp 1990’lar boyunca süren dönemde plan yapma yetkisi verilen kamu kurum ve
kuruluşlarının sayısı büyük bir artış göstermiştir. Günümüzde toplam 19 kamu kurum ve kuruluşu
(14 ü merkezî olmak üzere) kendi ilgi konularına ilişkin alanlarda plan yapma yetkisine sahiptir
ve bu şekilde yapılan mekânsal planların sayısı da 61’dir (Ersoy, 2011). Söz konusu kurumsal
karmaşa 6360 sayılı Kanun ile belirlenen planlama sınırları düşünüldüğünde, yeni problemlere yol
açabilecek niteliktedir. Yürürlükte bulunan mevzuata göre, il düzeyinde üst ölçekli planlar
şunlardır: 1) Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları tarafından hazırlanan Bölge Planları; 2)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan birden çok ili kapsayan Çevre Düzeni Planları;
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3) İl Çevre Düzeni Planları 4) Büyükşehir belediyeleri tarafından hazırlanan 1/25.000 ölçekli
nazım imar planları (Ersoy, 2013).
- Hizmette halka yakınlık konusu: Büyükşehir belediyesini, sosyo-ekonomik açıdan ilişkili
olmadığı ya da ilişkisinin minimum düzeyde olduğu uzak yerleşim yerlerine hizmet götürmekle
görevlendirmek ve bu uzak yerleşim birimlerini de ona bağlı kılmak, “yerinden yönetim” ve
subsidiyarite olarak bilinen “hizmette halka yakınlık” ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Aksine bu,
büyükşehir belediyeleri aracılığıyla yeni merkezler yaratmak, merkeziyetçiliği güçlendirmek
anlamına gelmektedir (Zengin, 2014: s. 112).
- Bölge Yönetimi/Federasyon Kuruluyor Tartışması: Merkezden yönetim anlayışına dayanan bir
yönetim birimi olan ilin, yerinden yönetim esasına dayanarak yönetilmesi durumunda bölge
yönetimi niteliğine sahip olacağı belirtilmektedir. Buna göre iller, ilde yer alan dağlar, ovalar gibi
boş alanlarla birlikte, tamamını kapsayan bir yerel yönetim olan bütünşehir belediyesi ile
yönetilirse bölgesel yönetim olarak değerlendirilmeli, hatta federalizme geçiş olarak görülmelidir
(Güler, 2012a: s. 3-4). Keleş ise (2012: s. 8), düzenlemenin federalizmle ilgisinin olmadığını
belirtmiştir. Egemenliğin sağladığı kanun yapma erkinin yerel veya bölgesel birimlerle
paylaşılmasını öngören bir düzenleme olmadıkça, federasyondan söz edilemeyeceğini
vurgulamaktadır.
- Hizmet Maliyetleri ve Kalitesi: İllerin tek bir plan içinde değerlendirilmesiyle, özellikle kanunla
mahalleye dönüştürülerek bu plana dâhil olan köylerin ve beldelerin eski uygulamaya göre daha
ucuz, verimli ve (bulundukları il merkeziyle) eşit hizmet almaları sağlanacaktır. Fakat il
belediyelerinin parçalanarak il merkezlerinde yeni büyükşehir ilçelerinin oluşturulması yerel
harcamaları arttıracaktır. Bu durum ölçek ekonomileri bakımından bazı olumsuzluklar
doğurabilecektir. Bununla birlikte bazı hizmetlerin uzmanlaşmış tek bir merkez tarafından
(büyükşehir belediyesi) yerine getirilmesi hizmet maliyetini düşürecek ve hizmetin kalitesini de
artıracaktır. Ancak, nüfus ve hizmet maliyeti bakımından bir değerlendirme yapıldığında, özellikle
il merkezi ile ilçeler arasında uzaklığın bulunduğu illerde hizmet maliyetlerine ilave olarak ulaşım
maliyeti eklenecektir. Ayrıca yoğun nüfusun bulunduğu İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlerde ise
hizmet maliyetine yoğunlaşma (kalabalıklaşma) maliyetinin eklenmesiyle birlikte hizmetin
maliyeti artacaktır (Yıldırım ve Belli, 2013: s. 109).
4.

Konya Örneğinde Yeni Büyükşehir Yönetim Sistemi

40.838 km 2 yüzölçümü ile Türkiye’nin en büyük ili olan Konya, nüfus sıralamasında da en
kalabalık yedinci şehridir. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 31 ilçe belediyesinden oluşan Konya’da
TÜİK’in 2016 verilerine göre 2.161.303 kişi yaşamaktadır (www.tuik.gov.tr). Kuruluşu 1830
yılına dayandırılan Konya Belediyesi, 1987’de çıkarılan 3399 sayılı Kanunla büyükşehir statüsüne
kavuşmuştur. 1989 yılından beri belediye hizmetleri bu statüye göre (www.konya.gov.tr)
yürütülmektedir. 2012 yılında çıkarılan ve 2014 yerel seçimleriyle birlikte yürürlüğe giren 6360
sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesinin sınırları il mülkî sınırlarına genişletilmiştir
6360 sayılı Kanunun, 30 Mart 2014 yerel seçimleriyle uygulanmaya başlamasından bugüne kadar
geçen yaklaşık dört yıllık sürede, Konya’da idarî, siyasî, malî açıdan ve kent hizmetleri
bakımından az ya da çok belli etkileri görülmeye başlamıştır. Bu çalışma, Türkiye’nin yüzölçümü
en büyük bir şehrinde yeni büyükşehir sisteminin uygulamasının bir değerlendirmesini yapmak
amacıyla Konya örneğine odaklanmıştır.
4.1. İdarî Yapıya Etkileri
6360 sayılı Kanun’dan önce zaten büyükşehir belediyesi olan Konya, yeni düzenleme uygulamaya
girdiği zaman büyükşehir yönetimi pratiği açısından yaklaşık otuz yıllık bir deneyime sahipti. Yeni
düzenleme Konya için öncelikle büyükşehir ölçeğini genişletme niteliği taşımaktadır.
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Tablo 2: Konya İli Belediye, Belde Belediyesi ve Köy Sayıları (6360 s. Kanundan Önce)
SIRA

BELEDİYE

BELDE
BELEDİYESİ

KÖY SAYISI

1

Büyükşehir

-

-

2

Karatay

4

25

3

Meram

6

22

4

Selçuklu

3

20

5

Ahırlı

1

10

6

Akören

2

8

7

Akşehir

11

23

8

Altınekin

3

14

9

Beyşehir

18

37

10

Bozkır

10

38

11

Cihanbeyli

13

20

12

Çeltik

2

6

13

Çumra

10

30

14

Derbent

1

6

15

Derebucak

4

4

16

Doğanhisar

8

8

17

Emirgazi

2

7

18

Ereğli

6

44

19

Güneysınır

2

12

20

Hadim

6

22

21

Halkapınar

-

15

22

Hüyük

10

9

23

Ilgın

7

36

24

Kadınhanı

4

37

25

Karapınar

4

14

26

Kulu

7

28

27

Sarayönü

6

12
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28

Seydişehir

8

31

29

Taşkent

4

3

30

Tuzlukçu

-

11

31

Yalıhüyük

-

2

32

Yunak

6

30

168

584

TOPLAM
Kaynak: www.konya.gov.tr

Tablo 2’de görüldüğü gibi, 6360 sayılı Kanun’dan önce de büyükşehir belediyesi olan Konya
İli’nin 31 ilçe belediyesi, 168 belde belediyesi ve 584 köyü vardı. Yeni Büyükşehir Kanunu ile bu
168 belde belediyesi ve 584 köyün tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. Yeni Kanun çerçevesinde,
Konya’da yeni ilçe kurulmamış, idarî bağlılık ve sınır değişikliği veya yerleşim merkezleri ile ilgili
bir isim değişikliği olmamıştır.
Konya örneğinde yeni Kanunun idarî yapıya getirdiği temel değişiklikler şunlardır:
- Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları il mülkî sınırı olmuştur.
- İlçelerinin sınırları da ilçe mülkî sınırı olmuştur.
- Bağlı ilçelerin mülkî sınırları içindeki belde belediyeleri ve köylerin tüzel kişilikleri
kaldırılmıştır.
- 584 köy mahalleye dönüştürülmüştür.
- 168 belde belediyesi mahalleleriyle birlikte bağlı bulundukları ilçe belediyesine katılmıştır.
- Konya il özel idaresinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.
- Bucak ve bucak teşkilatları kaldırılmıştır.
- Mahalli idare birlikleri kaldırılmıştır.
- Konya Valiliği bünyesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur.
Konya Büyükşehir Belediyesi 6360 sayılı Kanun’dan önce de 3 merkez ilçeden oluşan bir
büyükşehir belediyesi olarak yetki, sorumluluk ve büyükşehir hizmetleri bağlamında belli bir
deneyime sahipti. Yeni düzenlemenin geniş bir mücavir alan getirmesi ile merkezden uzak ve daha
fazla büyükşehir ilçe belediyesi yapıya eklenmiş olmaktadır. Büyükşehir ilçe belediyesi sayısının
artması önceki deneyimin geliştirilmesi ile uzun vadede çözülebilecek olsa da, merkeze çok uzak
ilçelerin ve mahallelerin (köylerin) yapıya uyum sağlaması, etkinlik – verimlilik ve siyasal katılım
imkânları açısından daha fazla sorun çıkaran bir faktör olmaktadır.
4.2. Malî Yapıya Etkileri
Yeni büyükşehir kanununun getirdiği en önemli düzenlemelerden biri hiç şüphesiz yerel
yönetimlerin paylarının yeniden düzenlenmesi ve doğal olarak bölüşüm ilişkilerine yapılan
müdahaledir. Yeni kanun ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının % 1.50’si büyükşehir
dışındaki belediyelere, % 4.50’si büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ve % 0.5’i il özel
idarelerine aktarılmaktadır. Bununla birlikte özel tüketim vergisi hariç olmak üzere, büyükşehir
belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatının % 6’sı ile genel bütçe vergi
gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan payların % 30’u
büyükşehir belediye payı olarak ayrılmaktadır. Bu % 6’lık büyükşehir belediye payının % 60’ı
doğrudan ilgili büyükşehir belediyesine aktarılırken, kalan % 40’lık kısmının % 70’i nüfusa, %
30’u yüzölçümü esasına göre büyükşehir belediyeleri arasında dağıtılmaktadır (İzci ve Turan,
2013: s. 134; Karasu, 2013: s. 9). 2011 verilerine göre Konya Büyükşehir Belediyesi’nin genel
bütçe vergi gelirlerinden alacağı pay Tablo 3’te gösterilmiştir.
96

The Metropolitan Administration in Turkey and the Change Through Law No. 6360: the Case of Konya

Tablo 3: Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Alacağı Pay (2011’e göre)
İL

Yüzölç
ümü
(km 2 )

Konya

41,001

İl
Nüfusu

GBVG
(Bin
TL)

GBVG
(% 6,
Bin
TL)*

Pay
Doğrudan
(% 60,
Bin TL)
[A]

Pay
Havuzdan
(% 70,
Nüfus,
Bin TL)
[B]

Pay
Havuzdan
(% 30,
Yüzölçümü
, Bin TL)
[C]

Büyükşehir
ilçelerinden
gelen pay
(Bin TL)
(D)

SK
idareleri
payı
(Bin TL)
E)

TOPLAM
(Bin TL)
(A+B+C+
D+E)

2,038,555

1,844,646

100,053

60,032

118,096

145,579

147,141

49,047

519,895

* Bir önceki yılın aynı ayının %20'sini aşamaz hükmü işletilmiştir.

Kaynak: TEPAV, 2012

5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi
Hakkında Kanun’da, 6360 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, genel bütçe vergi gelirlerinden
büyükşehir ilçe belediyelerinin payı % 2,50'den, % 4,5'e çıkarılmaktadır. Büyükşehir ilçe
belediyelerine ayrılan % 4,5'lik payın % 90'ı nüfusa, % 10'u ise yüzölçümüne göre dağıtılacaktır.
İlçe belediyelerinin payının artması büyükşehir belediyelerinin de aldığı payın artması anlamını
taşımaktadır (Karasu, 2013: s. 10). Ayrıca, ilçe belediyelerinde toplanan otopark gelirlerinin de
büyükşehirlere aktarılması öngörülmektedir. Yeni düzenleme ile büyükşehir belediyelerine ve alt
belediyelerine ayrılan paylar, önceki dönemlere göre artırılmaktadır. Ancak, büyükşehir olmayan
illerdeki belediyeler ve il özel idarelerinin payları düşürülmektedir (Gül ve Batman, 2013: s. 3435).
Yapılan bir araştırmaya göre, Kanun’dan en olumlu olarak halen Erzurum, Konya, Eskişehir,
Kayseri, Kocaeli büyükşehir sınırlarında oturan vatandaşlar etkilenmektedir. Bu büyükşehirlerde
hem toplamda, hem de kişi başına paylar artmaktadır. Konya’da büyükşehir ve büyükşehir ilçe
belediyelerine aktarılacak pay, belediye sınırlarının il sınırına genişlemesiyle % 100’den fazla
artarken, öteden beri Konya büyükşehir sınırları içinde oturan bir vatandaş için kişi başına düşen
pay % 10 artmaktadır (Koyuncu, 2012: s. 7).
Tablo 4: Yıllara Göre Konya İli Kamu ve Büyükşehir Belediye Yatırımları 1999-2015
Yıl

Kamu Yatırımları Toplamı

Konya BB Yatırımlar Toplamı

1999

28.868.917 (Milyon TL)

4.226.200 (Milyon TL)

2000

46.123.668 (Milyon TL)

6.474.900 (Milyon TL)

2001

67.505.000 (Milyar TL)

11.424 (Milyar TL)

2002

106.328.000 (Milyar TL)

(KOSKİ) 24.854 (Milyar TL)

2003

155.449.000 (Milyar TL)

(KOSKİ) 21.842 (Milyar TL)

2004

113.351.000 (Milyar TL)

(KOSKİ) 19.761 (Milyar TL)

2005

287.265 (Bin YTL)

(KOSKİ) 19.852 (Bin YTL)

2006

265.242 (Bin YTL)

(KOSKİ) 19.813 (Bin YTL)

2007

240.895 (Bin YTL)

(KOSKİ) 34.471 (Bin YTL)

2008

235.335 (Bin YTL)

(KOSKİ) 19.853 (Bin YTL)

2009

227.484 (Bin TL)

(KOSKİ) 4.934 (Bin TL)

2010

343.518 (Bin TL)

(KOSKİ) 2.567 (Bin TL)
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2011

426.031 (Bin TL)

-

2012

490.647 (Bin TL)

8.694 (Bin TL)

2013

623.754 (Bin TL)

23.101 (Bin TL)

2014

909.841 (Bin TL)

18.411 (Bin TL)

2015

877.931 (Bin TL)

(KOSKİ + KBB) 99.982 (Bin TL)

Kaynak: www.kalkinma.gov.tr, 2015 verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Tablo 4’te Konya ilinin 1999 – 2015 yılları arasında aldığı kamu yatırımlarının yıllara göre
dağılımı görülmektedir. Bu yatırımlar eğitim, sağlık, tarım, madencilik, enerji, ulaştırma, turizm
imalat ve diğer kamu hizmetleri kalemlerinden oluşan kamu yatırımlarını kapsamaktadır. Bu 17
yıllık sürede kamu yatırımlarının genel olarak artış gösterdiği görülmektedir ancak bazı yıllarda
bir azalma göze çarpmaktadır. 2010 yılından bugüne sürekli artış gösteren kamu yatırımlarının
6360 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 2014 ve 2015 yıllarına ait yatırımların gözle görülür bir artış
gösterdiği söylenebilir. Ancak yeni büyükşehir sisteminin yüklediği hizmet yükü ve sorumluluklar
düşünülürse bu artışın yeterli olmadığı ortadadır.
Tablo 4’ün Konya Büyükşehir Belediyesi yatırımları bölümüne bakılınca, Konya iline ait kamu
yatırımlarının yıllara göre gösterdiği değişimle, 2008 yılına kadar önemli ölçüde benzerlik
göstermektedir. 2009 ve 2010 yıllarında keskin bir düşüş gözlenmektedir. Kalkınma Bakanlığı
verilerine göre, 2011 yılında Konya ili toplam kamu yatırımlarından Konya Büyükşehir Belediyesi
veya KOSKİ (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) adıyla herhangi bir yatırım kalemi ayrılmadığı
anlaşılmaktadır. 2012, 2013 ve 2014 yıllarında Konya Büyükşehir Belediyesi kalemindeki
yatırımlar tablodaki gibi olsa da, “diğer belediyeler toplamı” adıyla belirtilen kalemler içinde
“Akşehir İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi (AB)” ve Seydişehir İçme Suyu ve Kanalizasyon
Projesi (AB)” adıyla geçen ve 2012 - 2015 yılları arasında bitirilmesi tasarlanan projeler, 2015
yılında “Konya KOSKİ Gn. Md. Toplamı” içinde aynı adla geçmektedir. Buradan bu projelerin
kanun yürürlüğe girdikten sonra (2014) Konya Büyükşehir Belediyesi (KOSKİ) tarafından devam
ettirildiği anlaşılmaktadır.
4.3. Siyasî Yapıya Etkileri
Yeni büyükşehir sisteminin belki de en çok tartışılan yönü siyasî yapıyla ilgilidir. Kanunun bölge
yönetimleri oluşturmayı amaçladığı, başkanlık sisteminin alt yapısını kurmak üzere çıkarıldığı,
yerelde güçlü bir merkezîleşmeye yol açacağı, demokratik katılımı azaltacağı ve bu yeni modelin
iktidar partisinin yerel seçimleri kazanmaya yönelik bir stratejisi olduğu yönünde eleştiriler
bulunmaktadır (İzci ve Turan, 2013: s. 135).
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Tablo 5: 2009 ve 2014 Yerel Seçimlerinde Konya Büyükşehir Belediyesi
Konya Büyükşehir Belediyesi
Yıl

Seçmen Sayısı

Katılım Oranı

Kazanan Parti

Aldığı Oy

Oy Oranı

2009

643.648

% 83,55

AKPARTİ

356.570

% 68,41

2014

1.402.056

% 90,23

AKPARTİ

775.164

% 64,26

Kaynak: www.yerelnet.org.tr, 2015

Tablo 5’te 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Konya Büyükşehir Belediyesine ait rakamlar
görülmektedir. 2014 yerel seçimlerinde, 6360 sayılı kanun gereği büyükşehir belediye sınırları il
mülkî sınırlarına eşitlendiği ve böylece seçmen bölgesi genişlediği için, Konya Büyükşehir
Belediyesi için oy kullanacak seçmen sayısında önemli bir artış olmuştur. Hatta kazanan parti,
2014 yerel seçimlerinde oy oranı düşse de, bir önceki yerel seçimlerdeki (2009) seçmen sayısından
daha fazla oy almıştır. Elbette burada seçime katılım oranının yüksek olmasının, demokratik
siyasal katılımın da yüksek olduğu anlamına gelmediği belirtilmelidir.
Tablo 6: 2009 ve 2014 Yerel Seçimlerinde Konya İlçe Belediyelerinde Durum
KONYA

2009 YEREL SEÇİMLERİ

2014 YEREL SEÇİMLERİ

Oy Oranı (%)
Belediye Adı

Oy Oranı (%)

Kazanan Parti

Kazanan Parti
Belediye Başkanı

Belediye Başkanı

Ahırlı

AKPARTİ

50,9

AKPARTİ

Akören

AKPARTİ

49,1

MHP

48,6

Akşehir

AKPARTİ

47,1

AKPARTİ

46,8

Altınekin

DP

51

AKPARTİ

56,3

Beyşehir

AKPARTİ

52,4

AKPARTİ

48,6

Bozkır

MHP

45,2

AKPARTİ

63,1

Cihanbeyli

MHP

38

AKPARTİ

46,5

Çeltik

AKPARTİ

39

AKPARTİ

44,2

Çumra

MHP

40,4

AKPARTİ

56,4

Derbent

AKPARTİ

47,6

AKPARTİ

47,3

Derebucak

AKPARTİ

59

AKPARTİ

49,7

Doğanhisar

AKPARTİ

41,2

MHP

42,8

Emirgazi

AKPARTİ

57,1

MHP

51,1

Ereğli

MHP

37,3

AKPARTİ

42,8

Güneysınır

AKPARTİ

43,6

AKPARTİ

47,6
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Hadim

AKPARTİ

38,4

AKPARTİ

50,6

Halkapınar

MHP

48,9

SP

36,1

Hüyük

AKPARTİ

46,4

AKPARTİ

44,6

Ilgın

AKPARTİ

34,5

AKPARTİ

48,4

Kadınhanı

MHP

46,7

AKPARTİ

61,2

Karapınar

AKPARTİ

39,9

AKPARTİ

44,4

Karatay

AKPARTİ

67,7

AKPARTİ

76,6

Kulu

AKPARTİ

37,6

AKPARTİ

48,3

Meram

AKPARTİ

69,4

AKPARTİ

70,7

Sarayönü

Bağımsız

36,7

AKPARTİ

44,2

Selçuklu

AKPARTİ

64,2

AKPARTİ

67,2

Seydişehir

MHP

41,8

AKPARTİ

47,7

Taşkent

SP

43

AKPARTİ

42,7

Tuzlukçu

CHP

53

CHP

46,1

Yalıhüyük

AKPARTİ

41,4

AKPARTİ

54

Yunak

AKPARTİ

46,5

AKPARTİ

47,1

Kaynak: http://secim.haberler.com, 2015

Mülkî sınırlar içindeki bütün seçmenlerin büyükşehir belediyeleri için oy kullandıkları ve artık
belli hizmetleri büyükşehir belediyelerinden aldıkları düşünülürse, ilçelerdeki siyasî durumun
incelenmesi de bu analize katkı sağlayacaktır. Tablo 6’da gösterilen, 2009 ve 2014 yerel
seçimlerinde Konya ilçe belediyelerindeki duruma bakılırsa, siyasî durumda belirgin bir farklılığın
olmadığı söylenebilir. Bu yeni büyükşehir sistemini uygulamaya koyan iktidar partisinin
(AKPARTİ) ilçe belediye başkanlıklarını biraz daha arttırdığı görülmektedir. Tablolarda
görüldüğü gibi MHP’ye geçen 3 belediye dışında elindeki belediyeleri koruduğu, hatta yeni
belediyeler kazandığı göze çarpmaktadır. 6360 sayılı Kanunun, Konya’nın siyasî durumuna gözle
görülür bir etkide bulunmadığı ifade edilebilir.
Ancak burada büyükşehir belediye meclislerinin oluşumu ve temsil adaleti ile ilgili birkaç noktaya
değinmekte yarar var. Bu konuda çalışmalar yapan Arıkboğa’ya göre (2014: s. 35), Türkiye’de
büyükşehir belediye meclislerinde temsilde adaletin iki boyutu vardır. Biri temsilde siyasî adalet,
diğeri temsilde coğrafî adalet boyutudur. Oy oranıyla sandalye oranı arasındaki ilişki temsilde
adaletin siyasî boyutunu, nüfus ile temsilci sayısı arasındaki ilişki ise temsilde adaletin coğrafi
boyutunu ifade eder. Yeni düzenlemeyle, büyükşehir belediye sınırlarının il sınırlarına
genişletilmesi sonrasında, büyükşehir belediye meclislerindeki temsil adaletsizliğine merkez ve
çevre ilçeler faktörü de eklenmiştir.
Büyükşehir belediye meclislerinde dolaylı temsil sistemi bulunmaktadır. Türkiye’deki diğer yerel
yönetim meclislerinin aksine büyükşehir belediye meclisi üyeleri, doğrudan halkoyuyla
seçilmemektedir. Bunun yerine, kanunlarda büyükşehir belediye meclisine iki yolla üye gitmesi
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öngörülmektedir: 1- Büyükşehirdeki ilçe belediye başkanları (5216 sayılı kanun), 2- ilçe belediye
meclis üyelerinin beşte biri (2972 sayılı kanun). Bu bağlamda, bir büyükşehir belediye meclisi üye
sayısının kaç kişiden oluşacağı şu iki faktöre bağlıdır: 1- İlçe belediyelerinin nüfusuna, 2Büyükşehir belediyesi içindeki ilçe belediyesi sayısına. Ancak, büyükşehir belediye meclisi üye
sayısını veren formülün içinde “nüfus” faktörü bulunsa da, büyükşehir belediye nüfusu ile
büyükşehir belediye meclisi üye sayısı arasında doğru bir orantı olduğunu söylemek pek yerinde
değildir. Bu formüldeki belirleyici faktör, ilçe sayısıdır. Bu analize göre Konya nüfus-temsil
ortalamasında iki katı aşan farkların oluştuğu büyükşehirlerden biri olarak değerlendirilmektedir
(Arıkboğa, 2014: s. 38). Ayrıca, Konya, temsil adaletsizliğinin yüksek olduğu büyükşehirler
arasında, büyükşehir belediye meclisinde en düşük ve en yüksek düzeyde temsil edilen ilçeler
arasındaki farkın 61,8 kat ile en yüksek olduğu büyükşehirdir (Arıkboğa, 2014: 44). Merkez
ilçelerin, büyükşehir belediyesi mücavir alanındaki toplam nüfus içindeki oranı % 57 iken,
meclisteki temsil oranı % 20 olarak gerçekleştiği için, % 37 oranında bir eksik temsil göze
çarpmaktadır. Araştırmaya göre Konya toplamı ile merkez ilçeler arasındaki eksik temsil açısından
da Büyükşehirler arasında 6. Sıradadır (Arıkboğa, 2014: 49).
Yeni düzenleme ile Konya Büyükşehir Belediye meclisinin üye dağılımında, katılım ve temsil
bakımından önemli değişiklikler olmuştur. Meclisin 130 üyesinin 26’sı merkez ilçelerden gelen
üyelerden oluşurken, 104’ü merkez dışındaki ilçelerden gelen üyelerdir. Kanun’dan önce, bütün
üyelerin merkez ilçelerden gelmesinden dolayı, doğal olarak merkezde bulunan ağırlığın, büyük
ölçüde merkezden çevreye doğru kaydığı söylenebilir.
4.4. Hizmet Sunumuna Etkileri
Öncelikle belirtilmelidir ki Konya Büyükşehir Belediyesi 6360 sayılı Kanun’dan önce, 3 ilçe ve
212 mahalleden oluşan 2140 km²’lik bir alana hizmet verirken, yeni düzenlemeyle birlikte 31 ilçe
ve 1200 mahalleden oluşan yaklaşık 41.000 km²’lik bir alana hizmet vermek durumundadır.
Konya büyükşehir belediyesi, hizmet, yetki ve sorumluluk alanının bu denli genişlemesine görece
kısa sürede uyum sağlamaya çalışmış, ilçelerde oluşturulması gerek yapılanmasını büyük oranda
tamamlamıştır. Dört yıllık sürede örneğin itfaiye hizmet noktası sayısını 5’ten 110’a, fen işleri
hizmet noktası sayısını 3’ten 31’e, KOSKİ hizmet noktası sayısını da 3’ten 45’e yükseltmiştir.
Bazı çevresel hizmetler ve özellikle katı atık depolama ve bertaraf hizmetleri altyapısı ve
teşkilatlanması düzenlenmeye başlanmıştır. 6360 sayılı Kanun gereğince, 31 ilçedeki katı atık
bertaraf hizmetlerinin Konya Büyükşehir Belediyesi yetki alanına girmesiyle birlikte 6 adet Katı
Atık Depolama ve Bertaraf Bölgesi oluşturmuştur. Buna göre (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
2015: 57): 1. Bölge: Selçuklu, Meram, Karatay, Çumra, Sarayönü, Kadınhanı, Akören; 2. Bölge:
Akşehir, Tuzlukçu, Yunak, Çeltik, Doğanhisar, Ilgın; 3. Bölge: Kulu, Cihanbeyli, Altınekin; 4.
Bölge: Karapınar, Ereğli, Halkapınar, Emirgazi; 5. Bölge: Hadim, Bozkır, Taşkent, Güneysınır,
Ahırlı, Yalıhüyük; 6. Bölge: Beyşehir, Seydişehir, Derebucak, Hüyük, Derbent. Yine, 6360 sayılı
Kanun kapsamında; “Cihanbeyli, Kulu, Altınekin İlçe, Belde ve Köyleri Çevre Koruma Birliği”
ile “Akşehir ve Eber Gölleri Çevre Koruma Birliği” kapatılarak bu birliklere ait Katı Atık Düzenli
Depolama Sahaları 31.03.2014 tarihi itibariyle Konya Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir
(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2015: 58). Ayrıca, 21.05.2014 tarihinde Akşehir ve Cihanbeyli
İlçeleri Katı Atık Düzenli Depolama Sahaları İşletmesi ihalesi gerçekleştirilmiş olup 03.07.2014
tarihinde faaliyete başlanmıştır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2015: 68).
Yeni büyükşehir kanunu ile sınırları genişleyen mevcut büyükşehir belediyeleri ve takip eden
seçimde bu statüyü kazanacak olan il belediyeleri, yetkili organlarının kararıyla, bu kanunla
sorumluluk alanına dahil edilen yerleşim yerlerine yetkisi içindeki her türlü yatırım ve hizmeti
götürebileceği belirtilmiştir. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, yeni sorumluluk alanlarında 2014
yerel seçimlerinden önce belli konularda (haşerelerle mücadele, mezarlık bakımı gibi) hizmetlerde
bulunduğu bilinmektedir. Seçimlerden ve dolayısıyla Kanun’un yürürlüğe girmesinden itibaren,
ilçe belediyelerinde ve taşra mahallelerinde ulaşım, su, kanalizasyon ve diğer altyapı ve üstyapı
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yatırımlarına yönelik belirgin çalışmalar görülmeye başlamıştır. Ereğli’deki altyapı çalışmaları,
Bozkır’da su şebekesinin yenilenmesi, Akşehir ve Seydişehir’de ana caddelerin modernize
edilmesi, Yalıhüyük’ün 15 yıllık su ihtiyacının karşılanması gibi çalışmalar yapılmıştır
(www.milliyet.com.tr, 2015; www.konya.bel.tr, 2015; www.yenimeram.com.tr, 2015).
Ancak yerel medyada yapılan bazı değerlendirmeler ve eleştiriler de göz ardı edilmemelidir.
Elbette yeni büyükşehir modelinin Konya uygulaması ve bütün Türkiye açısından en azından 5
yıllık bir zamana ihtiyacı olduğu kabul edilmelidir. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk
alanının genişlediği, 2 bin metrekareden 40 bin metrekareye çıkan bir hizmet ağının oluştuğu
unutulmamalıdır. Bu büyüklükte bir ilin tek merkezden yönetilmesi tabii ki zor olacaktır.
Teşkilatlanma devam ederken bu aksaklıkların doğal karşılanması gerekmektedir. Bu yeni
modelin Konya deneyimi ile ilgili, yerel medyada yer alan bazı eleştiriler şunlardır
(www.merhabahaber.com, 2015): 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından yürürlüğe giren yeni
büyükşehir kanunu aradan geçen bu sürede beldelere ve köylere beklenen hizmetleri vermekten
çok uzaktır. Belde statüsünü kaybederek mahalle olan Hotamış, İçeri Çumra, İsmil, İslik,
Tavşançalı gibi beldelerde yarım bırakılan çalışmalar yüzünden, vatandaşlar zaman zaman
mağduriyetler yaşamıştır. Konya’nın yüz ölçümünün çok geniş olması, 168 belde ve 584 köye
sahip olması Büyükşehir Belediyesi’nin işini zorlaştırmaktadır. Konya’nın uzak ya da yakın birçok
mahallesine (köy) giden hizmet yeterli değildir. Kışın yoğun kar yağışı olduğu zamanlarda uzak
ilçelere ve mahallelere hizmet götürülememiştir. İl Özel İdare’nin kaldırılması taşra
mahallelerindeki (köylerdeki) yatırımları da sekteye uğratmıştır. Çetin geçen kış mevsimlerinde
özellikle köy yolları ve sokakları ile yeterince ilgilenilememiştir.
5. Sonuç
Yeni Büyükşehir Kanunu yeterince tartışılmadan, bilimsel bir hazırlık aşamasından geçmeden
çıkarılmış bir düzenlemedir. Hatta kanunlaşma aşamasından çok kanunlaştıktan sonra tartışıldığı
söylenebilir. Bunun yanında Kanun üzerindeki tartışmalar, düzenlemenin Anayasa’ya uygunluğu,
üniter yapının ve mülkî idarenin korunması, yerelleşme - merkezîleşme, yerel özerklik, hizmette
halka yakınlık, hizmetlerin etkinliği ve ekonomikliği gibi ana başlıklar üzerinde
yoğunlaşmaktadır.
Öncelikle büyükşehirlerde yaşayan pek çok insanın, henüz kanunun getirdiği fiilî durumdan
haberdar olduğunu söylemek oldukça zordur. Bu çalışmada elde edilen sonuçlarla, yeni
büyükşehir sisteminin başarılı olup olmadığına karar vermek için en azından bir hizmet döneminin
geçmesi gerektiğini söylemek mümkündür. Çünkü yeni modelin uygulanmasının bazı zorluklara
tabi olduğu görülmektedir: Yeni büyükşehir sistemi Türk yerel yönetim yapısına köklü bir
değişiklik getirmektedir. Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il mülkî sınırına genişletilmesi,
İstanbul ve Kocaeli illerinde zaten uygulanmaktadır. Ama il özel idarelerinin de kaldırılmasıyla
bu durum, bu iki büyükşehir için de zorlaşacaktır. Yeni kurulan büyükşehir belediyelerinin
büyükşehir yetki ve sorumluluğu ve büyükşehir hizmetleri hakkında deneyim kazanmaları zaman
alacaktır. Konya gibi yüzölçümleri geniş ve merkeze çok uzak belde ve köyleri bulunan illerde,
büyükşehirlerin coğrafî zorluklar, mesafe, maliyet ve zaman noktasında önemli sıkıntıları
olacaktır.
Konya örneğinde de yeni büyükşehir sisteminin dört yıllık uygulaması belli bir yargıya ulaşmak
için yeterli görünmemektedir. Ancak geçen zaman içinde, 168 belde belediyesinin, 584 köyün
tüzel kişiliğinin kaldırıldığı ve il özel idare teşkilatının kapatıldığı bir idarî yapıda, bu yönetimlerin
yerine getirdiği görev ve hizmetlerin önemli bir zaman aksayacağını kabul etmek gerekmektedir.
Son olarak, halkın siyasî katılımının arttırılması ve demokrasinin güçlendirilmesi konusunda, yeni
büyükşehir sisteminin gerekli imkân ve mekanizmaları yeterince sağlayabildiğini söylemek henüz
zor görünmektedir. Daha önce belde belediyesinin kararlarına belli düzeyde etki edebilen ve hesap
sorabilen halkın büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kararlarını etkileme ve denetleme imkânı
azalmış bulunmaktadır.
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LÂDİK SECCADE HALILARINDA MİHRAP ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Çiğdem KARAÇAY
Öz
Lâdik, Konya İlinin Sarayönü ilçesine bağlı bir mahalledir. Saray seccadelerinin etkisinde gelişme gösteren Lâdik
halıları zengin motif ve kompozisyon özellikleriyle Anadolu halı sanatına değerli örnekler kazandırmıştır. Bugün
müze ve özel koleksiyonların en değerli parçaları arasında yer alan bu halılar milli kültürümüzün değerlerini
yansıtmaktadır. Bu araştırmanın amacı; Lâdik yöresinde dokunmuş bir grup halının mihrap özelliklerini incelemektir.
Bu kapsamda, Türkiye’deki müzelerden ve www.turkelhalilari.gov.tr internet adresinden ulaşılan 12 adet mihraplı
halı ele alınmıştır. Bu halıların mihrap tasviri ve mihrap süsleme kompozisyonu incelenmiştir. İnceleme sonucunda;
eserlerin dört tanesinin üç nişli, sekiz tanesinin tek nişli mihraplı olduğu saptanmıştır. Mihrap nişinde tasvir edilen
süsleme kompozisyonunda; boş, sütun, ibrik, manzara, yazı, kandil, hayat ağacı ve çiçek motifi kullanıldığı tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Konya, Lâdik, Mihrap, Halı, Seccade

ANALAYZING MIHRAB FEATURES IN LADIK PRAYER RUGS
Abstract
Ladik is a region belonging to Sarayonu town of Konya, Ladik rugs, which have improved with the influence of Saray
prayer rugs, presents valuable examples to Anatolian rug art with their rich pattern and composition characteristics.
Today, those rugs that decorate myseums and privite collections represent our cultural values. In this study a group of
Ladik prayer rugs are examined. The aim of this research is to examine properties of a group of rug which weaved in
Ladik region. In this scope the rugs which are available in Turkish museum and www.turkelhalilari.gov.tr website.
The mihrab description & mihrab decoration composition of these rugs were investigated. At the end of the
investigation, it was determined that four of the pieces had three niche and eight of the pieces had single niche. It was
determined that emty, column, ewer, scene, inscription, lampion, tree of life and flower patterns were used in the
decoration composition described in mihrab nische.
Keywords: Konya, Ladik, Mihrab, Rug, Prayer rug
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Giriş
Türk halı sanatının Anadolu’daki gelişimi açısından Konya önemli bir kenttir. 1905 yılında Konya
Alâeddin Camii’nde bulunan Selçuklu halıları, Konya’daki halıcılık faaliyetlerinin 13. yüzyılda
ne denli ileri düzeyde olduğunu göstermektedir. Türk halı sanatına önemli katkıları olan
Konya’nın ilçeleri de başlı başına birer halıcılık merkezi olup, kendine has motif ve kompozisyon
özellikleriyle tüm dünyada tanınmaktadır. Konya bölgesi; Karapınar, Sille, Obruk, İnlice Köyü,
Lâdik, Sarayönü, Ereğli ve Karaman’ı içine alır. Bölgede, seccade ve halılar dokunduğu yörenin
adıyla anılmaktadır. Konya ilinin Sarayönü ilçesine bağlı bir mahalle olan Lâdik’te dokunan
halılar ulusal ve uluslararası halı literatüründe Lâdik halıları adıyla tanınır.
Lâdik, Osmanlı saray seccadelerinin etkilerini, kendi bölge karakteri ile harmanlayan bir
merkezdir. Saray halılarının süsleme kompozisyonuna hâkim olan natüralist üslupta çiçek dekoru
Lâdik seccade halılarına model oluşturur. Halı zemininde yer alan üç nişli veya tek nişli mihrap,
mihrap nişini süsleyen zengin motif kompozisyonu, mihrabın altında ya da üzerinde yer alan
dikdörtgen bölümleri dolduran uzun saplı lale motifleri ve bordürlerde görülen üsluplaştırılmış lale
ve karanfil motifleri Lâdik seccade halıları için karakteristiktir. Bahsi geçen özellikler bağlamında
Anadolu’nun diğer halı merkezlerinde dokunmuş halılardan kolaylıkla ayırt edilen Lâdik halıları,
Anadolu halı sanatı içerisinde ayrı bir öneme sahiptir.
Lâdik seccade halıları Türkiye’de başta İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Vakıflar
Halı Galerisi ve Konya Müzesi olmak üzere birçok müzede; yurtdışında özellikle NewYork
Metropolitan Müzesi ve Avrupa’daki müzeler ve özel koleksiyonların en kıymetli parçaları
arasında yer almaktadır. Çalışmada, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Vakıf
Eserleri Müzesi, Konya Etnoğrafya Müzesi, Konya Sahip Ata Vakıf Müzesi ve
www.turkelhalilari.gov.tr internet adresinden 12 adet Lâdik halısı ele alınmıştır. Bu halılar zeminde
mihrap tasvirine yer verilen, seccade boyutunda örneklerdir. Halılardan dört tanesi üç nişli; sekiz
tanesi tek nişli mihraplıdır. Bu çalışma; ana motifi mihrap olan bu halıların, mihrap biçimi ile
mihrap motif ve süsleme kompozisyonunu detaylı olarak inceleyerek tanıtmayı amaçlamaktadır.
İncelenen 12 adet halının mihrap formu ve mihrap nişinde tasvir edilen motif kompozisyonu
değerlendirilerek tablo 1 de sunulmuştur.



Lâdik halıları hakkında detaylı bilgi için bkz: (Hawley, 1970, p.183-185; Formenton, 1972, p.97-98; Dimand, 1973,
p.211-215; Butterweck ve Orasch, 1986, p.79-83; Deniz, 1986, s.13-18; Barışta, 1995, s.211-234; Eiland, 1998, p.189191; Deniz, 2000; Aslanapa, 2005; Kaymak, 2012; Akpınarlı ve Özdemir, 2016, s.955-982;

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi; eser envanter numarası: 1506.

İstanbul Vakıflar Halı Galerisi; eser envanter numarası: 16-E19; 29-E54; 31-E56.

Konya Müzesi; eser envanter numarası: 820; 5340; 5727.

Konya Sahip Ata Vakıf Müzesi; eser envanter numarası: 137.

Türk El Halıcılığı Projesi, Türk El Halısı arşivi eser numarası: 409; 597; 743; 1512.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 1986 yılında başlattığı Türk El Dokuması Halıları Projesi, 20 yıl boyunca
yürütülmüştür. Proje kapsamında; halıcılığın gelişme gösterdiği sekiz halı bölgesindeki müzelerden, özel
koleksiyonlar ve camilerden toplam 3000 adet halının fotoğrafları çekilerek belgelenmiştir. Belgelenen halılardan
500’ünün fotoğrafları, desen özellikleri ile beraber Türk El Dokuması Halı Katalogu adı ile 5 cilt halinde 2006 yılında
yayımlanmış, katalogda yayınlanan bilgiler www.turkelhalilari.gov.tr adresinde de erişime sunulmuştur.
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Tablo 1: Halıların Mihrap Formu ve Mihrap Nişinde Tasvir Edilen Motif Kompozisyonu
Örnek

Mihrap Nişinde Tasvir Edilen Motif Kompozisyonu

Mihrap Formu

No:

Üç
Nişli

1

■

■

2

■

■

3

■

■

■

4

■

■

■

Tek
Nişli

Boş

Sütun

İbrik

Manzara

Yazı

Kandil

Hayat
ağacı

Çiçek
■

5

■

■

6

■

7

■

8

■

9

■

■

10

■

■

11

■

12

■

■
■

■
■

■
■

■

■

1. Lâdik Seccade Halılarının Mihrap Özellikleri
Türk halı sanatında ayrı bir grup olarak gelişen seccade; üzerinde belli bir yöne bakan bir kemer
şekli veya mihrap nişi yer alan dokumalara verilen genel isimdir. Seccadelerin mihraplı
kompozisyonu, kutsal bir mekânı ifade etmekte ve Kıble yönüne doğrultularak namaz kılmak için
kullanılmaktadır. Ayrıca camilerde kullanılan ve üzerinde mihrap deseni bulunan halılarda
seccade ismiyle bilinmektedir (Tazecan, 1989). Seccadelerde süsleme kompozisyonun
vazgeçilmez bir öğesi olan mihrap Türk Dil Kurumu Sözlüğünde; “Cami, mescit vb. yerlerde Kâbe
yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer” olarak
tanımlanmaktadır. Türk halı sanatına simgesel bir motif olarak giren mihrap, Lâdik seccade
halılarında iki farklı formda tasvir edilmiş, mihrap nişini süsleyen motif kompozisyonu da buna
göre şekillenmiştir. İlk formda, mihrap zemini sütunlar ile üç bölüme ayrılır ve mihrap üç nişli bir
görünüm kazanır. Çalışmamızda yer verdiğimiz örneklerden dört tanesi bu grupta yer alır.
Üç nişli mihraplı ilk örnek Türk El Dokuması Halıları Projesi (TEH), Türk El Halısı arşivinde 597
numaralı eserdir (Örnek & Fotoğraf: 1). 18. yüzyıla aittir. 111x159 cm boyutlarında seccade
halısıdır. Özel koleksiyonda bulunmaktadır. Eserin mihrap üçgeni üç kemerli olarak tasvir


Gantzhorn’a göre kemer formlu halıların menşei, İslam’dan önceki dinlerin bazı geleneksel simgeleri etkisinde
ortaya çıktığı ve geliştiği şeklindedir (Gantzhorn (1991). İslam mimarisinde niş tipi mihrabın, ilk kez Mescid-i
Nebevi’de Hz. Muhammed’in sütresinin sembolleştirilmesi için kullanıldığı ve erken İslam camilerinde maksureyle
bütünleşen kullanımının Türk mimarisinde gelişerek devam ettiği araştırmalar sonucu ortaya konmuştur. Dolayısıyla
Mekke ve Kâbe ile ilişkilendirilen mihrap aslında daha çok Medine ve Mescid-i Nebevi’nin sembolüdür (Bozkurt,
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edilmiştir. Kemerler, mihrap nişinde yer alan ince sütunlar tarafından taşınır. İnce sütunlar mihrap
nişini üç bölüme ayırır. Orta niş yan nişlerden daha geniş ve yüksektir. Kemerleri taşıyan ve
mihrap nişini üç bölüme ayıran ince sütunlar mimari birer öğe; kemerlerden aşağıya sarkan çiçek
motifleri dekoratif motifler olarak mihrap nişini doldurmaktadır. Mihrap kemerinin üzerinde yer
alan bölümü hançer şekilli yapraklar ve stilize çiçek motifleri süsler.
Üç nişli mihraplı 2. örnek, Türk El Halısı arşivinde 743 numaralı eserdir (Örnek & Fotoğraf: 2).
18. yüzyıla aittir. Seccade halısıdır. Türk El Dokuması Halıları Projesi (TEH), Türk El Halısı
arşivinde eserin Washington Tekstil Müzesi’nde olduğu belirtilmiştir. Bir önceki örnekte olduğu
gibi mihrap üçgeni üç kemerlidir. Kemerleri taşıyan ince sütunlar mihrap zeminini üç bölüme
ayırır. Böylece mihrap üç nişli bir görünüm kazanır. Orta niş yan nişlerden daha yüksek ve geniştir.
Kırmızı renkli mihrap zemininde, kemerleri taşıyan sütunların dışında motif bulunmamaktadır.
Mihrap nişine hareketlilik, mihrap kemerlerinin üzerini süsleyen hançer şekilli yapraklar ve stilize
çiçek motifleri ile verilmiştir.

Örnek & Fotoğraf: 1
18. Yüzyıl Lâdik Seccade Halısı
www.turkelhalilari.gov.tr’den

Örnek & Fotoğraf: 2
18. Yüzyıl Lâdik Seccade Halısı
www.turkelhalilari.gov.tr’den

Üç nişli 3. örnek Konya Müzesi’nde 820 envanter numarası ile kayıtlıdır (Örnek & Fotoğraf: 3).
18. yüzyıla aittir. 115x168 cm. boyutlarında seccade halısıdır. Mihrap üçgeni üç bölümlü olarak
tasvir edilmiştir ve her biri birer âlem motifi ile nihayetlenir. Mihrap zeminine kenarlardan
bağımsız olarak yerleştirilen iki sütun mihrabı üç bölüme ayırır. Sütunlar önceki iki örnekte olduğu
gibi mimari birer eleman görünümünde değil, mihrap nişini üç bölüme ayıran dekoratif motifler
2014). Grabar’a göre iç bükey niş ya da iki sütunun taşıdığı basit bir kemer dünyanın her yerinde bir imgeyi
onurlandıran arka plandır. Medine’deki Emevi Camii’nde yer alan içbükey mihrap, bu camide Peygamberin evinde
namazı yönettiği ve vaaz verirken durduğu yeri onurlandırdığı; Kurtuba Camii örneğinde ise inananlara Tanrısal lütfun
yolunu açan bir kapı olarak simgesel bir anlam taşıdığı söylenebilir. Onurlandırıcı yan anlamı olan bu klasik sanat
motifi, İslam sanatında da aynı amaçla kullanılmak üzere alınmış, kutsallaştırdığı olayın İslam’a özgülüğü nedeniyle
belli bir tekillik kazanmıştır (Grabar, (1998).

Eserin bilgilerine Türk El Dokuması Halıları Projesi (TEH), Türk El Halısı arşivinden ulaşılmıştır. Burada halının
ölçüleri belirtilmemiştir. Muadilleri göz önüne alındığında eserin mihrap tasviri ve süsleme kompozisyonu seccade
halısı boyutunda olduğunu göstermektedir.
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şeklinde tasvir edilmiştir. Orta niş yan nişlerden daha geniş ve yüksektir. Mihrap üçgeninin üst
kısmını hançer şekilli yapraklar ve stilize çiçek motifleri süslemektedir.
Üç nişli mihraplı halıların bir başka formunu temsil eden 4. örnek, Türk El Halısı arşivinde 409
numaralı eserdir (Örnek & Fotoğraf: 4). 18. yüzyıla aittir. 115x172 cm. boyutlarında seccade
halısıdır. Türk El Dokuması Halıları Projesi (TEH), Türk El Halısı arşivinde eserin Türk ve İslam
Eserleri Müzesi’nde olduğu belirtilmiştir. Mihrap üçgeni üç bölümlüdür ve her biri birer âlem
motifi nihayetlenir. Krem rengi mihrap zemininde, iki yanda yer alan sütunlar mihrap nişini üç
bölüme ayırır. Bu sütunların her iki ucunda stilize birer çiçek motifi vardır. 3. örnekte mihrap
zeminini bölen sütunlardan çok daha dekoratif tasvir edilmiştir. Mihrap nişindeki dekoratif
sütunların yanı sıra mihrap üçgeninin üzerinde oluşan dikdörtgene yakın alanı hançer şekilli
yapraklar ve aralarında yer alan stilize çiçek motifleri süsler.

Örnek & Fotoğraf: 3
18. Yüzyıl Lâdik Seccade Halısı
Konya Müzesi Halı Kataloğu I’den
Envanter no: 820

Örnek & Fotoğraf: 4
18. Yüzyıl Lâdik Seccade Halısı
www.turkelhalilari.gov.tr’den

Lâdik seccade halılarında tasvir edilen bir diğer mihrap formu tek nişli olanlardır. Çalışmamızda
incelediğimiz örneklerden sekiz tanesi bu gruba girmektedir. Tek nişli örneklerde mihrap biçimi
açısından en orijinal eser İstanbul Vakıf Eserleri Müzesi’nde, 29-E54 envanter numarası ile
kayıtlıdır (Örnek & Fotoğraf: 5). 18. yüzyıla aittir. 115x170 cm. boyutlarında seccade halısıdır.
Mihrap üçgeni üç bölümlüdür ve her biri birer âlem motifi ile nihayetlenir. Mihrap üçgeni bu
şekilde tasvir edilen 3 ve 4 numaralı örneklerin mihrap nişinde yer alan sütunlar bu halıda yoktur.
Kırmızı renkli mihrap nişi tek bölümlüdür ve ortada çiçek motiflerinden oluşmuş bir madalyon
yer almaktadır. Dolayısıyla, üç bölümlü mihrap üçgenine sahip her halının üç nişli olmadığını
göstermesi açısından önemli bir örnektir. Mihrap üçgeni üzerinde stilize çiçek motifleri ile
oluşturulmuş süsleme kompozisyonu yer alır.
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Örnek & Fotoğraf: 5
18. Yüzyıl Lâdik Seccade Halısı
İstanbul Vakıf Eserleri Müzesi arşivinden
Envanter no: 29-E54

Çalışmamızda yer verdiğimiz 6. örnek, tek nişli mihrap formundadır (Örnek & Fotoğraf: 6).
İstanbul Vakıf Eserleri Müzesi’nde 16-E19 envanter numarası ile kayıtlıdır. 18. yüzyıla aittir.
110x160 cm. ölçülerinde seccade halısıdır. Mihrap üçgeni zemin çizgisine kadar basamak
şeklinde daralarak yükselir ve birleştiği noktada bir âlem motifi yer alır. Basamak şeklindeki
mihrap üçgeni birkaç kontürle belirginleştirilmiştir. Basamaklar dıştan çengellidir. Mihrap nişi
krem rengidir. Süsleme yoktur. Mihrap üçgeninin zemin çizgisine kadar yükselmesi sebebiyle iki
yanda mihrap köşelikleri oluşmuştur. Mihrap köşeliklerinde zemin rengi koyu mavidir. Bu
bölümde de süsleme yoktur.
7. örnek, İstanbul Vakıf Eserleri Müzesi’nde 31-E56 envanter numarası ile kayıtlıdır (Örnek &
Fotoğraf: 7). 18. yüzyıla aittir. 115x170 cm. ölçülerinde seccade halısıdır. Mihrap tek nişlidir.
Mihrap basamak şeklinde daralarak birleşir fakat birleştiği nokta zemin çizgisine kadar yükselmez.
Bu nedenle mihrap üçgeni basık bir görünüme sahiptir. Basamakların birleştiği noktada bir âlem
motifi yer alır. Mihrap basamakları birkaç kontür ile belirginleştirilmiştir. Mihrap nişi mavi
renklidir. Sade bir süsleme kompozisyonuna sahip mihrap nişinde üç tane küçük ibrik motifi yer
alır. İbrikler ters yönde tasvir edilmiştir. İbrik motifinin ilki mihrap üçgeninin iç çeperindedir. Bir
kandil gibi mihrap nişinden aşağıya sarkmaktadır. Diğer iki ibrik motifi yanlarında birer çiçek
motifi ile birlikte mihrap nişinin alt kısmında simetrik durmaktadır. Mihrap üçgeninin basık olması
dolayısıyla yanlarda köşelikler oluşmamış bunun yerine mihrap üçgeninin hemen üzerinde


Basamaklı mihrap; “İslam sanatında geçitlerde güvenlik ve koruyuculuk imgesi kademelerle tasvir
edilmiştir. Bazı seccadelerde görülen basamaklı mihrap, kademe kademe bu kutsal güvenlik alanına geçişi
temsil eder” şeklinde yorumlanmaktadır (Yılmaz, 1999, s.331).
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dikdörtgene yakın bir bölüm meydana gelmiştir. Burada hançer şekilli yapraklar ve stilize çiçek
motiflerinden oluşan süsleme kompozisyonu yer alır. Mihrap nişinde görülen ibrik motiflerine
burada da yer verilmiştir. Mihrap üçgeninde, basamakların başladığı noktada simetrik olarak birer
ibrik motifi tasviri vardır.

Örnek & Fotoğraf: 6
18. Yüzyıl Lâdik Seccade Halısı
İstanbul Vakıf Eserleri Müzesi arşivinden
Envanter no: 16-E19

Örnek & Fotoğraf: 7
18. Yüzyıl Lâdik Seccade Halısı
İstanbul Vakıf Eserleri Müzesi arşivinden
Envanter no: 31-E56

Çalışmamızda incelediğimiz 8. örnek, Türk El Halısı arşivinde 1512 numara ile kayıtlıdır (Örnek
& Fotoğraf: 8). 18. yüzyıla aittir. 111x187 cm. ölçülerinde seccade halısıdır. Mihrap tek nişli tasvir
edilmiştir. Basamak şeklinde daralarak yükselir. Basamakların birleştiği noktada âlem motifi yer
alır. Basamaklar birkaç kontür ile belirginleştirilmiştir ve dıştan çengellidir. Mihrap üçgeni,
mihrap zeminine kadar yükselmez. Mihrap köşeliklerinde simetrik olarak taç yapraklı birer çiçek
motifi yer alır. Mihrap üçgeni üzerinde ise hançer şekilli yapraklar ve stilize çiçek motifleri
görülür. Bu eseri orijinal kılan özellik kırmızı renkli mihrap nişinde yer alan motiftir. Halının
dokunduğu tarih olan 1771 rakamı Arapça olarak mihrap üçgenini süslemektedir.
Türk halılarında, halının dokunduğu tarihin bir motif gibi yer alması, 18. yüzyılda yeni yeni
görülmeye başlanır. Tarihli halıların neredeyse tamamı seccade türündendir (Erdmann, 1973).
Lâdik halılarında, mihrap üçgeninde halının dokunduğu tarihin yer aldığı örnek sayısı, Anadolu’da
halı dokunan diğer bölgelere oranla oldukça fazladır. Lâdik halılarında mihrap üçgeninde tarih
bulunan halıların tamamı 18. yüzyıla aittir. Bu halılardan, çalışmamızda da yer verdiğimiz Türk
ve İslam Eserleri Müzesi’nde yer alan iki halıdan biri 1771 (Fotoğraf: 8), diğeri 1791 tarihlidir
(Aslanapa, 2005, s.262-263). K. Erdmann’ın araştırmaları esnasında ulaştığı tarihli Lâdik seccade
halılarında ise 1790, 1791, 1794, 1795, 1797, 1798 ve 1799 rakamları Arapça olarak yer almaktadır
(Erdmann, 1973, s.172).
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Örnek & Fotoğraf: 8
18. Yüzyıl (1771)
Lâdik Seccade Halısı
www.turkelhalilari.gov.tr’den
Çalışmamızda yer verdiğimiz 9. örnek, Konya Sahip Ata Vakıf Müzesi’nde 137 envanter numarası
ile kayıtlıdır (Örnek & Fotoğraf: 9). 19. yüzyıla aittir. 104x160 cm. ölçülerinde seccade halısıdır.
Mihrap üçgeni, basamak şeklinde daralarak yükselir. Basamakların birleştiği noktada, ince bir
sütunun ucunda uzanan âlem zemin çizgisine erişir. Birkaç kontürle belirginleştirilmiş basamaklar
dıştan çengellidir. Eserin mihrap nişi orijinal bir süsleme kompozisyonuna sahiptir. Mihrap nişi
kırmızı renklidir. Burada üst üste yerleştirilmiş üç yatay manzara ünitesi görülür. Birinci ve ikinci
manzara üniteleri, simetrik olarak tekrarlanan şematik sokak kesitlerinden oluşmaktadır. Aynı
kompozisyona sahip olan bu yatay manzara ünitelerinin her birinde, simetrik olarak yerleştirilmiş
iki şematik ev motifi, geometrik forma büründürülmüş dört ağaç arasında yer almaktadır. Şematik
evlerin kırma çatısı ince kontürlerle belirlenmiştir. Bu evlerin cephesinde görülen düşey açıklıklar
kapı ve pencereleri betimler. Şematik evlerin arasında yer alan üçgen öğeler boşluk
doldurmaktadır. Biri geniş, diğeri dar yapraklı tasvir edilen ağaçlar kaydırmalı olarak devam
etmektedir. Şematik ev ve ağaçların önünde uzanan yatay veranda ile kompozisyon tamamlanır.
Sıralanan ağaçlar arasında yer alan ev düzeni ile halı, bir mekân tanımlaması sunmaktadır. Üçüncü
manzara ünitesi, mihrap üçgenindedir. Manzaranın merkezinde, kırma çatılı ve cephesinde kapı
ve pencereleri betimleyen üç düşey açıklığın bulunduğu bir ev motifi yer alır. Şematik ev motifinin
hemen önünde yatay veranda uzanır. Mihrap köşeliklerinde, simetrik yerleştirilmiş ibrik motifleri
ve mihrap kemerinin hemen üzerinde dört yapraklı stilize çiçekler ile süsleme kompozisyonu
tamamlanır.
10. örnek, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde 1506 envanter numarası ile kayıtlıdır
(Örnek & Fotoğraf: 10). 19. yüzyıla aittir. 100x185 cm. ölçülerinde seccade halısıdır. Mihrap
üçgeni basamak şeklinde daralarak yükselir. Basamakların birleştiği noktada, ince bir sütunun
ucunda yer alan âlem, zemin çizgisine yakın bir noktaya kadar uzanır. Basamaklar birkaç kontürle
belirginleştirilmiş ve dıştan çengellidir. Mihrap zemini krem rengidir. Mihrap nişinin iç çeperini
bir sıra karanfil motifleri çevreler. Mihrap nişinde üst üste dört sıra yatay manzara kuşağı yer alır.


Manzara tasviri, Kırşehir ve Kula halılarında yaygın olarak görülmektedir. Lâdik halılarında ise şu an için sadece
çalışmamızda yer verdiğimiz iki örnek bilinmektedir (Karaçay, 2016).
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Manzara kuşağında yer alan motifler, bir önceki eserde olduğu gibi net değildir. Geometrik forma
büründürülmüş ağaçlar arasında yer alan evler şekil olarak bozulmuş, geometrik birer öğe şeklinde
tasvir edilmiştir. Mihrap üçgeninin zemin çizgisine kadar uzanmaması nedeniyle mihrap
köşeliklerine ek olarak mihrap üçgeni üzerinde bir süsleme alanı daha oluşmuştur. Köşelikleri
simetrik birer ibrik motifi, mihrap üçgeni üzerini ise hançer şekilli yapraklar ve stilize çiçek
motifleri süsler.

Örnek & Fotoğraf: 9
19. Yüzyıl Lâdik Seccade Halısı
Konya Sahip Ata Vakıf Müzesi
arşivinden
Envanter no: 137

Örnek & Fotoğraf: 10
19. Yüzyıl Lâdik Seccade Halısı
İstanbul TİEM arşivinden
Envanter no: 1506

11. örnek, Konya Müzesi’nde 5340 envanter numarası ile kayıtlıdır (Örnek & Fotoğraf: 11). 20.
yüzyıla aittir. 105x182 cm. ölçülerinde seccade halısıdır. Mihrap tek nişli tasvir edilmiştir. Mihrap
üçgeni basamaklı değil, düz üçgen formdadır. İnce kontürlerle belirginleştirilen mihrap üçgeni
dıştan çengellidir. Tepede âlem motifi yer alır. Mihrap köşeliklerinde simetrik birer ibrik ile stilize
çiçek motifleri yer alır. Mihrap nişi kırmızı renklidir. Mihrap iç çeperini bir sıra çiçek motifleri
çevrelemektedir. Hayat ağacı motifi, mihraptan aşağıya doğru uzanarak nişi doldurmaktadır.
Hayat ağacı, kaynaklarda "axis mundi" (Evren’in Direği), cennet, gök, bereket gibi kavramların
yanı sıra evrenle yaşam arasındaki tüm ilişkileri simgeleyen evrensel bir motif olarak
tanımlanmaktadır. Bütün toplumların mitolojilerinde hayat ağacı kavramına rastlanılmaktadır
(Kuban, 2001, s.96-97). Bu toplumlarda kültür farklılığına bağlı olarak hayat ağacını sembolize
eden bitkiler farklılık gösterir. Hayat ağacını sembolize eden bu bitkiler arasında servi, nar, incir,
zeytin, meşe ve kayın ağacını sayabiliriz (Erbek, 1987, s.49). Türk halı sanatında da sevilen bir
motif olarak hayat ağacına sıklıkla rastlanır.
12. örnek, Konya Müzesi’nde 5727 envanter numarası ile kayıtlıdır (Örnek & Fotoğraf: 12). 20.
yüzyıla aittir. 108x190 cm. ölçülerinde seccade halısıdır. Mihrap tek nişli tasvir edilmiştir. Mihrap
üçgeni düz üçgen formdadır. Zemin çizgisine kadar uzanmaz. İnce kontürlerle belirginleştirilen
mihrap üçgeni dıştan çengellidir. Tepede âlem motifi yer alır. Mihrap köşeliklerinde iki ibrik
motifi simetrik olarak yer almaktadır. İbrik motifinin hemen üzerinde birer çiçek motifi görülür.
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Mihrap nişi kırmızı renklidir. Mihrap nişini, kemerden aşağıya doğru sarkan büyükçe bir kandil
motifi doldurur.
Kandil, Kur’an-ı Kerim’de "Allah göklerin ve yerin nurudur, O’nun nurunun temsili, içinde lamba
bulunan bir kandillik gibidir” şeklinde geçmektedir (Kur’an-ı Kerim, Nur Suresi, 35. Ayet). İslam
sanatında kandil tasviri, manevi bir değer taşımaktadır. Bu özellik, kandildeki ateşin, dolayısıyla
"nur"a çevrilmesinden ileri gelmektedir (Aksel, 1966, s.47). Anılan ayet’te tefsir edilen kandil
deseni halk arasında halı, kilim ve diğer el sanatları ile mimaride bir desen haline gelmiş, zamanla
kandil nur yani ışık ve temizlik ile özleştirilmeye başlanmıştır. Sonuçta üzerinde namaz kılınan
seccadelere mihraptan aşağı doğru sarkan bir kandil motifi dokumak gelenek halini almıştır
(Deniz, 2000, s.198-199).

Örnek & Fotoğraf: 11
20. Yüzyıl Lâdik Seccade Halısı
Konya Müzesi Halı Kataloğu I’den
Envanter no: 5340

Örnek & Fotoğraf: 12
20. Yüzyıl Lâdik Seccade Halısı
Konya Müzesi Halı Kataloğu I’den
Envanter no: 5727

2.Değerlendirme ve Sonuç
Konya, Anadolu’da Türk halı sanatının gelişiminde öncü bir rol oynamıştır. Konya’da sadece il
merkezinde değil, ilçe ve köylerde de halıcılık faaliyetleri yaygındır. Dolayısıyla “Konya bölgesi”,
kendi karakteristik özelliklerine sahip farklı dokumacılık merkezlerini kapsayan bir ifadedir.
Konya’nın Sarayönü ilçesine bağlı bir mahalle olan Lâdik bu merkezlerden biridir. Lâdik
yöresinde dokunmuş 12 adet halının incelendiği bu çalışma, yörenin motif ve kompozisyon
açısından zenginliğini göstermektedir.
Çalışmada ele alınan halıların tamamı ölçüleri itibariyle seccade halısı grubuna girmektedir.
Seccade halılarının süsleme kompozisyonunda ana motif mihraptır. İncelediğimiz eserlerin
tamamında görülen mihrap motifi bu örneklerde birkaç farklı formda tasvir edilmiştir. Bu
formlardan en ilgi çekeni çalışmamızda 1 ve 2 numaralı örneklerde görülmektedir. Bu eserlerde
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mihrap üçgeni üç kemer ile oluşturulmuştur. Mihrap üçgenini oluşturan kemerler, mihrap zeminini
üçe bölen ince sütunlar ile taşınır. Düz hatlarla üsluplaştırılmış kemerlerde üçlü kemer düzeni
görülmektedir. Dolayısıyla üç nişli bir mihrap formu ortaya çıkar. Orta niş yan nişlerden daha
yüksek ve geniş olur.
Üç nişli mihrap formuna sahip ancak mihrap üçgeninde biçim açısından farklılık gösteren 3 ve 4
numaralı örneklerde öne çıkan özellik mihrap nişinde yer alan sütunların mimari birer öğeden
ziyade dekoratif amaçlı kullanılmalarıdır. Bu örneklerde mihrap üçgeni üç bölümlü olarak tasvir
edilmiştir. Mihrap nişinde yer alan sütunlar, üç bölümlü mihrap üçgeninde her bir bölümü
oluşturan üçgenlerden bağımsız olarak yer alırlar. Bu nedenle 1 ve 2 numaralı örneklerde olduğu
gibi üçlü kemer düzeni söz konusu değildir. Ancak, sütunlarla oluşturulan kompozisyon ile mihrap
üç nişli bir görünüm kazanmıştır.
Tek nişli mihraplı eserleri tek bir grupta ele almayı imkânsız kılan 5 numaralı örnekte mihrap
üçgeni yine üç bölümlü tasvir edilmiştir. Yan yana yer alan üç tane üçgen, mihrap zemininde bir
eksen halinde uzanan iki sütunla üç nişli bir mihrap oluşturabilecekken sütunların olmaması
dolayısıyla mihrap tek nişli bir görünüm kazanmıştır.
Tek nişli mihraplı diğer örnekler kendi içlerinde bazı farklılıklar sergilese de esas itibariyle aynı
formun ürünleridir. 6-10 numaralı örneklerde mihrap üçgeni basamak şeklinde daralarak
yükselmekte ve basamakların birleştiği noktada âlem motifi yer almaktadır. Birkaç kontürle
belirginleştirilen basamaklar dıştan çengellidir.
Tek nişli mihraplı halılarda mihrap üçgeninde görülen bir başka biçim, mihrap üçgeninin düz
üçgen formda birleşmesiyle oluşmaktadır. 11 ve 12 numaralı eserler bu forma örnektir. Bu
halılarda mihrap üçgeni birkaç kontürle belirginleştirilmiştir ve dıştan çengellidir. Tepede âlem ile
nihayetlenir.
Çalışmamızda yer verdiğimiz eserlerde mihrap nişinde yer alan motiflerin, halının mihrap formuna
bağlı olarak şekillendiği görülmektedir. 1-4 numaralı üç nişli örneklerde mihrap zemininde yer
alan motif, sütundur. Tek nişli örneklerde ise motif kompozisyonu daha zengindir. 5 numaralı
örnekte mihrap nişinde yer alan çiçeklerden oluşmuş bir madalyon, 6 numaralı örnekte mihrap
nişinde motif olmaması, 7 numaralı örnekte üç küçük ibrik motifi, 8 numaralı örnekte mihrap
üçgenini süsleyen Arapça yazılmış 1771 rakamı, tek nişli mihraplı eserlerde sade süsleme
kompozisyonunun güzel örnekleridir.
9 ve 10 numaralı örneklerde mihrap nişinde yatay olarak üst üste tasvir edilen manzara kuşakları,
11 numaralı örnekte mihrap üçgeninden aşağıya doğru sarkan hayat ağacı motifi ve 12 numaralı
örnekte yine mihrap üçgeninden aşağıya doğru sarkan kandil motifi, tek nişli mihrabı tamamen
dolduran ve kompozisyon çeşitliliğini vurgulayan eserlerdir.
İncelediğimiz halılarda mihrap köşeliklerinin formu, mihrap üçgeninin tasvir edilişine bağlı olarak
gelişmiştir. Üç nişli mihraplarda; mihrap üçgeninin 1 ve 2 numaralı örneklerde kemerli olması, 3
ve 4 numaralı örneklerde ise üç dilimli olması sebebiyle mihrap köşelikleri oluşmamıştır. Tek nişli
mihraplarda; mihrap üçgeninin 5 numaralı örnekte üç dilimli olması, 7, 8, 9, 10, 12 numaralı
örneklerde zemin çizgisine kadar uzanmaması dolayısıyla mihrap üçgenine ek olarak mihrap
üçgeninin üzerinde dikdörtgene yakın bir alan daha oluşmuştur. 6 ve 11 numaralı örneklerde ise
mihrap üçgeni zemin çizgisine kadar uzanmış ve her iki yanda birer üçgen köşelik oluşturmuştur.
Bu bölümleri hançer şekilli yapraklar, ibrik motifleri ve stilize çiçek motifleri süsler. Mihrap
köşeliklerinde hiçbir süslemeye yer verilmeyen tek eser 6 numaralı örnektir.
Saray halılarından gelen natüralist üslupta çiçek dekorunu kendine has karakteristik özellikleri ile
harmanlayan Lâdik, Türk halı sanatına değerli örnekler vermiştir. Müzelerde ve özel
koleksiyonlarda bulunan bu eserlerin tanıtılması Lâdik halılarının daha iyi tanınmasına imkân
sunmaktadır.
116

Analayzing Mihrab Features in Ladik Prayer Rugs

Kaynakça
Akpınarlı, F.H., ve Özdemir, H.A. (2016). Konya-Lâdik Halılarındaki Motiflerin İncelenmesi.
İDİL, Cilt 5, Sayı 23: s. 955-982.
Aksel, M. (1966). Türklerde Dini Resimler. Elif Yayınları. İstanbul.
Aslanapa, O. (1972). Türk Halı Sanatı. Yapı ve Kredi Bankası, Binbirdirek Matbaacılık San. A.Ş
Basımevi. İstanbul.
Aslanapa, O. (2005). Türk Halı Sanatının Bin Yılı. İnkılap. İstanbul.
Barışta, H.Ö. (1995). Sarayönü ve Lâdik’te Bulunan Türk Halılarından Bazı Örnekler. Vakıflar
Dergisi, Sayı: XXV: s. 211-234.
Bozkurt, T. (2014). İslam Mimarisinde Mihrap Sembolizmi. Prof. Dr. Selçuk Mülayim Armağanı,
Sanat Tarihi Araştırmaları, Lale Yayıncılık, Kültür ve Sanat Yayınları: 2, s. 185-205.
Butterweck, G., ve Orasch, D. (1986). Handbook of Anatolian Carpets. Im Eigenverlag. Wien.
Deniz, B. (1986). Lâdik Halıları. Bilim Birlik Başarı, Y. 12, S. 46: s. 13-18.
Deniz, B. (2000). Türk Dünyasında Halı Kilim ve Düz Dokuma Yaygıları. Atatürk Kültür Merkezi
Başkanlığı Yayınları. Ankara.
Dimand, M.S., (1973). Oriental Rugs in the Metropolitan Museum of Art. The Metropolitan
Museum of Art. New York.
Eiland, M. L. (1998). Oriental Carpets. Bulfinch Press. Belçika.
Erbek, G. (1987). Anatolian Motifs From Çatalhöyük To The Present. (basım yeri yok).
Erdmann, K. (1970). Seven Hundred Years of Oriental Carpets. University of California Press.
California.
Formenton, F. (1972). Oriental Rugs and Carpets. The Hamlyn Publishing Group Limited.
London.
Gantzhorn, V. (1991). The Christian Oriental Carpets. Benedikt Taschen. Köln.
Grabar, O. (1998). İslam Sanatının Oluşumu. N. Yavuz (Çev.). YKY. İstanbul.
Hawley, W. A. (1970). Oriental Rugs Antique and Modern. Dover Publications. New York.
Karaçay, Çiğdem (2016). Batılılaşma Dönemi Türk Sanatında Manzara Tasvirinin Türk Halı
Sanatına Yansıması. Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Kaymak, F. (2012). Konya Etnoğrafya Müzesi’nde Bulunan Lâdik Halıları ve Görsel
Çözümlemeleri. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar
Enstitüsü,
Kervan, G., ve Önel, L. (2012). Konya Müzesi Halı Kataloğu I. Ed. M. Çıpan. Konya Müzesi
Müdürlüğü. Konya.
Kuban, D. (2001). Divriği Mucizesi. YKY. İstanbul.
Kur’an-ı Kerim, Ankara, Türk Diyanet Vakfı, 1993.
Tazecan, H. (1989). Saf Kilim Seccadeler Üzerine Bir Deneme. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,.
Yılmaz, N. (1999). El Dokumalarındaki Motiflere İkonografik Yaklaşım. 2000’li Yıllarda
Türkiye’de Geleneksel Türk El Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal ve Ekonomik Boyutu
Sempozyumu Bildirileri. Kültür Bakanlığı. s. 329-332.

117

Lâdik Seccade Halılarında Mihrap Özelliklerinin İncelenmesi

Elektronik Yayınlar
www.turkelhalilari.gov.tr, 01.02.2017 tarihinde erişildi.
metmuseum.org/art/collection/search/452571, 01.02.2017 tarihinde erişildi.

118

Yayın Geliş Tarihi: 27.03.2017
Yayın Kabul Tarihi: 15.01.2017

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
55. Sayı / Ocak 2018

KAMU BÜYÜKLÜĞÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖNELİK VAR ANALİZİ
Arzu ERDOĞAN1
Serdar ERDOĞAN 2
Hüseyin ERDAŞ 3
Öz
Kamunun ülke ekonomisinin tüm sektörlerde aldığı payın makroekonomik büyüklüklerle olan ilişkisi önem arz
etmektedir. Bu çalışmada 2006.1 – 2016.2 dönemi arasında Türkiye’de kamu büyüklüğünün çeşitli makroekonomik
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Abstract
In the share of the country's economy in all sectors, the relation of the macroeconomic size to the macroeconomy is
important. In this study, the relation of public size to various macroeconomic variables in Turkey between 2006.1 –
2016.2 period was examined by Vector Autoregression (VAR) method. In addition, in the study, impact-response
function, variance decomposition and VAR causality analysis were also tried to show the findings in more detail.
According to the findings of the study, it is seen that economic growth is the most important variable affecting the
public size within the existing variables. In the short term, there was a positive effect from the size of the public to the
unemployment. However, in terms of causality analysis, a one-way causality from unemployment to public size has
been determined. Finally, it has been determined that there is a negative and strong relationship between growth and
unemployment, and mutual causality analysis gives meaningful results.
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Giriş
Günümüz küreselleşen dünya ekonomisinde çeşitli ülke ekonomilerinde sektörel açıdan yabancı
sermaye hareketlerine ve devletlerin iç politikalarının gereği özelleştirme durumlarına bağlı olarak
şekillenen ekonomik ortamda kamusal büyüklük ve istihdam daha da önem arz eden bir duruma
gelmiştir.
Ülke ekonomilerinde yer alan çeşitli sektörlerde devletin aldığı payın önemi büyüktür. Buna bağlı
olarak kamu büyüklüğünün ülke halkının istihdam hacmi, üretim ve dolayısıyla yatırım hacmi
seviyesi ile olan ilişkisi önem arz etmektedir.
Herhangi bir ülkede kamunun ekonomideki göreli payını ve ekonomi üzerindeki rolünü ölçmede
kamu harcamalarının büyüklüğünün yeri önemlidir. Bunun yanında devletlerin artan görevleri
yeni kamu harcamalarına, artan harcamalar da devletin o ekonomideki büyüklüğünü
oluşturmaktadır. Burada kamu harcamalarının büyüklüğü kadar kişi başına düşen kamu
harcamalarının da çalışmalarda kullanıldığı görülmektedir. (Öztürk, 2011, s. 11).
Kamu harcamalarının kamunun ekonomideki ağırlığını gösteren en önemli göstergesi olmasının
yanında, teorik açıdan farklı göstergeler de bulunmaktadır. Bunlar; kamu çalışanlarının toplam
istihdamdaki payı, kamu kesimi harcamalarının finansmanı ve bütçe düzenlemeleri ile sağlık ve
güvenliğe yönelik alınacak tedbir maliyetlerinin boyutu diye sıralanabilmektedir (Savaşan, 2014,
s. 31-41). Aşağıdaki grafikte Türkiye ekonomisine yönelik kamu büyüklüğünün gelişimi
gösterilmeye çalışılmıştır.
Şekil 1: Türkiye’de Kamu Büyüklüğünün Tarihsel Seyri

Kamu Harcaması/Milli Gelir
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Kaynak: Savaşan ( 2014, s. 33), Bumko, (2016)
Yukarıdaki grafikte kamu büyüklüğünü temsilen kamu harcamalarının söz konusu tarihlerde milli
gelire oranı gösterge olarak alınmıştır. Bu grafiğe bakıldığında 2001 tarihi kamu büyüklüğünde
zirvenin görüldüğü yıl olarak göze çarpmaktadır. 1975-2001 arası dönem genel itibariyle kamu
büyüklüğünün sürekli bir artış trendine sahip olduğunu göstermektedir. 2001 sonrasında ise kamu
büyüklüğünün gittikçe azaldığı bir dönem olduğu görülmektedir.
Bu alanda yapılmış olan çalışmalara bakıldığında genellikle kamu büyüklüğünün işsizlik ya da
büyüme ile olan aralarındaki ilişkilerin yer almış olduğu çalışmalardır. Bu analizde değişken sayısı
biraz daha genişletilerek çalışmaya farklı bir boyut kazandırılmaya çalışılmıştır.
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Bu çalışmada kamusal büyüklük ve işsizlik ilişkisi üzerinde farklı makroekonomik değişkenlerin
de etkili olabileceği düşüncesiyle ekonomik büyüme ve enflasyonun da çalışmaya dahil edilmesine
karar verilmiştir. Ayrıca burada model seçimi bakımından açıklayıcı ve açıklanan değişkenlerin
net belirsizliği dolayısıyla VAR modeli analizi ile çalışmanın ampirik kısmı sonuçlandırılacaktır.
Bu çalışmada Türkiye ekonomisine yönelik kamu sektörü büyüklüğünün çeşitli makroekonomik
değişkenlerle ilişkisinin analizi yapılacaktır. Bu çalışmanın analiz kısmında ekonometrik yöntem
olarak VAR modeli ve Nedensellik analizi kullanılacaktır.
Kamu büyüklüğüne yönelik son 20 yılda çeşitli teorik gelişmeler olmuş ve bu konu üzerine
yapılmış önemli çalışmalar mevcuttur. Özellikle Karras (1993, 1996), Abrams (1999) ve
Christopoulos (2002, 2005) tarafından yapılmış çalışmalar ön plana çıkmıştır. Bunlardan özellikle
Abrams tarafından yapılmış olan çalışma literatürde geniş yankı uyandırmıştır. Söz konusu
çalışmada Abrams, çeşitli gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde yapılan çalışmada
araştırılarak geliştirmiş ve literatürde Abrams eğrisi olarak da yerini alan teoriye göre kamu
büyüklüğü ile işsizlik arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu diğer bir deyişle kamunun piyasada
yeri büyüdükçe işsizliğin artacağı savı ortaya koyulmuştur (Abrams, 1999).
1.Literatür
Karras, tarafından yapılan çalışmada kamu harcamalarındaki kalıcı değişmelerdeki artış, geçici
değişmelere göre işsizlik ve kamu büyüklüğü üzerinde daha etkili olduğu tespit edilmiştir.
çalışmadaki bir diğer sonuca göre, kamu büyüklüğündeki artış kamu harcamalarındaki artışı
yavaşlatıcı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Ülke ekonomilerinde optimal kamu
büyüklüğünün %20 civarında olduğu görüşü ortaya koyulmuştur (Karras, 1993).
Karras, tarafından çeşitli dünya ülke ve gruplarına yönelik yapmış olduğu çalışmada optimal kamu
büyüklüğünü kamu hizmetlerinin verimliliği bağlamında incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına
göre, kamusal hizmetlerin verimliliği önemli büyüklükte gerçekleşmiş olup kamu hizmetlerinin
marjinal verimliliği kamu büyüklüğünü negatif yönde etkilemektedir. Afrika ülkelerinde optimalin
üzerinde seyrederken, Asya ülkelerinde optimalitenin altında, ancak diğer ülkelerin optimal
düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca optimal kamu büyüklüğü oranı %23, OECD ülkelerinde
bu oran %14 ve Güney Amerika ülkelerinde ise %33 olduğu bulunmuştur (Karras, 1996).
Aly ve Strazicich, tarafından çeşitli orta doğu ülkelerine yönelik olarak 1970-1992 dönemi için
optimal kamu büyüklükleri panel veri yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre,
kamu harcamalarının verimliliğine göre devletin ekonomideki payının büyüklüğünün optimal
düzeyin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kamu büyüklüğünün genel anlamda ülkelerin
üretim seviyesi üzerinde pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğu görülmüş, ancak istatistiksel olarak
anlamsız olduğu bulunmuştur. Sadece bu etkinin Umman’da negatif olduğu ama Birleşik Arap
Emirliklerinde ise pozitif yönlü olmanın yanında istatistiksel olarak da anlamlı olduğu tespit
edilmiştir (Aly ve Strazicich, 2000).
Christopoulos ve Tsionas, tarafından 1961-1999 dönemi için 10 Avrupa ülkesine yönelik yapılan
çalışmada işsizlik kamu büyüklüğü arasındaki ilişki nedensellik analiziyle incelenmiştir.
Çalışmaya göre kamu büyüklüğü ile işsizlik arasındaki ilişki açısından genel anlamda Abrams
teorisini kanıtlar nitelikte sonuçlar tespit edilmiştir (Christopoulos ve Tsionas, 2002).
Christopoulos vd., tarafından 1961-1999 dönemi için 10 Avrupa ülkesine yönelik yapılan
çalışmada işsizlik kamu büyüklüğü arasındaki ilişki panel ko-entegrasyon analiziyle incelenmiştir.
Çalışmanın sonucuna göre Abrams teorisini destekleyici nitelikte kamu büyüklüğü ile işsizlik
arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir (Christopoulos vd., 2005).
Abrams ve Wang, tarafından 1970-1999 arası dönemde 20 OECD ülkesine yönelik işsizlik ve
kamu büyüklüğü arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiyi Hata Düzeltme Modeli ile
incelemişlerdir. Çalışmanın sonucuna göre, kamu büyüklüğünün özellikle kamu harcamalarının
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işsizlik üzerinde önemli derecede etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca kamu harcamalarından
transferler ve sübvansiyonların cari harcamalara göre işsizlik üzerinde daha etkin olduğu sonucuna
ulaşılmıştır (Abrams ve Wang, 2007).
Feldmann, tarafından 52 gelişmekte olan ülke için kamu büyüklüğü işsizlik arasındaki ilişkiye
yönelik çalışmada panel regresyon analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre genel olarak ülke
ekonomilerinde kamu büyüklüğünün artması işsizlik artışını pozitif etkilediği görülmüştür
(Feldman, 2010).
Aslan ve Kula, tarafından Türkiye’ye yönelik 2001.1-2007:3 döneminde kamu sektörü büyüklüğü
ile işsizlik arasındaki ilişki Johansen eşbütünleşme ve nedensellik analizleriyle incelenmiştir.
Çalışmanın sonuçlarına göre, kamu sektörünün büyüklüğü arttıkça işsizliğin azaldığı sonucu tespit
edilmiştir. Çalışmada işsizlik ile kamu sektör büyüklüğü arasında karşılıklı nedensellik
bulunmuştur (Aslan ve Kula, 2010).
Aysu ve Dökmen, tarafından 17 OECD ülkesine yönelik 1990-2007 arası dönem için kamu hacmi
işsizlik arasındaki ilişki Panel koentegrasyon yöntemiyle analiz yapılmıştır. Analiz sonucuna göre
kamu hacminin büyüklüğü ile işsizlik arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuç tespit edilmiştir
(Aysu ve Dökmen, 2011).
Kaya, tarafından yapılmış olan çalışmada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamusal
sektörlerinin optimal büyüklüğü karşılaştırılmış ve gelişmiş ülkelerin günümüz itibariyle optimal
kamusal büyüklüğe ulaştığı ancak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise bu konuda geri
kalındığı sonucuna ulaşılmıştır (Kaya, 2014).
Artan ve Berber, tarafından Türkiye’ye yönelik 1987.1-2003.4 dönemi için kamu büyüklüğü ile
ekonomik büyüme arasındaki ilişki Ko-entegrasyon, Hata Düzeltme Modeli ve Nedensellik
analizleri ile incelenmiştir. Çalışmanın sonucuna göre uzun vadede kamu büyüklüğünün,
ekonomik büyüme üzerinde etkili olduğu tespit edilirken, aralarında bir nedensellik ilişkisi tespit
edilememiştir. Ancak ekonomik büyümeden kamu büyüklüğüne doğru tek yönlü bir nedensellik
olduğu görülmüştür (Artan ve Berber, 2004).
2.Ampirik Analiz
Burada öncelikle verilerin tanıtımı yapıldıktan sonra serilerin durağanlık analizine bakılacaktır.
Ardından VAR analizi bağlamında etki tepki fonksiyonu, varyans ayrıştırması ve VAR nedensellik
analizi sonuçları ise Wald testi ile değerlendirilecektir.
2.1.Veri Seti
Bu çalışmada kullanılacak değişkenler çeyrek yıllık veriler olup tamamı oransal rakamlardan
oluşmaktadır. Aşağıdaki tablo.1’de söz konusu çalışmadaki verilerin açıklaması ve elde edildiği
kaynak belirtilmiştir.
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Tablo 1: Değişkenlerin Açıklanması
DÖNEM:

2006.1 – 2016.2

Değişkenler

Açıklama

Çeyrek Yıllık Veriler
Kaynak

𝐾𝐵𝑡

Kamu Sektörü Büyüklüğü

TCMB

𝑈𝑁𝑡

İşsizlik Oranı

TCMB

𝐼𝑁𝐹𝑡

Enflasyon Oranı

TCMB

𝐺𝑅𝑊𝑡

Milli Gelir Büyüme Oranı

TCMB

Kaynak: TCMB, (2016)
Kamu sektör büyüklüğü değişkeni çalışmaya ülkedeki toplam sektörler içinde kamusal payın
ağırlığını temsilen, işsizlik ve enflasyon oranı ekonomik istikrar göstergeleri olarak ve büyüme
oranı ise, piyasa hacmi göstergesi olarak çalışmaya dahil edilmişlerdir.
2.2.Durağanlık Analizi
Ekonometrik çalışmalarda kullanılan seriler üzerinde trend veya mevsimsel etkilerin görüldüğü
seriler durağan değillerdir. Durağanlığın test edilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi genel
kabul görmüş olan birim kök testleridir (Tarı, 2005, s. 368).
Birim kök testi tahminlerinde δ=0 boşluk hipotezi kurulup δ test istatistiği değeri mutlak değer
olarak, McKinnon kritik değerinden büyükse, H1 kabul edilirse birim kök yoktur ve seri
durağandır. Aksi durumda H0 kabul edilirse seride birim kök vardır ve serinin durağan olmadığına
karar verilir (Gujarati, 2004, s. 815).
Herhangi bir ülke ekonomisinde meydana gelen şokların yarattığı değişimler regresyon modelleri
çerçevesinde dikkate alınmaması durumunda yapılacak olan zaman serilerine yönelik ampirik
çalışmaların analiz sonuçlarında bazı sapmalı sonuçlar görülebilecektir. Bu durumda normalde
durağan olan serilerinin düzey ve trend etkisiyle ortaya çıkan kırılmaların hesaba katılması önem
kazanmıştır. Dickey-Fuller, tarafından geliştirilen birim kök testine göre serinin durağan olmadığı
tespit edilmişken (Dickey-Fuller, 1979, s. 428), aynı serinin Perron, tarafından geliştirilen kırılma
zamanının bilindiği kırılmalı birim kök testine göre ise serinin kırılma dönemlerinin dikkate
alınması sonucunda durağan olduğu görülebilmektedir (Perron, 1989, s. 1369-1372).
Durağanlığa bakılmadan önce serilerin grafiklerine bakılmış ve tüm serilerde sabit ve trend etkisi
görülmüştür. O yüzden sabitli, sabitli ve trendli tipteki birim kök test değerleri verilmiştir. Kamu
büyüklüğü (𝐾𝐵𝑡 ), işsizlik (𝑈𝑁𝑡 ), büyüme (𝐺𝑅𝑊𝑡 ) ve enflasyon (𝐼𝑁𝐹𝑡 ) değişkenlerinin
durağanlık test sonuçları aşağıdaki tablo 2’de görülmektedir.
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Tablo 2: Durağanlık Analizi ADF ve Perron Birim Kök Test Sonuçları
Testler

Perron 89 (Kırılmalı)

ADF 79

Düzey
Sabitli

Sabitli ve Trend

Model A (Sabitli)

Model C (Trend ve Sabitli)

Değişken
𝐾𝐵𝑡

-6.11***

-6.73***

-7.75***

-5.50**

𝑈𝑁𝑡

-2.64*

-3.67**

-5.16**

-6.18***

𝐺𝑅𝑊𝑡

-3.82***

-3.75**

-5.10**

-22.55***

𝐼𝑁𝐹𝑡

-4.89***

-5.03***

-7.63***

-6.20***

ADF 79 birim kök testine göre kritik değerler; Sabitli modelde %1: -3.605593, %5: -2.936942 ve %10: -2.606857
iken Sabitli ve trendli modelde ise, %1: -4.205004, %5: -3.526609, %10: -3.194611’dir. Perron 89 kırılmalı birim
kök testine göre kritik değerler; Model A’da %1: -5.347598, %5: -4.859812 ve %10: -4.607324 iken Model C’de%1:
-5.719131, %5: -5.175710 ve %10: -4.893950’dir.

Yukarıdaki tablo.2’ye göre; (*) işareti olan sadece %10, (**) işareti olan ise %5 ve %10, (***)
işareti olanlar ise %1, %5 ve %10 kritik değerlerinin tümünde durağandır.
2.3.VAR Analizi
Vektör Otoregresyon (VAR) modeli olarak da adlandırılan bu analiz yöntemi, bazı ekonometrik
modellerdeki değişkenlerin içsel veya dışsal olmasının belirlenmesindeki güçlükler nedeniyle
ihtiyaç duyulmuştur (Tarı, 2005, s. 434). VAR analizinin temel amacı modeldeki parametre
tahminleri yerine değişkenler arasındaki karşılıklı etkiyi ortaya koyabilmektir (Enders, 2004, s.
270). Burada parametre tahmini yerine geliştirilen iki analiz ile geleceğe dönük yorumlar
yapılabilmektedir. Bunlardan, Etki-Tepki Analizi ile VAR modeli hata terimlerinden birinin anlık
değerindeki bir birimlik artışın modeldeki herhangi bir içsel değişkenin bugünkü ve gelecek
dönemlerdeki tepkilerini göstermektedir. Varyans Ayrıştırması Analizinde ise, belli bir dönemde
modeldeki değişkenlerin hata teriminde meydana gelen bir şok etkisiyle hedef değişkenin hata
terimindeki yüzde değişmeler açıklanmaktadır (Bozdağlıoğlu & Özpınar, 2011, s. 44-45). Aşağıda
iki değişkenli VAR modeli denklemlerle temsili olarak gösterilmiştir (Gujarati, 2003, s. 849).
𝑀1𝑡 = 𝛼0 + ∑𝑘𝑖=1 𝛽1𝑖 𝑀𝑡−𝑖 + ∑𝑘𝑖=1 𝛾2𝑖 𝑅𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡
𝑅𝑡 = 𝛼1 + ∑𝑘𝑖=1 𝜃1𝑖 𝑀𝑡−𝑖 + ∑𝑘𝑖=1 𝛾2𝑖 𝑅𝑡−𝑖 + 𝑢2𝑡
Aşağıdaki tablo.3’te VAR analizinde modelinin belirlenmesine yönelik modeli gecikme uzunlukları tespit
edilmiştir.
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Tablo 3:Gecikme Uzunluklarının Belirlenmesi
Gecikme

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

1

86.43613

86.06365

3.92e-07

-3.406981

-2.553873

-3.100893

2

141.7442

85.08927

5.37e-08

-5.422778

-3.887182

-4.871819

3

174.9547

44.28066*

2.39e-08*

-6.305367*

-4.087285*

-5.509538*

*İşaretinden anlaşılacağı üzere yukarıdaki tablo.3’e göre bu çalışmada analizi yapılacak olan VAR
modelinin 3 gecikmeli bir model olduğu görülmüştür. Aşağıdaki grafik 2’de VAR modelinin
durağanlığının sınanması gösterilmiştir.
Şekil 2:VAR Modeli Durağanlık Grafiği
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Yukarıdaki Grafik.2’e göre, VAR modeli analizinde AR karakteristik polinomu ters köklerinin
birim çember içerisinde oldukları görülmektedir. Bu durum VAR modelinin durağan olduğunu
göstermektedir. Aşağıdaki tablo.4’te ise VAR modelinde herhangi bir yapısal probleminin olup
olmadığı test edilmiştir.
Tablo 4: Otokorelasyon Değişen Varyans ve Normallik Testleri
Testler

Gecikme

Test Değeri

df

Olasılık

LM1

1

16.54125

-

0.4159

LM2

2

16.15572

-

0.4421

LM3

3

16.07747

-

0.4476

J.Bera

-

2.123690

8

0.9770

White

-

253.5105

240

0.2625
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Yukarıdaki Tablo.4’e göre, olasılık değerlerinin %5’ten büyük oldukları görülmüştür. Böylece söz
konusu VAR modelinde otokorelasyon, değişen varyans ve normal dağılım gibi problemlerin
olmadığı, kısaca modelde yapısal problemlerin yer almadığı tespit edilmiştir.
Aşağıdaki grafik 3’te çalışmada yer alan tüm değişkenlerin birbirleriyle olan karşılıklı etki tepki
analizi gösterilmiştir.
Şekil 3: Etki – Tepki Fonksiyonu Sonuçları
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Yukarıdaki grafik 3’e göre değişkenler arası etki-tepki durumu sırasıyla açıklanacak olursa,
büyümeden kamu büyüklüğüne 2 ve 3. Dönemlerde belirgin bir etkileme olduğu, bu etkinin
ağırlıklı olarak negatif olduğu görülmüştür. Kamu büyüklüğünden büyümeye ise, 2 ve 4.
Dönemlerde etkilemenin yoğun olduğu, bu etkileme ilk dönemlerde negatif iken daha sonrasında
pozitife dönüşmüş ve son dönemlerde ise tekrar etkinin negatife döndüğü görülmüştür. İşsizlikten
kamu büyüklüğüne 3 ve 6. Dönemlerde belirgin bir etkilemenin olduğu, bu etkilemenin genel
anlamda pozitif olduğu söylenilebilir. Kamu büyüklüğünden işsizliğe doğru ise, 2 ve 7.
Dönemlerde etki görülürken, bu etkinin ilk 3 dönem pozitif olduğu daha sonrasında negatife
dönüştüğü görülmüştür. Enflasyondan kamu büyüklüğüne doğru 2 ve 4. Dönemlerde etkinin söz
konusu olduğu, bu etkinin genellikle pozitif yönde olduğu görülmektedir. Kamu büyüklüğünden
enflasyona doğru ise, 4 ve 5. Dönemde keskin bir etki görülmekte, bu etki öncelikle negatif yönlü
olup sonrasında pozitife dönüşmüştür. Burada son olarak büyüme ve işsizlik arasındaki etki tepki
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ilişkisinin yoğunluğu göze çarpmaktadır. İşsizlikten büyümeye doğru, 2, 4, 6 ve 8. Dönemlerde
keskin etkiler görülmekte olup özellikle 3.döneme kadar kuvvetli negatif etki görülmüştür.
Büyümeden işsizliğe doğru ise, tamamen negatif bir etki görülmektedir. Aşağıdaki tablo.5’te
Kamu büyüklüğüne yönelik varyans ayrıştırmasına değinilmektedir.
Tablo 5: Varyans Ayrıştırması (Kamu Büyüklüğü)
Gecikme

KB

GRW

UN

TFE

1

100.0000

0.000000

0.000000

0.000000

2

84.99452

12.10524

0.151251

2.748986

3

78.98805

15.83879

2.659142

2.514010

4

71.88688

20.59413

2.820639

4.698354

5

69.95873

21.47493

2.924915

5.641428

6

65.23843

19.78523

8.764234

6.212113

7

64.96932

19.95300

8.655907

6.421769

8

63.16850

20.71742

9.738041

6.376037

9

61.44050

22.45341

9.532559

6.573526

10

59.60766

21.81357

11.59759

6.981184

Ortalama 72.02525

17.47357

5.68442

4.81674

Yukarıdaki Tablo.5’e göre, Kamu büyüklüğünün 1. Dönemde hata terimlerindeki değişmelerin
%100’ü kamu büyüklüğünden kaynaklanmaktadır. Bu durum 10.döneme gelindiğinde
farklılaşarak kamu büyüklüğündeki değişmelerin %59’u kendisinden, %21,8’i büyümeden,
%11,5’i işsizlikten ve %6,9’u Enflasyondan kaynaklanmaktadır. Genel olarak kamu
büyüklüğündeki değişmelerin %72’si kendisinden kaynaklanırken, %17’si büyümeden, %5,6’sı
işsizlikten ve %4,8’i enflasyondan kaynaklanmaktadır. Kamu büyüklüğündeki değişmelerin
kaynakları açısından oran bakımından en büyük değişmenin 5. Dönemde %2,9 iken 3 kat artarak
6.dönemde %8,7’ye yükselen işsizlik değişkeni tarafından kaynaklandığı görülmüştür. Aşağıdaki
tablo.6’da işsizliğe yönelik varyans ayrıştırmasına değinilmekte olup işsizliğin diğer değişkenler
üzerindeki etkiler açıklanacaktır.
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Tablo 6: Varyans Ayrıştırması (İşsizlik)
Gecikme

KB

GRW

UN

TFE

1

2.083056

36.29843

61.61851

0.000000

2

3.625933

44.08427

52.20902

0.080779

3

2.342865

36.02114

60.80835

0.827647

4

2.095096

36.83144

54.02561

7.047850

5

3.199355

36.52947

51.84868

8.422487

6

3.904078

35.69779

51.66762

8.730508

7

6.426186

33.03687

52.38261

8.154337

8

7.472988

32.17321

51.52766

8.826145

9

7.815067

31.99970

51.35212

8.833121

10

7.803148

31.97618

51.36768

8.852990

Ortalama 4,676778

35,46485

53,88079

5,97759

Yukarıdaki tablo.6’ya göre, İşsizliğin 1.dönemde hata terimlerindeki değişmelerin %61’i
kendisinden, %36’sı büyümeden ve %2’si kamu büyüklüğünden kaynaklanmaktadır. Bu durum
10.döneme gelindiğinde farklılaşarak işsizlikteki değişmelerin %51’i kendisinden, %31,9’u
büyümeden, %7,8’i kamu büyüklüğünden ve %8,8’i Enflasyondan kaynaklanmaktadır. Genel
olarak işsizlikteki değişmelerin %53’ü kendisinden kaynaklanırken, %35’i büyümeden, %4,6’sı
kamu büyüklüğünden ve %5,9’u da enflasyondan kaynaklanmaktadır. İşsizlikteki değişmelerin
kaynakları açısından oran bakımından en büyük değişmenin 3. Dönemde %0,8 iken 8 kat artarak
4.dönemde %7,04’e yükselen enflasyon değişkeni tarafından kaynaklandığı görülmüştür.
2.4.Nedensellik Analizi
İktisatta değişkenler arasında yer alan sebep sonuç ilişkileri nedensellik testleri incelenmektedir.
Granger, tarafından geliştirilen bu testler özellikle uzun dönemli zaman serileri için yaygın olarak
kullanılmaktadır (Granger, 1969, s. 427-428). İki değişkenli Granger nedensellik testi aşağıdaki
denklemler ile temsili olarak gösterilebilmektedir (Tarı, 2005, s. 419).
𝑚
𝑃𝑡 = 𝛼1 + ∑𝑚
𝑖=1 𝛼𝑖 𝑃𝑡−𝑖 + ∑𝑖=1 𝛽𝑖 𝐼𝑡−𝑖 + 𝑢𝑖
𝑚
𝐼𝑡 = 𝛽1 + ∑𝑚
𝑖=1 𝛽𝑖 𝐼𝑡−𝑖 + ∑𝑖=1 𝛼𝑖 𝑃𝑡−𝑖 + 𝑢𝑖

Bu çalışmada yer alan bütün değişkenler I(0) düzeyde durağan olmaları nedeniyle eş-bütünleşme
testi yapılamadan VAR analizi sonrası çalışmada bulunan değişkenler arası nedensellik analizi
yapılmıştır. Burada Engle-Granger nedensellik analizinde Wald testi kullanılmıştır. Söz konusu
testin denklemi aşağıdaki gibi gösterilmektedir.

Yt   0  a1Yt 1  a2Yt 2  a3 X t 1  a4 X t 2  t (WALDtest : a3  a4  0)
Aşağıdaki tablo.7’de çalışmada yer alan tüm değişkenler arasındaki nedensellik analizi sonuçları
açıklanacaktır.
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Tablo 7: VAR Nedensellik Analizi (Wald Testi)
Değişkenler

Nedensellik Yönü

Olasılık

Kamu Büyüklüğü – Büyüme



0.0746

Büyüme – Kamu Büyüklüğü

̶

0.3750

Kamu Büyüklüğü – İşsizlik



0.0086

İşsizlik – Kamu Büyüklüğü

̶

0.7168

Kamu Büyüklüğü – Enflasyon

̶

0.4609

Enflasyon – Kamu Büyüklüğü



0.0956

Büyüme – İşsizlik

0.0186
↔

İşsizlik – Büyüme

0.0002

Büyüme – Enflasyon

̶

0.1214

Enflasyon – Büyüme

̶

0.5474

İşsizlik – Enflasyon



0.0712

Enflasyon – İşsizlik

̶

0.9831

Yukarıdaki Tablo.7’ye göre, çalışmada yer alan değişkenler arasında sadece büyüme ve işsizlik
arasında karşılıklı nedensellik olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında büyümeden kamu
büyüklüğüne, işsizlikten kamu büyüklüğüne, kamu büyüklüğünden enflasyona ve enflasyondan
işsizliğe doğru tek yönlü nedensellik ilişkilerinin anlamlı oldukları tespit edilmiştir. Ancak
büyüme ve enflasyon arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir.
3.Sonuç
Çeşitli ülke ekonomilerinde kamunun ekonomiden almış olduğu payın büyüklüğünün ekonomik
büyüme ve işsizlik ile aralarındaki karşılıklı ilişkinin ne ölçüde önem arz ettiği söz konusu çalışma
aracılığıyla ortaya koyulmak istenilmiştir.
Kamu büyüklüğünün analizine yönelik literatürde genellikle işsizlik ilişkisine değinilmiştir.
Burada söz konusu bu çalışmada daha önceki çalışmalara istinaden büyüme ve enflasyon
değişkenlerinin de dahil edilmesiyle literatüre katkıda bulunulmasına çalışılmıştır.
Ayrıca literatürde genellikle kısıtlı değişkenler kullanılarak nedensellik ve ko-entegrasyon
yöntemleri kullanılmıştır. Ancak bu çalışmaya daha çok değişken edilmenin yanında VAR
yöntemi kullanılarak kamu büyüklüğüne yönelik literatürdeki benzer çalışmalardan analiz
bağlamında da farklı kılınmaya çalışılmıştır.
Bu çalışmada elde edilen ampirik sonuçlara göre, VAR modelinde genel anlamda yapısal herhangi
bir problem olmadığı görülmüş ve modelin durağan olduğu tespit edilmiştir. Etki-Tepki
Fonksiyonu analizinde en çarpıcı etki – tepkinin işsizlik ve büyüme arasında görülmüş ve bu
etkileşimin negatif yönde olduğu tespit edilmiştir. Varyans Ayrıştırması açısından kamu
büyüklüğündeki değişmelerin en etkili kaynakları büyüme ve işsizlik değişkeni olduğu, işsizlikteki
değişmelerin ise temel kaynağının büyüme değişkeni olduğu tespit edilmiştir. Engle-Granger
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nedensellik analizinde büyüme ve işsizlik arasında karşılıklı nedensellik ilişkisinin olduğu tespit
edilmiştir. Ayrıca kamu büyüklüğünden işsizliğe kısa dönemde pozitif yönlü bir etki görülmüş
olup uzun vadede bu etki negatife dönmüştür. Nedensellik analizi açısından işsizlikten kamu
büyüklüğüne doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Kamu
büyüklüğünden işsizliğe doğru nedensellik ilişkisinin ise anlamlı olmadığı bulunmuştur. Bu
çalışmada VAR analizi açısından kısa dönemde Abrams teorisini destekleyecek nitelikte bir sonuç
bulunmuş, diğer bir deyişle kamunun ekonomideki yerinin artması kısa vadede işsizliği arttırıcı
bir etkide bulunduğunu göstermektedir.
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BİLGİNİN OLANAKLILIĞI PROBLEMİ AÇISINDAN HUME’DA VE KANT'TA
NEDENSELLİK SORUNSALI
Ufuk Özen BAYKENT1
Öz
Nedensellik konusu bilim felsefesinde önemli yer tutmakla beraber, felsefe tarihi içinde bu konuyu sorun edinenler
tarafından da farklı biçimlerde ele alınmıştır. İngiliz empirist filozof David Hume ve Alman filozof Immanuel Kant,
nedensellik sorunsalına, bilginin olanaklılığı sorunu açısından yaklaşmışlardır. Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir
İnceleme başlıklı eserinde, dünyaya yönelik olan bilgimizi, nedensellik kavramı ve neden-etki bağı çerçevesinde ele
almıştır. Hume, nedensel akıl yürütmenin, deneyimsel bilgiye temel teşkil ettiğini iddia ederken, zorunluluk olarak
değerlendirdiği neden-etki bağının, ussal bir zorunluluğa dayanmadığı fikrine ulaşır. Bu noktada, Hume, empirik
bilgiye ilişkin olarak septik bir tavır takınmıştır ve Hume’un içine düştüğü bu çıkmaza yanıt olarak Kant’ın modern
empirik bilimin olanaklılığını ortaya koyduğu apriori ve aposteriori kavramlarıyla temellendirmeye girişmiştir. Bu
çalışmada, Hume’un ve Kant’ın nedensellik sorunsalına, bilginin olanaklılığı problemi açısından nasıl yaklaştıkları
incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Nedensellik, Bilgi, Hume, Kant

THE PROBLEM OF CAUSALITY IN HUME AND KANT WITH REGARD TO THE
PROBLEM OF THE POSSIBILITY OF KNOWLEDGE
Abstract
The problem of causality has been placed at the centre of the philosophy of science and has been handled in various
ways by different philosophers in the history of philosophy. The English empiricist David Hume and German
philosopher Immanuel Kant have approached the problem of causality with respect to the possibility of knowledge.
In An Inquiry Concerning Human Understanding, Hume questions our knowledge of the world in terms of the concept
of causality and the cause-effect relationship. When Hume proposed that causal reasoning is the ground for empirical
knowledge, he also arrived at the idea that the necessity of cause-effect relationship is not a rational one. At this point,
Hume’s septic look at the empirical knowledge was enlightened by Kant. Kant argued the possibility of empirical
knowledge by proposing the concepts of apriori and aposteriori to ground for knowledge. The present study
investigates Hume’s and Kant’s view of the problem of causality in terms of the problem of the possibility of
knowledge.
Keywords: Causality, knowledge, Hume, Kant
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Giriş
Tikel olaylara ilişkin inançlarla yetinmeyip, dünyanın genel olarak nasıl işlediğini bilmenin peşine
düşmek bir gerekliliktir. İnsan, herhangi bir harekette bulunacağı zaman dünyanın sürekli devam
eden ve öngörülebilen rutinlerini göz önünde bulundurur. Bir sandalyeye oturacağım an, onun
aniden buharlaşıp yok olacağı konusunda endişe duymam, çünkü daha önce böyle bir şey
olmamıştır. Bu sağduyudur. Öte yandan, bir olgu veya nesnenin tek başına bilim açısından bir
önemi yoktur. Bilimin ilgilendiği konu, birden fazla olgu ve nesne arasındaki ilişkilerdir. Hume’un
gözünden bilim, bizim genelleme yapma kapasitemizin genişlemesidir. Hume’un peşine düştüğü
genel inançlarımızın rasyonel bir temele oturup oturmadığıdır (Williams, 2001, 202). Bilim, bazı
olguların diğerlerine yol açtığı gerçeği üzerinde durur, çünkü bilime göre, süreç ve değişim bir
nedene tabidir. “Her olgu kendinden sorumlu başka bir veya birden fazla olguya bağlıdır”
(Yıldırım, 1979, 119). Kant ise, Hume’un bilgiye dair takındığı septik tutumun üzerine empirik
bilginin olanaklılığını gözler önüne sermeye çalışmıştır.
Bu çalışmada, Hume’un empirik bilgiye ilişkin ortaya koyduğu septik tavrı ve bu tavrın karşısında
Kant’ın modern empirik bilimin olanaklılığını nasıl temellendirdiği incelenecektir. Bu
araştırmadaki tartışma, nedensellik kavramının tanımlanması ile başlayacaktır. Bu kavram,
Hume’un ve Kant’ın nedensellik kavramına katkılarının incelenmesi ile ayrıntılandırılacaktır.
Hume’un empirist bilgi noktasında düştüğü septisizmin Kant tarafından nasıl cevaplandırıldığı ve
empirik bilimsel bilgiye yer açtığı betimlenecektir.
1.

Nedensellik Nedir?

Zamansal bağlamda, nesneler veya olgular nedensellik ile birbirine bağlanır. Evrende, her hangi
bir zamanda varolan bir değişim süreci, fiziksel bir zorunluluğu da gösterir. Değişim sürecinde bir
nitelik ortadan kalkar ve yeni bir nitelik oluşur. Bunun kaynağı nedenlerdir. Her olayın veya her
değişimin sonunda oluşan niteliğin bir nedeni vardır. Fakat, her olayın ardında herhangi bir neden
olduğunu söylemek evreni doğru açıklamamıza yardımcı olmaz. Pek çok olayın onlarla bağlılaşım
içinde olan belli türden nedenleri vardır (Denkel, 1994).
Nedensellik ile ilgili iki geleneksel görüş vardır: Empirik görüş ve rasyonalist görüş. Empiristlere
göre “X, Y’nin nedenidir” yargısında “X ve Y arasında gözlenen olgusal bir ilişki”
betimlenmektedir. Burada belirtilen şudur: “Y daima X’i izlemektedir” veya “X ve Y daima
birlikte gitmektedir” Empiristlere göre nedensellik bunun ötesinde bir anlamda kullanılmaz.
Rasyonalistlere göre nedensellik ilişkisinin bir boyutu gözlem olmakla birlikte başka bir boyutu
ise zorunlu bağıntıdır. Rasyonalistlere göre, nedensellikte, metafizik nitelikte gözlemi aşan
zorunlu bir bağıntı vardır. Burada belirtilen şudur: “X ve Y zorunlu olarak birlikte gitmektedir.”
Fakat, empiristlere göre zorunlu bağıntı metafizik niteliktedir ve ne varlığı ne de yokluğu ispat
edilemez. Hume ve onu izleyen empiristlere göre nedensel ilişki sürekli birlikte gitme ile
açıklanmaktadır ve gözlemlenmesi olanaksız olan zorunlu bağıntı gibi bir kavramın peşinden
gitmenin gereği yoktur. Bu bölümde nedensellik kavramına giriş niteliğinde genel çerçevede
betimlenmesinin ardından, çalışmanın hedefi doğrultusunda, bu kavramının, Hume’un ve Kant’ın
bakış açıları çerçevesinde detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir.
2.

Hume, Nedensellik ve Septisizm

Empirik bilgiye karşı septik bir duruş sergileyen Hume’a göre, evrenin düzeni “benzer nedenlerin
evrenin her yerinde benzer etkiler oluşturmalarından” kaynaklanır (Denkel, 1994, 63). Hume’un
İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme adlı eserinde nedensellik kavramı, neden-etki bağı “Bilgi ve
Olasılık” bölümünde ele alınmıştır. Hume’un vurguladığı nokta, nedensel akıl yürütmenin,
deneyimsel bilgiye temel teşkil ettiğidir.
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Hume, dünyaya ilişkin bilgimizin temelindeki algıyı ikiye ayırır: idelerin bağıntıları ve olgu
durumları. İde bağıntıları ile keşfedilen doğrular sadece düşünce işlemleri sonucu elde edilirler.
Matematik veya mantık bilimleri içindeki doğrular ide bağlantıları ile elde edilir. Bu tür önermeler
gerçekten varolanla ilgili bilgi vermemektedir. Kitabının “Bilgi ve Olasılık bölümünde, Hume’un
konu edindiği matematiksel olasılık değildir.
Dünyaya ilişkin bilgimizin temelinde bulunan Hume’un belirttiği ikinci türden algı, olgu durumları
sonucu elde edilir. Bu noktada dünyada gerçekten varolanlar arasındaki bağlantılardan yola
çıkılarak doğrular keşfedilir. Olgu durumları içerikli savlar ortaya koymakla beraber bunların
karşıtı da mümkündür. Hume’un ilgilendiği tanıtlayıcı olmayan sonuçlardan elde edilen empirik
verilerin sunduğu şüpheli bilgidir. Bu bizim geleceğe yönelik bilgimizi, geçmişin ve şimdinin
gözlemlenmemiş bölümlerinin bilgisini içerir. Aslında bunlar dolaysız gözlem, mantık ve
matematik dışındaki her şeyi içerir. Bu tip “olası” bilginin analizi Hume’u bazı septik sonuçlara
götürür. Olgu durumlarına dair akıl yürütmelerimizin temelinde neden-etki yatmakta olduğunu
düşünen Hume, nedensellik ilişkisine odaklanmıştır. Hume’un başlangıç noktası ise dünya
hakkında hiçbir genel önermenin zorunlu olarak doğru olamayacağıdır. Dünyaya dair bilgimiz ne
sezgisel, ne de kesindir. Benzer bir biçimde a priori de değildir, ama şeylerin gerçekte nasıl
olduklarının deneyimine dayanır. Sezgisel açıklık rasyonel bir gereklilik değil maskelenmiş bir
aşinalıktır. Başka bir deyişle, deneyim ile öğrenme kendisini gizleyen bir süreçtir (Williams, 2001,
203).
Deneyimsel bilgiyi incelemeye koyulan Hume, onun temelinde yattığı düşünülen nedensellik
fikrine yoğunlaşır. Yedi türde felsefi ilişkinin ayırımını yaparak işe başlar: andırım, özdeşlik,
zaman ve uzay ilişkileri, nicelikte veya sayıda orantı, herhangi bir nitelikte dereceler, aykırılık ve
nedensellik ( Kitap I, Bölüm III, Kesim I). Hume bu yedi ilişkiyi iki gruba ayırır: idelere
dayananlar ve idelerde bir değişme olmaksızın değiştirilebilenler. Birinci gruba girenler andırım,
aykırılık, herhangi bir nitelikte dereceler, nicelikte ya da sayıda orantıdır. Zaman ve uzay ilişkileri
ve nedensellik ikinci gruba girer. Sadece birinci türdeki ilişkiler kesin bilgi verir, diğerleri ile ilgili
bilgimiz sadece olasıdır. Cebir ve matematik bilgisi uzun bir akıl yürütme zinciri sürdürürsek bile
kesinliğini kaybetmeyeceğimiz bilgilerdendir.
Hume’un belirttiği yedi ilişki arasından sadece idelere dayanmayan üç ilişki özdeşlik, zaman ve
uzay ilişkileri ve nedenselliktir. Bunların ilk ikisinde zihin zaten duyularda varolanın ötesine
geçmez. Sadece nedensellik bizim bazı olay ve şeylerden başka olaylar ve şeyler sonucunu
çıkarmamızı sağlar.
Böyle bir bağlantıyı üreten, ve böylece bir nesnenin varoluş yada eyleminden onun herhangi bir
başka varoluş yada eylem tarafından izlendiği yada öncelendiği inancasını verebilen yalnızca
nedenselliktir: ne de uslamlamada eğer onu etkilemiyor ya da onun tarafından etkilenmiyorlarsa
öteki iki ilişkiden yararlanılabilir. ( Kitap I, Bölüm III, Kesim II ).

A, B’nin nedenidir dendiğinde üç tür ilişkiden bahsetmekteyizdir. İlki, zamansallık açısından olan
ilişkiye bakıldığında, A’nın, B’nin nedeni olarak ondan önce geldiği ilişkisidir. İkinci olarak, A ve
B’nin arasında temas veya ilişki vardır. Üçüncü olarak, A’nın olması durumunda, zorunlu olarak
B’nin de olacağı beklentisine gireriz. Hume özellikle üçüncü ilişkiyle ilgilenir ve zorunlu ilişki
durumunu incelemeye çalışır. Hume’un iddiasından ortaya çıkan bir problem şudur: nedensel
bağıntının izlenimi diye bir şey yoktur. A’nın B olmadığını ya da A’nın B’nin üstünde, sağında,
solunda olduğunu sadece gözlemle algılayabiliriz fakat A’nın B’nin sebebi olduğunu sadece
gözlemle algılayamayız. Geçmişte nedensellik bağıntısı mantıktaki temeli ile bağlantılandırılmıştı
ama Hume’un düşüncesine göre bu bir hataydı.
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Hume, bir öznenin diğerini meydana getirmesini sağlayan gücün, iki nesnenin idelerinden
keşfedilemeyeceğini ve bu sebeple neden etki ilişkisinin akıl yürütme veya refleksiyonla değil
sadece deneyimle bilinebileceğini gözlemleyerek işe başlar. Neden etki arasında zihnin zorunlu
gibi gördüğü bu ilişkinin zorunluluğu mantıksal değildir. “Varolmaya başlayan her şeyin
varoluşunun bir nedeni olmalıdır.” (Kitap I, Bölüm III, Kesim III) söylemi Hume’a göre
mantıktaki önermeler gibi sezgisel bir kesinliğe sahip değildir. “Başka herhangi bir nesnenin
varoluşunu imleyen hiçbir nesne yoktur- eğer bu nesneleri kendilerinde irdelersek, ve hiçbir zaman
onlara ilişkin oluşturduğumuz düşüncelerin ötesine bakmazsak” (Kitap I, Bölüm III, Kesim VI).
Bu konu ile ilgili olarak Alquie şu değerlendirmeyi yapar:
Hume zihnin bildirdiği biçimiyle nedenselliğin, ne mantıksal bir zorunluluğu, ne de ikinci
terimi birinciden hareketle doğuracak ve algısı bizim zihnimizin de birinden diğerine
geçmesine izin verecek bir gücü içermediğini göstermekle işe başlar (…) nedenselliğin
kendi içinde temellenmiş olup olmadığını sormamakta, bizim niçin nedenselliğe
inandığımız sorusunu sormaktadır (Alquie, 1990, 66).

Hume neden etki bilgisini verenin deneyim olduğunu savunur ama bu sadece nedensel bir bağa
sahip olan A ve B gibi iki tikel olayın deneyimi değildir. Burada gerekli olan deneyim A türündeki
olayları B türündeki olaylara bağlayan değişmez bağlaçların deneyimidir. Deneyimlerimizde iki
nesnenin sürekli birleşmesi durumunda aslında biz birinden diğerinin çıkarımını yaparız. Yani bir
olayın algılanması diğerinin beklentisini doğurur. “Belki de sonunda görülecektir ki çıkarsamanın
zorunlu bağıntı üzerine dayanması yerine, zorunlu bağıntı çıkarsama üzerine dayanır” (Kitap I,
Bölüm III, Kesim VI). A’nın ortaya çıkışı B’nin beklentisine sebep olur ve bizi A ve B arasında
gerekli bir bağlantı olduğuna inanmaya yönlendirir. Gözlemlerimizde zorunluluk fikrine denk
gelecek bir şey yoktur. Gözlemlediğimiz şey A ve B olaylarının her zaman birbirlerini takip etmesi
durumudur. Ama, bu ard arda gelişlerin hepsi nedensel bir ilişkiyi göstermez. Örneğin, gündüzün
ardından gecenin gelişi onların arasında nedensel bir bağ olduğunu göstermez. Hume yaptığımız
bu çıkarımların nasıl haklılandırılabileceğini sorgular.
Nedensel yargılarda bulunurken insan anlığı duyu deneyimlerinin ötesine geçer çünkü bu yargılar
deneyimlerimizin dışındaki olgularla ilgilidir. İnsan anlığı bir olayı gözlemler gözlemlemez, onu
izleyen veya ondan önce gelen bir başka şeyin düşüncesine atlar çünkü olayları neden-etki gibi bir
bağ içerisinde varsayar. Hume, insan anlığını buna yönlendiren güdünün ne olduğunu sorgular ve
neden etki bağına sahip olaylarda deneyimlenen iki özellik olduğunu tespit eder. “Bunlar neden
ve etkinin uzayda birbirine değiyor olmaları ve etkinin zaman içinde nedeni izlemesi” (Denkel,
1994, 65). Neden etki arasında varolduğu düşünülen zorunlu bağıntıdan bahseder. İnsan neden
dediği olayı deneyimlediğinde zorunlu olarak etkinin de ortaya çıkmasını bekler. Fakat bu
zorunluluk, ussal bir zorunluluk değildir.
Geleceğe dair hipotezlerimiz, şimdiye kadar meydana gelenlerden kaynaklanır. Hume’a göre
geçmişteki düzenliliğin geleceğe de taşınacağının veya gözlemlemediğimiz şeyler hakkındaki
genellemelerimizin rasyonel bir garantisi yoktur. Başka bilgi veya varsayımlar olmaksızın
öncülden sonuca ulaşmamız durumunda, çıkarım anlıktır. Bu anlık çıkarıma şunu örnek olarak
verebiliriz:
Öncül: Güneş bu güne kadar hep doğmuştur.
Sonuç: Yarın da güneş doğacaktır.
Bu sonucun doğru olmamam olasılığı vardır. Belki de yarın kozmik bir kaza meydana gelecek ve
güneşin doğmasını bloke edecektir. Mantıktaki hiçbir şey bunun önüne geçemeyecektir. Russell’ın
bu durumla ilgili şöyle bir örnek verir: Çiftçi, her sabah hindiye ellerinde yiyecek getirmektedir.
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Hindi, her sabah çiftçiyi gördüğünde onun kendisine yemek getirdiğine inanmaktadır. Ama bir
Noel günü, çiftçi bu defa elinde yiyecek ile gelmeyecektir.
Bu, belki de anlık bir çıkarım değildir ve gizlenmiş başka bir öncüle dayanmaktadır.
Deneyimlemediğimiz şeylerin deneyimlediklerimiz gibi olacağı düşüncesinin altında doğanın her
zaman aynı şekilde alacağı düşüncesi yatmaktadır. Bu tek biçimlilik ilkesi doğru ise o zaman,
gözlemlenmiş düzenli durumlardan, gelecek durumlar için fikir yürütebiliriz. Fakat bu
tekbiçimlilik ilkesi de empirik bir önerme gibi görünmektedir ve bu nedenle de deneyimsel
temelde haklılandırılması gerekmektedir. Fakat eğer ki tüm indüktif çıkarımlar tekbiçimlilik
ilkesinin varlığını öngörmekte ise, kendimizi bir kısır döngü içinde tartışırken buluruz. Hume’a
göre bu septik problemden çıkarmamız gereken ders indüktüf çıkarım akıl ile ilgili değildir. Daha
ziyade bir “alışkanlık”, “huy” meselesidir. Bu, günümüzde koşullanma dediğimiz şeydir. Bu
nedenle de septisizme düşmemiz durumunda bunun indüktif beklentilere olan eğilimimizi
bozabileceği endişesine düşmemiz anlamsızdır.
İndüktif çıkarım, akla dayanmadığına göre rasyonel temelde görünen septik bir saldırının bozucu
bir etkisi olmayacaktır. İndüktif çıkarımlar yapma eğilimimiz, doğanın tekbiçimli işlediği gibi a
priori bir kanıya dayanmaz. Tam tersi bir biçimde de, doğanın tekbiçimliliği inancı, başarılı
indüktif çıkarımların sonucunda daha da güçlenir. Hume’a göre, gündelik görünür olayların
ardında düzenli mekanizmalar tespit eden bilim adamları, dünyanın aşağı yukarı benzer işlemlerle
karşımıza çıktığını düşünen ama yine de bu konuda tahminler yürütmekten uzak duran köylülerden
daha fazla bağlılardır bu ilkeye. Hume, cevabını, septik bir çözüm olarak nitelendirir. Buna bir
çözüm demesinin nedeni septik bir argümandan yola çıkılarak herhangi bir pratik sonuca
ulaşılamayacağıdır. İndüktif çıkarım rasyonel haklılandırmanın ötesindedir (Williams, 2001, 204).
Çıkarım, akıl tarafından saptanmaz çünkü böyle olduğu takdirde doğada bir tekbiçimliliğin
olduğunu varsaymamız gerekir. Her olgunun bir nedeni olduğu fikri ne sezgiden ne de
ispatlamadan kaynaklanır. Hume bunun neden kaynaklandığını sorgular. Bu kaynağın öznel bir
eğilimde bulunduğunu belirtir. “Yineleme zihinde, bizi bir terimden diğerine geçmeye, birinci
verildiğinde ikinciyi beklemeye iter; bu bir alışkanlık doğuracaktır. Ama alışkanlık şeylerde
bulunmamaktadır, o insan doğasının bir ilkesidir” (Alquie, 1990, 67). Bir başka deyişle akıl,
alışkanlık tarafından saptanır.
Bu noktadan, Hume’un septik duruşuna geçmek için bir örnek ile hareket edilebilir. Bir elma
görüyorum ve onu yersem belli bir tat alacağım beklentisine giriyorum. Hume’a göre bu tip bir tat
almamı gerektiren hiçbir gerekçe yok. Alışkanlık/huy prensibi bu beklentimin varlığını
açıklayabilir ama haklılandıramaz. Hume, nedensellik ilişkisinin değişmez, sürekli bir ilişkiye
indirgenmesinden memnun değildir. Böyle bir deneyimin gelecekte de benzer ilişkilerin olacağı
beklentisini haklılandırmadığını iddia etmeye devam etmiştir. Örneğin bir elma gördüğümde
geçmiş deneyimlerim onun bir elma tadında olacağının bir biftek tadında olmayacağının
beklentisini doğurur ama bu beklenti için rasyonel bir haklılandırma bulunmamaktadır.
Fiili gözlemlerimizde zorunluluk idesine karşılık gelen hiçbir şey yoktur: varsayılan “kuvvet”,
“etkinlik” veya “ üretken güç” nedenleri hakkında hiçbir duyusal izlenime sahip değiliz. Fiili
olarak gözlediklerimizin tümü, olaylardaki belirli yineleme ve düzenliliktir; bu sonuç Hume’un
konumunun can alıcı noktasıdır. Bir kömür parçasını ne zaman ateşin üzerine koysak onun
yandığını gözlüyoruz. Ama tüm gözlediğimiz de budur. Bundan daha ileri giden zorunluluk fikri
için hiçbir deneyci doğrulama veya güvence yoktur; bu zorunluluk fikri hiçbir duyusal
izlenimden çıkmış değildir. Bu huzursuz edici sonuca ulaştıktan sonra Hume, şimdi karşı
konulamaz son darbeyi vuruyor. "Nedensel zorunluluk" fikri, dünyada fiili olarak varolan
herhangi bir şeye karşılık gelmemektedir, yalnızca geçmiş gözlemlerimizin yinelenmesine
dayanan alışkanlıkla ilgili beklentilerimizin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır (Cottingham,
2003, 91).
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Hume’un septik duruşu indüksiyon prensibini reddetmesi üzerine dayanmıştır. İndüksiyon
prensibi nedenselliğe uygulandığı şekliyle şunu söyler: Eğer A’nın sıklıkla B tarafından takip
edildiği ya da eşlik edildiği tespit edilmişse ve A’nın B tarafından takip edilmediği veya eşlik
edilmediği hiçbir duruma rastlanmamışsa, bir sonraki durumda da A gözlemlendiğinde B
tarafından takip edileceği veya eşlik edileceği olasıdır. Eğer bu prensip doğru değilse tikel
gözlemlerden genel bilimsel yasalara ulaşma çabaları hatalı olacaktır ve Hume’un septikliği de
kaçınılmaz olacaktır.
3.

Kant ve Empirik Bilimin Olanaklılığı

Hume nedensellik kavramına karşı septik duruşu ile Kant’ı “dogmatik uykusundan” uyandırmıştır.
Kant bu uyanışla birlikte, felsefedeki bazı ana ilkeleri sağlam temeller üzerine yerleştirme
gerekliliğini tespit etmiştir. Bu temel ilkeleri Hume akıl değil, deneyim ve huy üzerine oturmuştur.
Kant, Prolegomena’nın önsözünde, Hume’un nedensellik kavramına yaklaşımına göndermede
bulunurken, Hume’un nedensellik kavramının gerçek temelleri ve her olayın bir nedeni olduğu
ilkesinin doğruluğu ile ilgili olarak önemli bir problemi göz önüne serdiğini belirtir. Kant’a göre
Hume bu problemi çözememiştir ve aslında farkında olmadan daha büyük bir probleme parmak
basmıştır.
Hume herşeyden önce Metafiziğin bir tek ama önemli bir kavramından, yani neden ve etkinin
bağlantılılığı kavramından (dolayısıyla buııun sonucu olarak ortaya çıkan kuvvet ve eylem gibi
kavramları da gözönünde bulundurarak) yola çıktı ve bu kavramı kucağında büyüttüğünü ileri
süren aklı, kendisine hesap vermeye ve şu soruyu yanıtlamaya çağırdı: akıl hangi hakla bir şeyin
öyle bir yapıda olabileceğini düşünebiliyor ki, bu şey konduğu takdirde bununla başka bir şey
de zorunlu olarak konsun; çünkü neden kavramı bunu söylüyor. HUME, aklın a priori olarak ve
kavramlardan hareket ederek böyle bir bağlantılılığı düşünebilmesinin tamamen olanaksız
olduğunu karşı çıkılamayacak şekilde kanıtladı; çünkü bu bağlantılılık zorunluluk içerir, ama bir
şey olduğu için başka bir şeyin de zorunlu olarak olmasının nasıl gerektiği, dolayısıyla böyle bir
bağlantılılık kavramının a priori olarak nasıl getirileceği bilinemez. Bundan şu sonuca vardı ki,
akıl bu kavramla kendi kendisini tamamıyla aldatmakta, onu yanlış yere kendi çocuğu
saymaktadır; çünkü bu kavram, deney tarafından hamile bırakılarak, bazı tasarımları çağrışım
yasası altında toplayan ve buradan çıkan öznel zorunluluğu, yani alışkanlığı, kavrayıştan çıkan
nesnel zorunluluk yerine süren hayal gücünün gayri meşru çocuğundan başka bir şey değildir.
(Prolegomena, 8-9)

Kant’ın, Hume’un nedensellik yasası ile ilgili ortaya koyduğu tavra karşılık sunduğu çözümü
incelemeye başlarken ilk olarak Kant’ın ortaya koyduğu ayırımları netleştirmekte fayda olacaktır.
Kant’ın en önemli eseri olan Arı Usun Eleştirisi’nde en önemli amacı şunu kanıtlamaktır:
Bilgimizin hiçbiri deneyimi aşmamasına rağmen yine de bir bakıma a priori’dir ve deneyimden
indüktif olarak çıkarılamaz. Bilgimizin a priori olan bölümü, Kant’a göre, sadece mantıksal
değildir ama mantıkta bulunamayacak ya da ondan çıkarılamayacak kadar fazladır. İki ayırım
yapar: bir tarafta “analitik” ve “sentetik” önermeler ayırımı diğer tarafta “a priori” ve “empirik”
önermeler ayırımı.
Analitik bir önerme yüklemin, öznenin bir bölümü olduğu önermelerdir. Bu tip bir önermeye şu
örneği verebiliriz: “Bekarlar, evli değildir.” Bu tip önermeler zıtlık yasasını takip eder. Bekarların,
evli olduğunu iddia etmek, kendi içinde çelişir. Bekar olma kavramı, evli olmama kavramını
kapsamaktadır. Sentetik bir önerme ise analitik olmayandır, totolojinin ötesindedir ve dünya
hakkında içerikli bilgi sağlar. Sadece deneyimle bildiğimiz tüm önermeler sentetiktir. Sadece
kavramları analiz ederek “Salı, çok yağışlı bir gündü.” gibi doğruları keşfedemeyiz. Ama Kant
tüm sentetik önermelerin sadece deneyimle bilinebildiğini kabul etmiyordu. Bu da Kant’ı ikinci
bir ayırım yapmaya yönlendirmiştir.
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İkinci ayırım “a posteriori” ve “a priori” önerme ayırımıdır. Aposteriori bir önerme kendimizin
veya tanıklığını kabul ettiğimiz bir başka kişinin duyu algılamasının yardımı ile bilinebilir. Tarih
veya coğrafya olgularına ilişkin önermeler bu tiptedir. Bu tür yargılar olumsal doğruluklarla
uğraşmaktadır. Öte yandan a priori önerme deneyimden de çıkarılabilecek olmasının yanı sıra
deneyimin dışında bir temeli olan önermedir. Aritmetik öğrenen bir çocuk, iki bilye ve ona eklenen
iki bilyenin dört bilye ettiğini deneyimleyerek bilebilir. Genel önermeyi anladıktan sonra “2+2=4”
önermesini örneklerle deneyimlemesine gerek kalmayacaktır. Tüm matematik önermeleri a
priori’dir. Bunlar zorunlu ve tümel yargılardır (Russell, 1946, 641).
Zorunluluk ve sağın evrensellik böylece bir a priori bilginin güvenilir ayırmaçlarıdır ve hiçbir
biçimde birbirlerinden ayrılamazlar. … Şimdi böyle zorunlu ve en sağın anlamda evrensel, ve
dolayısıyla arı a priori yargıların insan bilgisinde edimsel olarak bulunduklarını göstermek
kolaydır. Eğer bilimlerden bir örnek isteniyorsa, yalnızca matematiğin tüm önermelerine bakmak
yeterlidir. ( Arı Usun Eleştirisi, Giriş, AI ).

Empirist yaklaşımlara göre, tüm a priori doğruluklar analitiktir. Bu Hume’un ideler arasında
bağlantılar dediği şeydir. “Bunların evrensellikleri ve zorunlulukları totoloji olmalarından
kaynaklanır” (Cottingham, 2003, 96). Yine empiristlere göre tüm sentetik doğruluklar
aposterioridir. Dünya hakkında bilgi veren önermelere gözlemle ulaşılmıştır. Sentetik aposteriori
doğrulukların zorunluluğu yoktur. Başka türlü de olabilmeleri mümkündür. Kant bu noktada
sentetik a priori yargıların olduğunu söyleyerek empiristlerden ayrılır ve Hume’un septik
duruşuna bir çözüm ortaya koyma girişiminde bulunur. Kant’a göre dünya hakkındaki bazı
önermeler evrensel, zorunlu ve a priori’dir. Kant’a göre matematiksel önermeler böyledir. Kant,
Hume’un ortaya koyduğu problemi çözme yolunda sentetik a priori yargılara örnek olarak
nedensellik yasasını gösterir. Her değişimin bir neden etki yasasına bağlı olarak meydana geldiği
önermesi, Kant’a göre analitik olamaz. Çünkü neden kavramı, mantıksal olarak, değişim
kavramında içerilmez. Bu önerme, yine de insan aklının kavrayabileceği evrensel ve zorunlu bir
önermedir. Arı Usun Eleştirisi’nde en önemli amaçlarından biri de sentetik a priori yargıların
olanaklılığını göstermektir.
A priori bir nedensellik kavramı ve ilkesinin varlığı yönünde Hume’un ortaya koyduğu şüpheler
aslında daha önceden ortaya atılan temel metafizik kavramlarının dogmatik temelleri ile de
bağlantılandırılabilir. Bu kavramlar ve ilkeler, uygun bir temele veya dedüksiyona
dayandırılamadığı takdirde güvenilmez olarak kabul edileceklerdir. Kant, Hume’un nedensellik
kavramının gündelik, sıradan kullanımına dair görüşlerine bir itiraz getirmemiştir. Kant’a göre
Hume aslında, felsefenin ilerleyebilmesi adına, tüm metafiziğe cevap vermesi gereken bir meydan
okuma yöneltmiştir.
Kant’a göre Hume, anahtar kavramlarla ilgili yaptığı açıklamalardan ve bu temel kavramların ve
ilkelerin, deneyimlerle ve yasalarla birlikte gelen alışkanlık üzerine yaslanmakta olduğu
konusunda tatmin olmuştur (Arı Usun Eleştirisi, A765). Hume bu kavram ve ilkelerin empirik
kökenini hiç deneyimlemediğimiz nesnelere onları uygulayamayacağımızı tartışmak için
kullanmıştır. Bu anlamda Kant’a göre, Hume’un felsefesi, her olayın bir nedeni olduğu gibi
empirik temelli bir ilkeyi, tüm dünyanın Tanrı diyebileceğimiz dolaysız olarak hiçbir zaman
deneyimleyemeyeceğimiz bir nedene dayandığı fikrine uygulayamayacağımızı gösterir. Kant
nedensellik ilkesini ve diğer tüm düşüncenin uyguladığı ilkeleri barındıran alanı ve bu ilkelerin
uygulanabilirliğinden şüphe duyabildiğimiz deneyimin ötesindeki alan arasında ayırım yapmanın
önemini vurgular. Aksi takdirde, bahsi geçen ikinci alandaki ilkelerin geçerliliğini geriye
götürecek ve ilk alandaki ilkelerin geçerliliğine olan güvenimizi zayıflatacak bir septisizme
düşmemizi engelleyecek bir şey kalmayacaktır (Guyer, 2008, 4, 5).
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Kant’a göre olanaklı bilgi nesneleri fenomenlerdir, fiziksel dünyada deneyci bir biçimde
gözlenebilen nesneler ancak bilginin nesneleri olabilirler. Noumena dünyasının bilgisine
ulaşmanın olanağı görünmemektedir. Duyusal dünyanın sınırlarını aşma girişimleri sonuçsuz
kalacaktır. Rasyonalist filozofların deneyimin ötesine geçerek mutlak bilgi dünyasına saf inceleme
ile ulaşılabileceği düşüncesine, Kant itiraz eder. Deneyime başvurmaksızın dünyayı açıklamak
mümkün değildir. Öte yandan Kant, empiristlerin ham duyu verilerini, anlama yetisinin temeline
oturtma düşüncesine de karşı çıkmıştır, duyumların, zihnin gücünün devrede olduğu bir sürece
tabi tutulmaları gerekliliği konusuna vurgu yapar. Kant’a göre insan ‘anlama yetisinin kavramları’
denilen ve zihninde sahip olduğu bu yapıyla dünyayı bilir. Anlama yetisinin kavramları
olmaksızın, dünyayı deneyimlemek, Kant’ın görü dediği bir tür dolaysız duyusal farkındalık
olacaktır (Cottingham, 2003, 97). Deneyimlerimize içerik kazandıranın duyu izlenimleri olduğu
konusunda deneycilere katılan Kant, aksi takdirde zihnin içeriksiz bir zihin olacağını belirtir.
“İçerik olmaksızın düşünceler boş, ve kavramlar olmaksızın sezgiler kördür.” (Arı Usun Eleştirisi,
A51). Bu sözüyle Kant, deneycilerin de akılcıların da haksız oldukları yönlere vurgu yapmıştır.
Kant, anlama yetisinin kavramlarının nereden geldiklerinin ve nasıl zorunlu bir nesnelliğe sahip
olduklarının peşine düşer. Kant, bu yetinin tüm kavramlarının “kategoriler”den türediğini
belirterek, kategori kavramını ortaya koyar. Töz kategorisi, nedensellik kategorisi bunların hepsi
a priori kavramlardır. Kategoriler öğretisi, rasyonalistlerin doğuştan ideler görüşünü anımsatsa da,
bu idelerin duyu deneyiminden bağımsız olmadığını söyleyerek onlardan ayrılmıştır. Bu, Kant’ın
epistemolojiye yaptığı önemli bir katkıdır. Dünyayı deneyimleyebilmemizin önkoşulları
nedensellik, töz gibi kategorilerdir.
Şimdi a priori kavramların ayrıca bir şeyin sezilmesini olmasa da genelde nesne olarak
düşünülmesini sağlayan koşullar olarak önceden bulunup bulunmadıkları sorusu doğar. Bu
durumda nesnelerin tüm görgül bilgileri zorunlu olarak böyle kavramlarla uyumlu olacaktır,
çünkü onlar varsayılmaksızın hiçbir şey deneyim nesnesi olarak olanaklı değildir. (Arı Usun
Eleştirisi, A93).

Kant’ın bu epistemolojik yaklaşımı onun Kopernik devrimi dediği şeydir. Bilgi konusunda
başlangıç noktamız kendinde şeyin varsayılan bilgisi değil, kavrama yetisinin yapısı olmalıdır.
Kant’a göre nedensellik ile ilgili yargılarımız evrensel a priori yargılardır. Bunu göstermek için
ilk olarak kategorilerin hem düşüncelerimizin öznel tarafı hem de nesnel gerçekliklere sahip
olduklarının gösterilmesi gerekmektedir. Kant nedenselliği evrensel a priori bir doğruluk olarak
kanıtlamak için ‘Aşkınsal Çıkarım” adını verdiği uslamlamalar zincirini ortaya koyar. Bu
uslamlamaları basitçe ve kısaca şöyle özetleyebiliriz: bir nesneyi algıladığımızda onun farklı
bölümlerini farklı sıralarla algılayabiliriz. Sözgelimi bir sandalyenin önce bacaklarını sonra sırtını
veya tam tersi önce sırtını ve oturma bölümünü sonra bacaklarını algılayabiliriz. Ama bir olayı
algılamamızda, algımız zorunlu bir sıralama ile gerçekleşir ve bu sıralamanın değişmesi mümkün
değildir. Bir olayın deneyimlenmesi nedensel zorunluluğun kavrayışını önvarsaymaktadır. Bu
durumda sentetik a priori yasaların, görünüşler dünyası ile bağlantılanması gerekmektedir
(Cottingham, 2003, 100).
Hume nedensellik yasasının analitik olmadığını kanıtlamıştır. Kant bunun sentetik olduğu
görüşünü kabul etmiştir ama yine de a priori olarak bilindiğini savunmuştur. Kant, Hume’un
mesajını anlar: bizim nesneler arasında kurduğumuz bu nesnelerin kendileri tarafından verilmez,
özne tarafından kurulur ve öznenin bir edimidir. Fakat Kant, Hume’un doğanın içgüdüsü olarak
gördüğü şeyi bilimin zorunluluğunda temellendirir ve fizik yasalarının değişmezliği ile açıklar.
Kant “Her olgunun bir nedeni vardır” yargısını tüm bilimlerin a priori varsayımı saymıştır
(Yıldırım, 1979).
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4.

Sonuç

Bu çalışmada, bilim felsefesinde yer alan temel bir sorun olan nedensellik konusu Hume ve Kant
tarafından ele alınışı bakımından incelenmiştir. İki filozofun bu sorunsalı ele alışları, aslında,
bilginin olanaklı olup olmadığı konusuna yönelmeleri ile gerçekleşir. Hume’un empirik bilgiye
ilişkin olarak geliştirdiği septik tavrı ve Kant’ın modern empirik bilimin olanaklılığını nasıl
temellendirdiği serimlenmiştir. İskoç empirisizminin, duyusalcılığının, kuşkuculuğunun ve
doğalcılığının, Alman kritiğinden, entellektüelliğinden, anti-septik ve anti-doğalcı duruşundan
nasıl ayrıldığı gözler önüne serilmiştir.
Hume nedensel akıl yürütmenin, deneyimsel bilgiye temel teşkil ettiğini savunmuştur. Bilgimizin
temelini soruştururken, idelerin bağıntılarını ve olgu durumlarını ele almıştır. Hume’a göre,
idelerin bağıntıları, matematik veya mantıkta olduğu gibi, düşünce işlemleri sonucu elde edilir.
İdelerin bağıntıları, Hume’a göre, gerçekten varolan ile ilgili bilgi vermez. Olgu durumları ise
gerçekte var olanlar ile ilgilidir. Bilgi, olgu durumlarının arasındaki bağıntıdan yola çıkarak
keşfedilir.
Hume, olgu durumlarına dair akıl yürütmelerimizin temelinde neden-etki ilişkisinin yattığından
yola çıkarak nedensellik ilkesine odaklanır. Geleceğe dair akıl yürütmelerimiz, geçmişin ve
şimdinin gözlemlenmesi ile gerçekleşir. Bu, Hume’u septisizme sürüklemiştir. Nedensellikte üç
tür ilişkiden bahsedilir: zamansallık, ilişki ve zorunluluk. Nedenselliğin getirdiği zorunluluk
ilişkisine odaklanan Hume, neden-etki arasındaki bu ilişkinin mantıksal olmadığını, duyu
deneyiminin ötesinde olduğunu savunmuştur.
Geçmişin düzenliliğinin geleceğe taşınılacağının bir garantisi yoktur. Bu düzenliliğin altında
doğanın düzenliliği yatmaktadır. Hume bu ilkeye “alışkanlık” der. Alışkanlık bir beklentinin
varlığını açıklayabilir ama haklılandıramaz. Bu beklenti için rasyonel bir haklılandırma bulamayan
Hume septisizme düşer. Hume önemli bir problemi gözler önüne sermiş ama tatmin edici bir cevap
bulamamıştır. Kant, Hume’u düştüğü bu septik tavrından çıkaracak ve bilimsel bilginin
olanaklılığına yer açacak çözüm arayışına girmiştir. Kant iki ayrım yapmıştır. İlki, analitik ve
sentetik ayrımı; diğeri ise a priori ve a posteriori ayrımıdır. Analitik önermelerde, yüklem özne
tarafından içerilir. Sentetik önermeler ise deneyim ile ulaştığımız, içeriği dünya olan bilgiyi verir.
Fakat, tüm sentetik önermeler, deneyimle bilinmeyebilir düşüncesi ile ikinci ayrımı yapar. A priori
önermeler, deneyimden çıkarılabilir ama deneyim dışında da temeli vardır. Matematik önermeler
Kant’a göre a priori’dir. A posteriori önermeler kendi deneyimlediğimiz veya başkasının
deneyimlediği bilgiyi içerir. Örneğin tarih alanındaki önermeler bu türdendir.
Kant’ın Hume’un düştüğü septik çıkmazda öne sürdüğü çözüm sentetik a priori doğruların da
olduğudur. Nedensellik yasasının sentetik a priori bir yasa olduğunu iddia eden Kant değişimi
neden-etki yasasına bağlı açıklamanın analitik olmadığını, sentetik olduğunu belirtir. Hume,
nedenselliği doğanın içgüdüsü, yani alışkanlıkta temellendirirken, Kant ise bilimin
zorunluluğunda. “Her olgunun bir nedeni vardır” önermesi tüm bilimlerin a priori varsayımıdır.
Hume kuşkucu tavrı ile nedensellik ilkesine saldırmış ve bu ilkenin nesnel geçerliliğini
sorgulamıştır. Hume nedenselliğin, iki olay arasındaki sabit bir bağlılık ve zihnin öznel bir hissi
veya beklentisi olduğunu belirtir. Geçmişte düzenli bir biçimde meydana gelişleri tekrarlanan
gözlemlerden yola çıkıldığında, gelecekte de, bunların, aynı biçimde, korelasyon içinde olacakları
düşüncesidir. Kant deneyimin olanaklılığının bir koşulu olarak nedensellikten bahseder. Özellikle
nedensellik kategorisi deneyim için gereklidir çünkü bu sayede bilinçteki izlenimlerin öznel
akışından farklı olarak bilginin nesnel bir ardıllık olanaklı kılınabilir (Watkins, 2005, 3, 4). Tüm
bilimler ve özellikle de metafizik için bu saldırının kötü sonuçlarını gören Kant, aklın rasyonel
yapılarından biri olan nedensellik ilkesi ile bu durumu kurtarmak istemiştir. Kant’a göre Hume,
bilgideki a priori öğeyi göremeyerek metafiziğin olanaksızlığını göstermeye çalışırken, bilimsel
bilginin temellerine de zarar vermiştir. Kant, bilginin deneyimle başladığını, fakat onun a priori
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yapılarının deneyimden türetilmeyeceğini belirtmiştir. Kant’a göre, bu sayede bilgi, zorunluluk ve
tümellik kazanmıştır.
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Öz
Akıllı uzmanlaşma, girişimcilere ve işletmelere, ekonomik ve teknolojik alanlarda yapılan çeşitli faaliyetlerin
desteklenmesi ile var olan bilimsel, teknolojik ve endüstriyel uzmanlaşma modellerini güçlendirerek yeni öngörüler
ve öncelikler sunulmasıdır. Bölgelerde yeni ve yüksek potansiyelli ekonomik faaliyetlerin seçilmesi ve kaynakların
daha verimli alanlara yönlendirilmesiyle ilgilenmektedir. Akıllı uzmanlaşma stratejisi sınırları içerisinde, yeni ve
farklı alanlara rekabet avantajı sağlayacak kümeler arası işbirlikleri belirlenebilmektedir. Bu çalışma, bölgesel
inovasyon yaklaşımları içinde yeni bir sitem olan akıllı uzmanlaşma stratejisini ve gelişim sürecini değerlendirmek
ve hedeflerini ortaya koymak amacını taşımaktadır. Çalışmada, bölgesel gelişim stratejileri için tanımlar ve gerekli
politikalar üzerinde durulmuş, akıllı uzmanlaşma stratejisinin temel unsurları detaylandırılmıştır.
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Abstract
Smart specialization; ensure support to entrepreneurs and firms for their economic and technological activities and
presents new forecasts and priorities by strengthening the existing technological and industrial specialization models.
It is interested in selecting new economic activities which have high potential for growth and directing the resources
to more productive areas in the region. Within the framework of the smart specialization strategy, inter-cluster
collaborations can be identified that will provide competitive advantage to new areas. This study aims to evaluate the
smart specialization strategy and reveal its goals in development process, which is a new site within the regional
innovation approaches. In this study, definitions and policies for regional development strategies are emphasized and
the basic elements of smart specialization strategy are detailed.
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Giriş
Günümüzde iktisadi ve sosyal refah arayışı içinde ve rekabet yarışında olan ülke ve bölgelerin ArGe, yenilikçilik ve bölgesel inovasyon sistemleri gibi konular üzerinde daha da yoğunlaşmaları
gerekmektedir. Dünya üzerinde gelişen iletişim, altyapı ve lojistik olanaklarının artması ile mal ve
hizmet akışında mekâna bağlılığın önemi azalmıştır.
Bölgelerin rekabet avantajı yaratabilmeleri ve bölgesel kalkınmayı başarılı şekilde
gerçekleştirmeleri mevcut potansiyellerini değerlendirebilmeleriyle yakın ilişkilidir. Bu bağlamda
üreticilerin, Ar-Ge faaliyetini gerçekleştirenlerin, akademisyenlerin ve kurumsal aktörlerin,
bölgenin üstünlüklerini iyi bilen ve yorumlayan tüm paydaşların ortak bir strateji geliştirmeleri
önem taşımaktadır. Akıllı uzmanlaşma stratejisi bu kapsamda 2006 ve 2009 yılları arasında bir
grup uzmanın “Knowledge for Growth” (K4G) başlığı altında yürüttükleri çalışmalar sonucu
literatüre girmiş yeni bir yaklaşımdır. 2014-2020 dönemini kapsayan Avrupa 2020 stratejisi içinde
Avrupa bölgesel siyasasının temelini oluşturmaktadır. Özellikle Avrupa ülkeleri ekonomik
kalkınma ve büyüme politikalarını akıllı uzmanlaşmayı merkeze alacak şekilde
güncellemektedirler.
Bu strateji, bölge ekonomisinin kendi kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirebilen, rekabet
düzeyini daha yüksek hale getiren ve sürdürülebilir bir ekonomi için geliştirilen unsurları temel
almaktadır. Akıllı uzmanlaşma stratejisinin ortaya çıkışındaki temel sebeplerin başında, geleneksel
yaklaşımda bölgenin taşıdığı özelliklere, kaynaklara uygun olmayan taklitçi kalkınma stratejilerin
başarısızlığı gelmektedir. Bu taklit sonucu istenilen düzeyde kalkınma sağlanamamaktadır.
Bölgesel gelişmişlik düzey farklılıklarının azaltılması, kalkınma sürecinin başarıya ulaşması,
hayat standardı, istihdam seviyesi ve ulusal/uluslararası alanda sürdürülebilir rekabetçilik
olanaklarının artırılması amacıyla akıllı uzmanlaşma stratejisi özellikle kalkınma ajansları
tarafından ülkemizde uygulanmaya başlanmıştır.
1.

Bölgesel Araştırma ve İnovasyon Temelli Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ile Avrupa Komisyonu’nun birlikte yayınladığı
Oslo Kılavuzu’na göre inovasyon dört kategoriye ayrılmıştır. Bunlar sırasıyla ürün inovasyonu,
süreç inovasyonu, pazar inovasyonu ve organizasyonel inovasyon şeklindedir. İnovasyonu ise bu
dört kategoriyi içinde barındırarak şu şekilde tanımlanmaktadır: “Yeni ya da önemli düzeyde
geliştirilmiş ürün veya sürecin, yeni bir pazarlama metodunun, gerek işyeri kuruluşlarında gerekse
dış ilişkilerde yeni bir yöntemin uygulanmasıdır.” (OECD/EUROPEAN COMMUNİTİES, 2005:
46). Literatürde inovasyonla ilgili yapılan pek çok araştırma ülkelerin refah ve rekabet düzeylerini
artırmada etkin bir inovasyon sistemi ve politikaya sahip olmaları gerekliliğine vurgu yapmaktadır.
(OECD, 2001). Bu bağlamda ortaya çıkan bölgesel inovasyon stratejileri, bölgenin kalkınma ve
rekabet gücünü arttırmak amacıyla kurumların performansının iyileştirilmesi, toplumda inovasyon
kültürünün yaygınlaşması ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik tüm stratejileri
kapsamaktadır (BAKKA, 2015: 8). Bu stratejilerden biri olan akıllı uzmanlaşma bölgelerin
kalkınmasında kilit rol oynamaktadır.
1.1.

Akıllı Uzmanlaşma Kavramı

Akıllı uzmanlaşma kavramı kalıplaşmış bir tanıma sahip olmamakla birlikte farklı kişi ya da
kurumlar tarafından birçok şekilde
açıklanmıştır.
Durgut (2016), akıllı uzmanlaşma kavramını; uluslararası pazarlarda rekabet potansiyeli olan ve
diğer bölgeler üzerinde rekabet avantajı taşıyan yeni faaliyetleri yaratabilecek bir grup
sektörün/teknolojinin bölgesel düzeyde önceliklendirilmesi olarak tanımlamaktadır. Bir başka
tanıma göre akıllı uzmanlaşma, çeşitlilik
temelli bir
uzmanlaşmadır.
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Bir bölgenin araştırma ve yenilik odaklı faaliyetlerinde uzmanlaşarak daha iyi fayda
sağlayabileceğini ifade eden bir girişim keşif sürecini kapsamaktadır (Güçlü ve Kumral, 2015: 4).
Dominique Foray’a (2013) göre akıllı uzmanlaşma “ülkenin verimli varlıkları arasında
tümleyicilik ilişkisi kurarak, gelecekte yerel kapasiteler ve bölgesel mukayeseli üstünlük
sağlayabilecek yatırımları özendirici bir stratejidir.”
Özellikle Avrupa’da gelişen ekonomilerde, çağdaşlaşma ve yatırım konularında güçlü ve en
önemlisi de bölgede vatandaşların uzman olduğu sektörlerde yenilik yaparak büyümeye akıllı
uzmanlaşma denilmektedir (Seetharaman, 2016).
Avrupa Birliği (AB) bu stratejiyi, bölge kaynaklarının, komşu veya rakip olduğu diğer bölgelerden
farklılaşmasını, bölgenin rekabette üstün ve güçlü olduğu belirli sayıdaki faaliyeti hedef almasını
sağlayacak şekilde gelişmesini öngören bir strateji olarak tanımlamaktadır (S3Platform, 2016).
Avrupa Birliği kaynaklı bir strateji olmasına rağmen birçok OECD ülkesi de akıllı uzmanlaşma
yaklaşımını benimseyip takip etmektedir ( Arslan Pauli ve Dalgıç, 2015: 129).
OECD (2013) ise bölgeyi hedef noktası alarak stratejiyi şu şekilde tanımlamaktadır: “Ar-Ge
yatırım harcamaları ve yenilik politikalarını, bilimsel ve teknolojik uzmanlığı, bölge ekonomisine
katma değer yaratacak faaliyet alanı/alanlarını tespit edebilen ve bölgenin büyüme düzeyini nasıl
etkileyeceğini saptayan bölgesel düzeydeki sanayi ve yenilik çerçevesidir.”
Akıllı uzmanlaşma stratejileri, ekonomik gelişim sağlayacak gelecekte karşılaştırılabilir avantajlar
yaratacak temeller üzerine inşa edilmiştir. Girişimciler ya da firmalar yürürlükteki stratejilerini
daha iyi girdi ve ürünlere dönüştüren, yeni iş modelleri ya da daha yenilikçi ve sürdürülebilir işlere
dönüştürerek gerçekleştireceklerdir (Foray vd, 2009: 3).
Akıllı uzmanlaşma ilk olarak bölgenin kendisine özgü bilgisinin ve yerel kaynaklarının diğer
bölgelerden farklılaştırılmasını barındırmaktadır. Aynı zamanda mukayeseli üstünlük
sağlayabilmek amacıyla bölgede belirli bir faaliyet/sanayi alanında yoğun Ar-Ge çabalarına dayalı
olarak uzmanlaşmaya gidilmektedir. Bunun sonucu ortaya çıkan ekonomik revizyonu hedefleyen
stratejilerin bütünü akıllı uzmanlaşmadır.
1.2.

Akıllı Uzmanlaşma Stratejisinin Gelişim Süreci ve Hedefleri

İlk kez transatlantik üretkenliğindeki boşlukları doldurmak üzere Dominique Foray ve Bartvan
Ark tarafından ortaya atılan akıllı uzmanlaşma, Paul A.David ve Bronwyn Hall başta olmak üzere
“Knowledge for Growth” uzman grubu tarafından 2006-2009 yılları arasında geliştirilmiştir.
Uzman grubunun (K4G) başlığı altında yürüttükleri çalışmanın stratejik ürünüdür (Foray, 2009:
19).
Özellikle son yıllarda Avrupa ülkeleri ekonomik kalkınma ve büyüme politikalarını akıllı
uzmanlaşmayı merkeze alacak şekilde şekillendirmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından da bu
kavram Avrupa 2020 Stratejisi’nin temeli olarak görülmektedir. Bu stratejinin temelini “akıllı”,
“sürdürülebilir” ve “kapsayıcı büyüme” oluşturmaktadır. Akıllı uzmanlaşma stratejisinde yer alan
“gerçekçilik” kavramı Avrupa Birliği’nin (Horizan 2020 ile bağlantılı) 2014-2020 yıllarını
kapsayacak şekilde benimsediği üçüncü nesil inovasyon politika ve stratejilerin temelini
oluşturmaktadır.
Akıllı uzmanlaşma yaklaşımı, geleneksel büyüme modellerinden iki farklı özelliği ile
ayrılmaktadır. Bunlardan ilki yenilik sisteminin temel mantığıdır. Yenilik sistemi, bölgenin
potansiyel evrimini, miras alınan yapıları, adaptasyonu ya da bölgede meydana gelen radikal
dönüşümleri dinamik bir sistem içinde ele almasıdır. İkinci ayırt edici özelliği ise stratejinin hangi
yöntemlerle işlediğidir. Akıllı uzmanlaşma bölge potansiyelini ortaya koymak için bilgi yoğun
alanların belirlenmesini önermektedir. Büyüme ve gelişme olanakları bölgede yer alan aktörlerin
(araştırmacılar, tedarikçiler, servis sağlayıcılar, girişimciler, kullanıcılar) rolü ve halkın araştırma
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ve geliştirme faaliyetlerine katılımıyla ilgilidir. Bu aktörler bilgi edinme olanakları ve kaynakların
(beşeri sermaye, fikirler, akademik ve araştırma işbirliği) kullanımında, öncü rol oynamaktadırlar.
Ayrıca, mevcut yerel ekonomik ve pazar fırsatlarını inceleyerek, teknoloji ve pazar alanlarını
belirleyerek ve bu sayede katalizör olarak hareket ederek ekonominin yeni dönüşümüne olanak
sağlayacaktırlar (McCann ve Ortega-Argiles, 2011: 2).
Bölgenin gelişimi için öncelikli alanın tespit edilmesini, var olan kaynaklar ve yetenekler göz
önünde bulundurularak stratejilerin belirlenmesini öngörmektedir. Buna göre, bölgelere ulusal ve
küresel düzeyde rekabet etme imkanı yaratacak az sayıda öncelikli alana odaklanılması
gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda özel sektör, kamu, üniversite ve toplumu içine alan
yani “dörtlü sarmal” olarak nitelendirilen unsurlar arasında etkin bir işbirliğini öngören inovasyon
sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. (OKA, 2011: 13). Bölge içi aktörlerin etkileşimleri, bölgelerarası
bilgi alışverişi ve etkileşim sürecinin başarılı bir şekilde sağlanması uygulamaya yönelik
inovasyon politikalarının geliştirilmesinde büyük önem taşımaktadır.
Akıllı uzmanlaşma ile öncelikli faaliyet alanı/alanları tespit edildikten sonra, ulusal ya da bölgesel
düzeydeki başarılar, mevcut yığılma, kapasite ve yeteneklerini ne ölçüde kullanıp
geliştirebildikleri ile direkt bağlantılıdır. Bu husus göz önünde bulundurulduğunda, bölgelerin
makro ölçüde belirlenen çok sayıda öncelikli alana bağlı gelişmelerini amaçlayan politikaların
yerini, mevcut yetenek ve birikimler doğrultusunda az sayıda öncelikli alana yoğunlaşılmasını
hedefleyen politikalar almaktadır (BAKKA, 2014: 10).
Avrupa, büyüme hususunda akıllı uzmanlaşma stratejisini kendisine rota olarak belirlemiştir.
Bunun altında yatan sebepler ise, ABD ile rekabet gücündeki farklılıklar, Avrupa’nın ekonomik
ve teknolojik uzmanlaşma düzeyinin düşük olduğunun düşünülmesi ve Avrupa’nın bölgesel
düzeyde kaynaklarını önceliklendirmedeki eksiklikleri olarak sıralanabilir.
Akıllı uzmanlaşma bölgenin az sayıda ve yüksek potansiyelli alanlarda yoğunlaşması ile doğrudan
ilgilidir. Bu kavram OECD gündemine de alınmış ve bölgeler, bilgi bölgeleri, imalat bölgeleri,
bilim ve teknoloji odaklı olmayan bölgeler olarak ayrılmıştır (MARKA, 2014: 5).
Akıllı uzmanlaşma stratejisinin ortaya çıkmasını sağlayan üç temel sebep bulunmaktadır. Bu
sebeplerden ilki akıllı uzmanlaşma öncesi kalkınma politikalarındaki yetersizliklerdir. Bu
bağlamda akıllı uzmanlaşma öncesi politikalara bakıldığında, bölgenin sahip olduğu varlıklara
ilişkin analizlerin yetersizliği, kendi dokusuna uygun olmayan bölgeyi taklit etmesi, uluslararası
ve bölgelerarası bir perspektifin olmaması, bölge için öncelikli faaliyet alanı tespit edilmeden,
başka bir bölgede başarı sağlamış herhangi bir faaliyet alanının hedef gösterilmesidir
(EUROPEAN COMMİSSİON, 2012: 34). İkinci olarak Avrupa’nın 2020 yılı için hedeflediği
çevreci, rekabet gücü yüksek ve kaynakların verimli alanlarda kullanıldığı ekonomiyi
desteklemesidir. Bilgi ve yenilik odaklı ekonomiyi daha ileriye götürecek büyüme politikaları ve
hedefleriyle uyumlu olmasıdır. Son olarak küresel çapta yaşanabilecek bir krizden
ülkelerin/bölgelerin zarar görmeden bu krizi atlatabilmelerini sağlayacak reçete sunması
düşüncesidir.
Akıllı uzmanlaşma aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır (Ekonomi Bakanlığı,
2008: 11):

Mevcut kaynakların etkinliğini belirli bilgi ya da uzman grupların alanlarına yönlendirerek
artırmak,

Ar-Ge, yenilik ve eğitim gibi alanlar arasında kamunun desteği ile beraber uyum yaratmak,

Kaynakların israfını önleyecek ve kaynaklar arasında dengeli dağılımın sağlanabileceği
uygulamalara yer vermek,

Kamu, özel sektör, üniversite ve vatandaşlar arasında yenilik ve yatırımları öncelikli hale
getirmek için sinerji yaratmak,
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Mevcut varlıklara uygulanan gerçekçi analizlerin sonucu sayesinde bölgelerin
komşu/rakip olduğu bölgelere kıyasla rekabet avantajı elde edebilecekleri gelecek vaat eden
alanlara kaynakların yöneltilmesidir.
Akıllı uzmanlaşma stratejisi Ar-Ge ve yenilikçiliğin faydalarının topluma yayılması amacını da
taşımaktadır. Bu bağlamda (Ayrım ve Karataş, 2010: 12) sadece tarlanın en verimli kısmının
ekilmesinden ziyade tarlanın “tümüne” (bütün bölgelere) “toprağın yapısına uygun tohumların”
ve “yeterli miktarda gübre” ile (akıllı uzmanlaşma ve yeterli maddi kaynak) ekilmesi
öngörülmektedir.
Akıllı uzmanlaşma politikaları, bilgiye ve insan sermayesine yapılacak yatırımla bölgelerin
mevcut sanayi ve teknolojik yapıları ve becerilerini bütünleştirmeye yöneliktir. Bölgelerin farklı
araştırma ve teknolojik uzmanlaşma örüntülerini dikkate alarak yenilikçilik sistemlerine entegre
etmeyi amaçlamaktadır.
Stratejinin uzmanlaşmayı “akıllı” olarak nitelendirmesinin altında yatan sebepler ise:

Bölgede bulunan tüm mevcut varlıkları, kaynakları ve sorunları göz önünde bulundurarak
kanıta dayalı stratejiler geliştirmesi,

Bu strateji; yukarıdan aşağı karar mekanizmasına sahip olmamakla birlikte, temel
paydaşları ortak bir amaç etrafında birleştiği güçlü bir girişim keşif sürecini içermesi (Güçlü ve
Kumral, 2015: 6).

Teknoloji lideri olmayan bölgelerin dahi diğer bölgelerden mukayeseli üstünlük
yaratabileceği faaliyetleri kapsaması,

Ar-Ge ve ticari işbirliklerinde bölgesel ve ulusal sınırların ötesine bakabilme gücüne sahip
olması,

Hızlı büyüyen yenilikçi firmalara odaklanmasıdır.
Stratejinin “uzmanlaşmayı” vurgulamasının altında yatan sebepler ise:

Bölgesel mukayeseli üstünlük sağlayacak alanlar tespit edilerek yatırımların bu alanlara
yönlendirilmesi,

Birbirini besleyen sektörlere yönelmesi,

Geleneksel sektörleri, daha yüksek katma değer sağlayan faaliyetler, sektörler arası
kurulan ilişkiler ve ortaya konulan pazar yenilikleri aracılığıyla gözden geçiren strateji olması,

Bölgenin kendi kaynaklarına dayalı mevcut ekonomisinin dönüştürülmesini içermesi
(Güçlü ve Kumral, 2015: 6).

Rekabet üstünlüğü sağlama stratejisinin bir parçası olarak uzmanlaşılacak teknoloji
alanlarının ve/veya sektörlerin tanımlanmasını içermesi şeklinde sıralanabilir (Durgut, 2016).
1.3.

Akıllı Uzmanlaşma Stratejisinin Temel Unsurları

Bölgesel kalkınma açısından uygulanan politikalarda, akıllı uzmanlaşma stratejisi için, gerçekçi
adımların atılması bazı temel unsurlara bağlıdır. Bu bağlamda OECD’nin 2012 ve 2013 yıllarında
yayınladığı raporda dört ana unsur belirlenmiş ve bu unsurlar Şekil 1’de gösterilmiştir:
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Şekil 1: Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi Temel Unsurları
AKILLI
UZMANLAŞMA
STRATEJİSİ

Girişim Keşif
Süreci

Öncelikli Faaliyet
Alanlarının
Belirlenmesi

Uzmanlaşılmış
Çeşitlilik

Değerlendirme ve
İzleme

Kaynak: OECD (2012, 2013).
Girişim keşif sürecinde iki farklı kavram üzerinde durulmaktadır. Bunlardan ilki “girişimcilik
bilgisi” diğeri ise “girişimci”dir. Teknik ve bilimsel bilgiyi bir araya getiren ve yeni bir faaliyeti
başlatmak için gerekli girdilerin tamamını içeren bilgi, girişimcilik bilgisi olarak tanımlanmaktadır
(Güçlü ve Kumral, 2015: 8).
Akıllı uzmanlaşma stratejisinin başarıya ulaşabilmesi bir bölgenin en iyi neyi yapabileceğini
ortaya koymasıyla ilgilidir. Araştırma ve yenilik açısından bölgenin gelişimi için hangi faaliyetlere
öncelik verilmeli, en fazla umut vaat eden alanların neler olduğu girişimciler tarafından tespit
edilmelidir. Aslında bu süreç bölgenin bilim ve teknoloji tabanında en iyi neleri yapabileceğini
ortaya çıkartacak bir keşfi önermektedir.
Girişimcilik keşif süreci özel sektörün ve piyasa güçlerinin bölgenin mukayeseli üstün olduğu yeni
alanları, faaliyetleri keşfetmesini ifade eder. Aynı zamanda yapılan tüm faaliyetlerin kamu
tarafından değerlendirilerek, yeterli potansiyel taşıyıp taşımadığının tespit edilmesini içinde
barındırır. (Hausmann ve Rodrik, 2003: 606). Girişimci aktörler gelecekte uzmanlaşılacak
alanların keşfedilmesinde de öncü rol oynayacaklardır.
Girişimcilik keşfinin anlamlılık göstergesi, yeni alanlara (keşif) yeni girenlerin olmasıdır.
Girişlerin artması bölgeyi söz konusu girişimci keşif anlamında lider yapar. Bu aynı zamanda akıllı
uzmanlaşma sürecinde faaliyetlerin kümelenme aşamasıdır. Girişimcilik keşfi aşağıdan yukarıya
ve katılımlı işleyiş zorunluluğu ile çağdaş yönetişim mekanizmalarını (yasa koyucular için)
gerektirmektedir. Geleneksel stratejilerden akıllı uzmanlaşmayı ayıran en temel unsurdan biri
tabandan tavana yayılan bu keşif sürecidir (Güçlü ve Kumral, 2015: 8).
İkinci unsur olarak öncelikli faaliyetlerin belirlenmesi gerekmektedir. Geleneksel büyüme
modelleri ve sanayileşme politikaları bölgenin kalkınmasında hedef sektörün tamamını
kalkındırmayı amaçlamaktaydı. Ancak uygulanan sanayileşme politikaları kalkınma konusunda
yeterince başarılı olamadığı için yenilikçi stratejiler geliştirilmiştir. Akıllı uzmanlaşma
stratejisinin 2008 yılından itibaren önemi artmış ve bu strateji, geleneksel politikalardan farklı
olarak sektörün içinde yer alan fırsatların olduğu faaliyetlere öncelik tanımıştır. Söz konusu
faaliyetler uzmanlaşma seviyesi göz önüne alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle, bölgenin öne
çıkmasını sağlayabilecek alanlara öncelik verilmektedir. Örneğin; herkesin nano teknoloji
konusunda uzmanlaşması yerine alt kategoriler yaratıp (mutfak gereçleri nano teknoloji, cam nano
teknoloji gibi) bu alanlara öncelik verilmesini gerekliliğine vurgu yapmaktadır (STM, 2015: 12).
Öncelikli faaliyet alanlarının belirlenmesinden sonra üçüncü unsur uzmanlaşılmış çeşitliliktir.
Uzun vadede öncelikli faaliyet alanı çeşitlenerek çeşitlenmiş uzmanlığa dönüşerek diğer alanlara
kıyasla üstünlük elde edecektir. Geleneksel büyüme modelleri önceden belirlenmiş bir yol
üzerinden uzmanlaşmayı hedeflerken akıllı uzmanlaşma stratejisi yeni ve beklenmeyen
faaliyetlerin keşfine, gelişimine imkan tanıyan bir stratejidir. Yeni teknoloji alanlarının ve/veya
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sektörlerin geliştirilmesi için bölgenin farklı teknoloji ve sektörlerinin uzmanlaşılmış ya da
ilişkilendirilmiş çeşitliliğin (related variety) oluşturulması yoluyla dışsallıklarının tanımlanması
gerekmektedir.
Son unsur olarak değerlendirme ve izleme mekanizması, akıllı uzmanlaşma stratejisinin bölgenin
güçlü ve zayıf yanlarını, mevcut kaynaklarını dikkate alarak kanıta dayalı verilerle kurulması
gerekliliğine vurgu yapmaktadır.
Hedeflenen stratejilerin başarıya ulaşabilmesi ya da başarısızlığının doğru bir şekilde
değerlendirilebilmesi için geri bildirim, net kriterler ve karşılaştırma ölçütleri gibi çeşitli faktörlere
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda akıllı uzmanlaşma stratejisi ölçülebilir hedeflere yer
vermelidir. Bu strateji sürekli gelişme ve öğrenme süreci olarak ele alındığında, ilgili strateji içinde
üst düzey bir şeffaflıkta değerlendirme ve izleme sisteminin kurulması sürecin devamlılığını
sağlama açısından önem taşımaktadır.
Akıllı Uzmanlaşma Sürecinin Aşamaları

2.

RİS3 (Research and İnnovation Strategies for Smart Specialisation) için gerekli olan bu temel
unsurlar mantıksal bir tasarım yapısı çerçevesinde yeniden oluşturulmaktadır. Bu bağlamda
stratejinin hazırlanmasında öngörülen adımlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.
Şekil 2: Akıllı Uzmanlaşma Süreci
Adım
1:
Ulusal/Bölgesel
Bağlamda
Detaylı
Analiz ve İnovasyon
Potansiyeli

Adım 2: Güçlü ve
Kapsayıcı
Bir
Yönetişim Yapısının
Oluşturulması

Adım 3: Bölgenin
Geleceği İçin Ortak
Bir
Vizyonun
Belirlenmesi

Adım 6: İzleme ve
Değerlendirme
Mekanizmalarının
Stratejiye
Entegre
Edilmesi

Adım
5:
Uygun
Politika Bileşimlerinin
Yol Haritasının ve
Eylem
Planının
Oluşturulması

Adım 4: Ulusal ve
Bölgesel
Kalkınma
İçin Sınırlı Sayıdaki
Önceliklerin Seçilmesi

Kaynak: EUROPEAN COMMİSSİON (2012).
Bu altı adım, yukarıda sunulan sıralamaya göre sırayla uygulanabilir. Ancak uzun vadede
aktörlerin katılımı, yeni analizlerin bölge potansiyelini ortaya çıkarması ve devam eden projelerin
sonuç vermesi süreç boyunca gerekli olan sıralamada çakışmalar olabileceği vurgulanmaktadır.
Bu nedenle, süreçteki adımlar ayrı ve özerk aşamalar olarak düşünülmemelidir.
2.1.

Ulusal /Bölgesel Bağlamda Detaylı Analiz ve İnovasyon Potansiyeli

Bölgesel farklılıkların belirlenip ortaya konması akıllı uzmanlaşma stratejisi oluşum sürecinin
merkezinde yer almaktadır. Mevcut varlıkların ve gelecekteki büyüme olasılığının
değerlendirilmesi, bölge ekonomisinin potansiyeline ilişkin analizle ortaya konulmaktadır. (Güçlü
ve Kumral, 2015: 10). Bölgenin yenilikçilik altyapısı, sorun ve engeller, potansiyel ve fırsatlar,
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masa başı araştırmalar, geniş katılımlı saha çalışmaları, mülakat ve toplantılar sonucu elde edilen
veriler derlenerek ortaya konulmaktadır (MARKA, 2014: 5).
Akıllı uzmanlaşma stratejisi, bölgenin potansiyeli ve sahip olduğu üstünlüklerin belirlenmesini
gerekli görmektedir. Bu açılardan bakıldığında akıllı uzmanlaşma sürecinin başlaması için üç
temel analize ihtiyaç duyulmaktadır:



2.1.1.

Bölgenin mevcut varlıklarının belirlenmesi,
Bölgenin mukayeseli üstün olduğu alanların tespiti ve
Girişim dinamiklerinin belirlenmesidir.
Bölgenin Mevcut Varlıklarının Belirlenmesi

Akıllı uzmanlaşma stratejisi bölgedeki tek bir sektörde uzmanlaşmak yerine sektörleri
çeşitlendirerek uzmanlaşmaya gidilmesi gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Sektör çeşitliliği
bölgenin kalkınmasında başarıya ulaşmasını sağlayan yol olarak gösterilmektedir. Bu çeşitlilik
ilişkili ve ilişkisiz olmak üzere iki farklı şekilde ele alınmaktadır. (Boschma ve Iammarino, 2007:
4). Sektörler arasında kurulan ilişki olarak bakıldığında “ilişkili çeşitlilik”, aynı bölgede
birbirleriyle bağlantılı ve birbirini tamamlayan sektörler arasında yayılma etkisi yaratabilecek
unsurdur. İlişkisiz çeşitlilik ise farklı sektörlerin aynı bölgede yer almasına rağmen birbirleri ile
bağlantısız faaliyetlerde bulunmasıdır (Gülcan ve Akgüngör, 2009).
Ekonomik farklılığın başarıya ulaşmasında “ilişkili çeşitlilik” yaklaşımı benimsenmektedir.
Çünkü ilişkili çeşitlilik yenilikçi kapasite üzerinde daha fazla etkiye sahip olacağı
düşünülmektedir. Yeni bileşimler, mevcut varlıklar ile mukayeseli üstünlüğün gerçekleştirilmesi,
uygulanabilir olması için bölgede bulunan tüm paydaşların tecrübelerini aktarabilmelerine imkan
sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır (Güçlü ve Kumral, 2015: 11).
Bölgeyi öne çıkaracak ekonomik farklılıkların neler olduğunun tespiti, bölgenin güçlü ve zayıf
yanlarının irdelenmesi, mevcut varlıklarının belirlenmesi, yenilik sisteminde tıkanmalara yol açan
etkenlerin tespiti, sürecin bu aşamasında odak nokta olmalıdır. Yenilikçilik göstergelerinin
belirlenmesinde ve mevcut durum analizlerinin tespit edilmesinde birçok araç ve yöntem
kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları SWOT analizi, verimlilik istatistikleri, bölge planı
istatistikleri, bölgenin profilini ortaya koyan çalışmalar, bilirkişi değerlendirmeleri, temel işgücü
göstergeleri, üniversitelere ait teknoloji geliştirme bölgeleri bilgileri vb. olabilir.
2.1.2. Bölgenin Mukayeseli Üstün Olduğu Alanların Tespiti
Bölgenin diğer bölge/ülkeler ile ilişkisinin kurulması, ülke içinde ve küresel ekonomi içerisinde
nerede yer aldığının tespit edilmesi hedeflenmektedir. Bölgenin varlıkları tespit edilirken bölge
sınırları içerisinde kalınmış olmasına rağmen mukayeseli üstünlüğün başarılı bir şekilde
gerçekleştirilebilmesi için sınırların dışına da bakılması gerekmektedir. Bölgenin mevcut
potansiyeline, mekânsal dokusuna bakılmadan farklı bir bölgede/ülkede uygulanan yatırımların
birebir kopyalanması kalkınmada başarısızlığın ortaya çıkmasına ve istenilen düzeye
ulaşılamamasına sebep olmaktadır.
Rakip/komşu bölgelerin üstünlükleri ile bölgenin rekabetçi üstünlükleri mukayese edilerek, ulusal
ve uluslararası seviyedeki farklılıkları veya benzerlikleri saptayarak etkin bir karşılaştırmalı
ölçümleme yapılmalıdır. Böyle bir ölçümleme için mukayeseli çalışmalar, diğer bölgeler ile
yapılacak görüşmeler ve bölgelerarası çalışma grupları gibi araçlar kullanılabilir (EUROPEAN
COMMİSSİON, 2012: 29 ).
2.1.3. Girişim Dinamiklerinin Belirlenmesi
Girişimcilik ruhunu taşıyan bireyler hem kendi işletmelerine hem de bölge ekonomisine pozitif
katkılar yaparak bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamaktadırlar. Bölgede yapılan
çalışmalar ve analizler ışığında, girişimciliğin, bölgesel kalkınma stratejisi olarak teşvik edilmesi
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gerektiği çıkarımı yapılabilmektedir. Girişimciliğin yatırım yapmayı cazip hale getirme
çalışmaları ile canlandırılmaya çalışılması, bölgesel kalkınma stratejilerinin en önemli
amaçlarından birini oluşturmaktadır. Bu çalışmalar sonucu, bölgenin girişim ortamına ait
dinamikler ortaya konulmaktadır (Özkul, 2008: 62). Bu aşamada bölgesel girişim ortamının
canlılığı, mevcut ortamın önemli bir deneyim, yenilik veya fikir akışı yaratması ve yeni
girişimlerin keşfedilmesine imkan vermesi ile varsa, zayıf bir girişim ortamının düzeltilmesi için
gerekli önlemlerin alınması üzerinde durulmalıdır. Bunlar girişim istatistikleri kullanılarak, saha
araştırmaları yapılarak veya yeni istatistikler geliştirilerek gözlemlenebilir.
2.2.

Güçlü ve Kapsayıcı Bir Yönetişim Yapısının Oluşturulması

Yönetişimin iyi kurgulanması, bölgesel yenilik stratejisinin gerçekçi ve uygulanabilir olmasında
anahtar rol oynamaktadır. Politika ve yönetişim zorlukları akıllı uzmanlaşma türü politika
yaklaşımları için büyük önem arz etmektedir. Bu zorluklar ise,

Bölgeler arasında fonksiyonel, siyasi-idari alanlar arasında uyuşmazlıklar,

Aşağıdan yukarıya katılım süreçlerinde siyasilerin isteksizliği,

Stratejik bölgesel yenilik politikalarını tasarlama ve uygulama anlamında yeteneksizlik,

Bölgesel girişimcilik keşif süreçlerine aktif olarak katılma eksikliği şeklinde sıralanabilir
(Capello ve Kroll, 2016: 1397).
Çeşitli türlerde ve seviyelerdeki paydaşların bir araya gelerek stratejinin tasarlanmasında önemli
rolleri bulunmaktadır. Kamu, özel sektör ve üniversitelerin yer aldığı “üçlü sarmal” yapı olarak
adlandırılan bu sistem akıllı uzmanlaşma için yeterli görülmemektedir. Bunun yerine sürece
toplumu da dahil eden dörtlü sarmal yapı benimsenmektedir.
Yönetişim yapısı oluşturulurken, girişimciler, kamu ve özel kurumlar, sivil toplum örgütleri gibi
bölgede yer alan her bir paydaşı kapsayacak biçimde kurgulanmalıdır. Bilgi üreten kurum ve
kuruluşlar, bölge dışında bulunan uzmanlar da yönetişime dahil edilmelidir. Stratejinin doğru
olarak belirlenebilmesi için yönetişim yapısının şekli büyük önem arz etmektedir.
Akıllı uzmanlaşma stratejisinde hiyerarşik örgüt, yerine işbirlikçi yapı/liderliğe olanak sağlayacak
şekilde kurgulanmalıdır. Stratejinin tasarlanması ve bölge ile ilgili karar alma aşamalarında
işbirlikçi liderlik gereği her aktöre uygun roller verilmeli ve gerekirse aktörün lider konumda
olabileceği şekilde esnetilebilmelidir (Güçlü ve Kumral, 2015: 14).
Yönetişimin kurgulanmasında alanında uzman kişilerin görüşlerinden aynı zamanda farklı sektör
ve alanlarda kıyaslama yapabilmek için disiplinler arası bilgi ve deneyime sahip olan bölge dışı
paydaşların görüşlerinden de yararlanılmalıdır (MARKA, 2014: 6). Bu görüşler farklı alanlar
arasında köprü görevi kurarak, kendisini sürekli yenileyerek akıllı uzmanlaşma stratejisinin
gelişimine imkan sağlayacaktır.
2.3.

Bölgenin Geleceği İle İlgili Vizyon Oluşturulması

Tüm paydaşların katılarak bölgenin gelecek planlaması için yapılan tüm çalışmalar, akıllı
uzmanlaşma stratejisinin vizyonu açısından önem arz etmektedir. Bu aşama, bölgeyi ekonomik
kalkınma hususunda ve bölgenin gelecekteki ulusal/uluslararası pozisyonuna ilişkin aynı paydada
buluşmasına imkan sağlamaktadır.
Bu aşamanın etkili olabilmesi tüm paydaşların strateji hazırlama ve geliştirme sürecinde iyi bir
iletişim ortamı kurmasına bağlıdır. Ortak bir vizyon belirlenirken gerçeklerden uzak olmayan,
uygulanalabilirliği yüksek etkili bir iddia ortaya konulmalıdır. Bu sebeple tüm katılımcıların,
verilerin ortaya koyduğu gerçekler doğrultusunda görüşlerini sunmaları önem arz etmektedir.
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2.4.

Ulusal ve Bölgesel Kalkınma İçin Sınırlı Sayıdaki Önceliklerin Belirlenmesi

Bölgenin potansiyeli göz önüne alınarak; bölge için belirlenen vizyon ve politikalar çerçevesinde
kalkınma açısından önceliklerin belirlendiği aşamadır. Bu aşamada; bölgenin kendine özgü
sosyoekonomik özelliklerini dikkate almadan, iyi performans sağlayan başka bir bölgeyi taklit
etmekten kaçınması önem arz etmektedir. Öncelikler tespit edilirken karşıt çıkar gruplarının,
bölgesel paydaşların diğer paydaşlar üzerinde ezici baskı kurmalarına engel olacak stratejiler
belirlenmelidir.
Bölgede daha önce uygulanan ve tüm sektörlerin kalkınmasını hedefleyen stratejiler, önceliklerin
belirlenmesinde sınırlamalara yol açmaktadır. Belirlenen önceliklerin gerçekleştirilebilir olması
açısından spesifik sektör, teknoloji bazlı ve uygulamaya yönelik stratejiler oluşturulmaktadır.
Süreç sonunda öne çıkan sektörler ve bölgeye özgü genel konular önceliklerin belirlenmesinde
pusula görevi görmektedir.
2.5.

Uygun Politika Bileşenlerinin Oluşturulması

Belirlenen stratejilerin uygulamaya geçmesi için mutlaka bir yol haritası belirlenmelidir. Yol
haritasının eksikliği stratejilerin başarıya ulaşmasını engelleyen bir faktördür. Eylem planı ve pilot
projeler, akıllı uzmanlaşma stratejisinin hayata geçirilmesinde kullanılacak en önemli iki unsurdur.
Eylem planı içinde, kısa dönemde yapılması planlanan eylemler, bu eylemlerin kimler tarafından
nasıl ve ne şekilde gerçekleştirileceği, sorumlular ve onaylayıcılar, net şekilde belirtilmelidir.
Uygulanacak tüm eylemlere dair geniş kapsamlı ve birbirleriyle uyumlu bilgiler içermelidir.
Ayrıca stratejik hedefler, finans kaynakları, bütçe dağılımı gibi kritik konular da mutlaka planın
içerisinde yer almalıdır (Güçlü ve Kumral, 2015: 13).
Pilot projeler ise stratejilerin büyük ölçekte hemen uygulanması yerine küçük ölçekte uygulanarak
belirlenen politikaların, stratejilerin bölgenin tamamı için uygulanabilirliğinin test edilmesine ve
politika araçlarının denenmesine olanak sağlamaktadır. Pilot projeler eldeki verilerin
değerlendirilmesi ve yapılan çalışmaların bölge içi başarısını veya başarısızlığını ölçmede
kullanılan en etkili yöntemdir. Uygulama gücü ve finansman olanakları bu adımda
önemsenmelidir (MARKA, 2014: 10). Bu projeler, hedeflere ulaşmada karşılaşılan zorlukların
ortadan kaldırılmasına, belirlenen politikaların ve araçların revizyonuna imkan sağlamaktadır.
Yani pilot projeler olumsuzlukları aşmada daha başka araçlara ya da politikalara ihtiyaç duyulup
duyulmadığını ortaya çıkartacaktır.
2.6. İzleme ve Değerlendirme Mekanizmalarının Stratejiye Entegre Edilmesi
Belirlenen stratejik hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmek için her bir adımda yapılan
faaliyetler izlenmeli ve raporlanmalıdır. Başlangıçtan itibaren tüm stratejiye uygulanacak
adımlarda izleme ve değerlendirme mekanizması etkin olarak yer almalıdır. İzleme, belirlenen
faaliyetlere ilişkin planlamanın, fonlamanın yapılıp yapılmadığını, harcama planının beklenildiği
gibi gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmeyi amaçlamaktadır (Güçlü ve Kumral, 2015:14).
İzleme, değişimi en iyi ifade edebilecek güçteki gösterge ve faktörler arasından ilk durum bilgileri
ile belirli dönemlerdeki bilgilerin karşılaştırılmasına dayanarak yapılmaktadır. İşlerle ilgili
sonuçların, etki ve tepkinin gözlendiği, devamlılığı olan bir süreçtir.
Değerlendirme ise, izlemeden elde edilen sonuçların yorumlandığı aşamadır. Stratejik hedeflere
ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesidir. Değerlendirme faaliyeti bağımsız uzmanlar
tarafından gerçekleştirilmektedir. Daha önce yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçların etkin
kullanılması açısından kritik bir aşamadır.
3.

Akıllı Uzmanlaşma Stratejisinin Tasarımı ve Uygulanması

Bölgedeki ilgili yapılanmaları, ekonomik ve sosyal kurumları sürece dahil ederek gerçekçi ve
ölçülebilir hedefler doğrultusunda akıllı uzmanlaşma stratejisinin oluşturulup uygulamaya
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geçilmesinde birçok politika ve paydaş rol oynamaktadır. Kümeler, KOBİ’ler için yenilikçi iş
ortamı, kültürel ve yaratıcı endüstriler, hayat boyu öğrenme, kilit teknolojiler, araştırma altyapıları,
uzmanlık merkezleri ve bilim parkları, , finansal mühendislik, yeşil büyüme ve sosyal yenilik gibi
pek çok unsur söz konusudur (EUROPEAN COMMİSSİON, 2013: 65) .
3.1.

Kümeler ve Akıllı Uzmanlaşma

Bilindiği üzere kümelenme yaklaşımı sektörel, yerel ve bölgesel rekabet gücünü artıran bir
kalkınma modelidir. Porter’ın tarifine (1998a: 78) göre kümeler: “Birbirleriyle rekabet eden aynı
zamanda birbirleri ile işbirliği kuran firma, tedarikçi, kamu kurumları ve üniversite gibi kurumların
belirli bir coğrafi bölgede ve sektörde yaptıkları faaliyetlerdir.”
Avrupa Birliği tarafından da desteklenen bu yaklaşım rekabetçiliği geliştirmede önemli bir araçtır.
Avrupa Birliği, inovasyon, büyüme ve istihdam hedeflerine uzun vadede ulaşabilmek amacıyla
kümelenmeleri desteklemektedir. Kümelenme çevresinde gelişen yönelimler incelendiğinde geniş
bir faaliyet alanını kapsadığı gözlemlenmektedir. Bu kapsamdaki faaliyet alanlarından bazıları
yenilenebilir enerji, sürdürülebilir büyüme, girişimcilik, bölgesel kalkınma, teknoloji aktarımı,
üniversite-sanayi işbirliği ve yaratıcı endüstriler şeklindedir (Ekonomi Bakanlığı, 2008: 10).
Kümeler sektörel, yerel ve bölgesel rekabet gücünü yükseltmesinin yanı sıra akıllı uzmanlaşma
stratejisinin tasarımı ve uygulama aşamasında da önemli katkı sağlamaktadır. Tasarım esnasında
bölgeyi güçlü ve zayıf yanlarıyla tanımlamak, stratejik açıdan önem taşıyan öncelikleri belirlemek
ve bölgede uygulanacak politik kararları doğru bir şekilde alabilmek için kullanılabilirler. Bölgesel
küme haritaları, bölgenin uzmanlık alanlarını ve bölgesel farklılıkların görülmesini sağlamaktadır.
Ayı zamanda akıllı uzmanlaşma stratejisinde kümelerin nasıl kullanılacağı konusunda yol
göstermektedir. Ayrıca, bu haritalar bölgesel uzmanlaşma düzeyinin belirlenmesi için
kullanılmaktadır. Yeni endüstrilerin ortaya çıkma ihtimali kümeler ile saptanabilir.
Bilimsel ve stratejik verileri temel alan akıllı uzmanlaşma stratejisi, herhangi bir bölgedeki
sektörel/teknolojik uzmanlaşmanın diğer bölgelere göre durumunun ölçülmesi için stratejik
analizler gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bölgesel kümelenme dinamiklerinin
belirlenmesi için yoğunlaşma analizi, üç yıldız analizi gibi çeşitli analizlerin yanı sıra bölge ile
ilgili ayrıntılı istatistiki veriler kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar ve çeşitli analizlerin sonucu
akıllı uzmanlaşma stratejisinin uygulanmasına aracılık edecektir.
3.2.

Yaratıcı ve Kültürel Endüstriler

Dünya kalkınma gündeminin en önemli konularından biri haline gelen yaratıcı ve kültür ekonomisi
faaliyetleri sürdürülebilir insani kalkınmanın itici gücü olarak kabul edilmektedir
(UNESCO/UNDP, 2013: 21). Ekonomik kalkınma araçlarının bilgi, teknoloji ve inovasyon
şeklinde kabul edilmesi yaratıcı ve kültürel endüstrilerin kalkınmayı teşvik edici yanını daha da
belirgin hale getirmektedir (Stam vd., 2008: 119). Yaratıcı endüstriler birçok sanayileşmiş bölge
ve kırsal alanların genel görünümünde değişiklik yaratabilir. Aynı zamanda bölgelerin
ekonomilerini güçlendirmesinde itici unsur olarak karşımıza çıkmaktadır (EUROPEAN
COMMİSSİON, 2012: 90).
Yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesinde akıllı uzmanlaşma stratejisine uygun yöntemleri içeren özel
stratejik planlar kurgulanmalıdır. Kültür endüstrileri, konser, fuar, sergi, tiyatro, kitap, film, video
oyunları, iç tasarım, reklamcılık vb. birçok faaliyeti kapsayarak ülkelerin ekonomik
kalkınmalarında sürdürülebilirliği sağlayabilmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin
kendilerine özgü kültürel mirası ile kalkınması yaratıcı ve kültürel endüstrilerin devamlılığı için
önem arz etmektedir. Bu bağlamda UNESCO tarafından somut ve somut olmayan kültürel mirasın,
çeşitliliğin korunmasına yönelik yapılan sözleşmeler bu önemi destekleyici niteliktedir (Özdemir,
2009: 79).
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Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Ernst&Young (EY)’nin Birleşmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Örgütü ve Uluslararası Yazarlar ve Besteciler Dernekleri Konfederasyonu
(CISAC) işbirliğiyle gerçekleştirdiği Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler Araştırması, kültürel ve
yaratıcı endüstrilerin uluslararası boyutta ürettiği gelir ve istihdam bakımından ekonomik
büyümeye yaptığı olumlu katkıya dikkat çekmektedir. Yapılan araştırmaya göre, bu alanlarda yer
alan sektörlerin ekonomiye olan katkısı diğer sektörlerin ortalama katkısından çok daha yüksek
çıkmaktadır. Kültürel ve yaratıcı endüstriler içerisinde yer alan çeşitli sanat dalları ve bu alanlara
bağlı gelişen iş kollarında çalışan işgücünün nitelikli istihdama olumlu katkı sağlamaktadır.
Yaratıcı faaliyet alanlarında çalışan kişilerin desteklenmesi, haklarının korunarak uygun bir
çalışma ortamı sağlanması bu faaliyetlerin gelişimini hızlandıracaktır. Bu unsurlar faaliyetlerin
gerçekleştiği şehirlerin ve bölgelerin çekiciliğini arttırarak ülkelere çok boyutlu canlılık ve
zenginlik katmaktadır (Cin, 2016). Her bir ilin yaratıcı faaliyet alanı tespit edilirken bölgenin
karşılaştırmalı üstün olduğu alanlar tespit edilmelidir. Bu sayede yaratıcı endüstri
yoğunlaşmasında gözlemlenen problemler çözülebilecek ve işgücü potansiyeli geliştirilebilecektir
(Lazzaretti vd.,2014: 211).
Yaratıcı ve kültürel endüstriler, yerel ekonomilerin gelişmesinde, yaratıcı faaliyet alanlarının
ortaya çıkmasında ve bu faaliyetlerin sürdürülmesinde önemli rol üstlenmektedir. Bölgede yer alan
diğer endüstriler için ise pozitif dışsallık sağlayarak şehirlerin cazibesini artırabilirler (Güçlü ve
Kumral, 2015: 34).
3.3.

KOBİ Destek Sistemleri

Ekonomik, politik ve sosyal açıdan önem arz eden KOBİ’ler ülkemizde uygulanacak olan politika
ve stratejilerin belirlenmesinde önemli rolü oynamaktadır. (Çatal, 2007:335). KOBİ’ler istihdam
olanaklarını iyileştirme, piyasa şartlarında oluşan değişmelere kolay adaptasyon sağlama ve esnek
üretim yapısına sahip olmaları nedeniyle dengeli ve sürdürülebilir kalkınma ekonomisinin
vazgeçilmez aktörü olmaktadır. KOBİ’lerin orta sınıfı güçlendirmesi, yerellik özelliği taşıması
gibi nitelikleri KOBİ’leri sosyal açıdan da önemli hale getirmektedir (Özbek, 2008: 49).
Bölgede uygulanan kalkınma politikaları, bölgenin mevcut koşulları göz önünde bulundurularak
ekonomik faaliyet alanlarını dinamikleştiren, büyüme potansiyeli yüksek işletmelerin ortaya
çıkmasına olanak sağlayan ekonomik bir ortam meydana getirmektedir. Bu sayede bölgenin
kalkınmasına ve dolayısıyla ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamaktadır (Çatal, 2007:
346). KOBİ’lerin bu genel özellikleri değerlendirildiğinde, akıllı uzmanlaşma stratejisi unsularıyla
son derece uygun yapılar sergilemektedir.
3.4.

Hayat Boyu Öğrenme

2000’li yıllardan itibaren Türkiye’de ve Avrupa Birliği ülkelerinde bu kavram öncelikli
desteklenen alanlardan biri haline gelmiştir (Ekonomi Bakanlığı, 2008: 12). Hayat boyu öğrenme,
bireyin “beşikten mezara” edinebileceği bilgi, beceri ve yeterlilik düzeyini geliştirebilmek
amacıyla katıldığı her türlü öğrenme faaliyetidir (Aksoy, 2013: 27).
Sürdürülebilir sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınmanın ve rekabetin sağlanması noktasında
hayat boyu öğrenme büyük önem arz etmektedir. İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan becerilerin
ve girişimcilik kültürünün gelişmesi, mesleki eğitim yoluyla geliştirilen becerilerin devamlı güncel
kalmasına bağlıdır. Ülkemizde yürürlükte olan nitelikli insan ve güçlü toplum felsefesiyle
hazırlanan 10. Kalkınma Planı, bu güncellemelerin hayat boyu öğrenme perspektifi dâhilinde
gerçekleştirilmekte olduğuna dikkat çekmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2014).
Yaşam boyu öğrenme kavramının arka planında evrenselleşme ile gelişme gösteren bilgi
ekonomileri yer almaktadır. Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak bilgi de sürekli gelişmekte, bu
durum ise yeni becerilerin doğuşunun gerekliliğine vurgu yapmaktadır (Güleç vd., 2012: 38).
Yeniliklerin kaynağının bilgi olarak kabul edildiği yeni öğrenme modellerinde bilginin
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oluşturulması ve bunun ekonomideki çeşitli aktörler tarafından öğrenilerek geliştirilmesi,
organizasyon biçimlerinde, üretim süreçlerinde ve yeni ürün üretiminde pozitif dışsallık
sağlayarak bölgelere rekabet avantajı sağlayabilmektedir.
Araştırma altyapısının güçlendirilmesi ve yeni bilgi üretiminin sağlanmasında üniversiteler önemli
rol oynamaktadır. Bu bağlamda üniversiteler iş fikirlerinin ortaya çıkışı veya geliştirilmesinde,
girişimciliğin bir kariyer olarak seçilmesinde ve girişimlere yönelik mevcut çalışmalar ve
programlar konusunda eğitim sunabilirler. Hayat boyu öğrenme stratejisi, kişilerin bilgi topluma
adapte olmasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca insanların sosyal ve ekonomik yaşantılarının tüm
aşamalarında aktif rol almalarını sağlayarak kendi yaşamları üzerinde söz sahibi olabilme hakkı
tanımaktadır.
4.

Sonuç

Akıllı uzmanlaşma, bölge ekonomisinin uzun dönemde rekabetçi, sürdürülebilir ekonomiye
dönüşebilmesi için belirli faaliyetlerde araştırma yapılması temeline dayanan kalkınma stratejisi
hedeflemesi tanımlanabilir. Bölgenin mevcut potansiyeli veya kendi kaynakları yeterince
değerlendirilmeden belirlenen büyüme stratejilerindeki başarısızlıklar üzerine temellenmiştir ve
bölgenin içine dönük, potansiyeline uygun bir kalkınma anlayışına sahiptir. Bu stratejide, bölgede
bulunan tüm paydaşlar karar mekanizmasında söz sahibidir. Bu stratejiye göre, bölgenin yüksek
potansiyel taşıyan faaliyetlerde uzmanlaşması gerekmekte ve yenilik aracılığıyla yüksek
teknolojiye sahip olmayan bölgelerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bölgenin kendini keşfetme
süreci kullanılarak, diğer bölgelere göre rekabetçi üstün olduğu alanlar belirlenmeli ve bu
alanlarda başarının nasıl sağlanacağı üzerinde durulmalıdır. Belirlenecek alanlarda başarıya
ulaşmak için girişimci ile girişimcilik bilgisinin kullanılması önem arz etmektedir.
Akıllı uzmanlaşma stratejisi kanıta dayalı bir izleme ve değerlendirme süreci yardımıyla politika
hedeflerini ölçebilmektedir. Bunun sonucu olarak, uygulanabilir kalkınma stratejileri
belirlenmektedir.
Akıllı uzmanlaşma stratejisinin tasarlanması ve başarıyla uygulanabilmesi, kümelenme, kültürel
yaratıcı ve endüstriyel araştırma altyapısı sunan hayat boyu öğrenme programlarının
uygulanmasına ve bölgede bulunan aktörlerin aktif rol oynadığı bölgesel politika araçlarının
kullanılmasına bağlıdır. Tüm bu bileşenler bir araya getirildiğinde bölgede rekabetçi,
sürdürülebilir, kapsayıcı ve akıllı bir büyüme gerçekleşecektir.
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TÜKETİCİLERİN TATMİN VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİNDE HEDONİK
VE FAYDACI DEĞERLERİN ROLÜ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP
TELEFONU KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Esra GÜVEN
Öz
Tüketicilerin alışveriş tercihlerinin altında yatan birçok faktör olmakla birlikte, bunlar arasında en önemlilerinden
birisi tüketici değerleri olarak kabul edilmektedir. Özellikle genç yetişkinlerin kendilerini ifade etmede önemli bir
araç olarak gördükleri cep telefonlarının tercihi ve kullanımlarında da tüketici değerlerinin önemli olduğu
düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin cep telefonu kullanımlarının altında yatan hedonik
ve faydacı değerleri incelemek ve bu değerlerin öğrencilerin tatmin ve tutumlarındaki belirleyici rolünü araştırmaktır.
Araştırmanın amacı kapsamında faydacı ve hedonik değerler ile müşteri tatmini ve tutum değişkenleri arasındaki
ilişkiyi gösteren bir model oluşturulmuştur. Bu modele ilişkin yapılan analizlerde hem faydacı hem de hedonik
değerlerin müşteri tatminini, müşteri tatmininin de tutumu pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Faydacı Değer, Hedonik Değer, Tatmin, Tutum
Jel kodları: M10, M30, M31, M37

HEDONIC AND UTILITARIAN CONSUMER VALUES IN THE MOBILE PHONE
PREFERENCES OF YOUNG ADULTS
Abstract
While there are a number of factors underlying the shopping preferences of consumers, one of the most important
ones is consumer values. Consumer values are of remarkable importance in the brand preferences and uses of mobile
phones, which particularly the young adults accept as a means of self-expression. The aim of this study is to analyse
the hedonic and utilitarian values underlying the mobile phone preferences of young adults and also research about
the determining roles of these values in the satisfaction and attitudes of students. A model has been established to
indicate the relationship between the hedonic-utilitarian values and consumer satisfaction –consumer attitude.
According to the analysis pertaining to this model, it has been found out that both the hedonic and utililarian values
have an influence on consumer satisfaction, and that consumer satisfaction affects the consumer attitudes.
Key Words: Utilitarian Value, Hedonic Value, Satisfaction, Attitude
Jel Classification: M10, M30, M31, M37
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GİRİŞ
Tüketim kavramı içerik ve kapsam yönünden son derece zengin ve aynı zamanda disiplinlerarası
bir kavram olarak dikkat çekmektedir. Gerek altında yatan sebepler, gerek tüketim süreci gerekse
de sonuçları yönüyle başta pazarlama olmak üzere sosyoloji, psikoloji, felsefe ve iktisat gibi bir
çok farklı disiplin tüketim kavramını anlamaya çalışmaktadır.
Konu tüketim olduğunda bu kavramdan ayrı düşünemeyeceğimiz diğer bir kavram da tüketici
kavramıdır. Tüketici ve tüketim konuları birbirleriyle ilişkileri yönüyle uzun yıllardır pek çok
araştırmaya konu olmaktadır. Araştırmacılar tüketici davranışlarının sebepleri ve sonuçlarını
anlamak ve bu yolla da marka ya da firmaların tüketicilere ulaşma konusunda izleyecekleri yolu
ortaya koymaya çalışmaktadırlar. Her biri farklı ilgi, algı, deneyim ve kişiliklerden oluşan
tüketicilerin tüketim davranışları konusunda da farklılık göstermeleri beklenen bir durum olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu farklılıklar en genel bağlamda kültürlerarası olabildiği gibi bölgeler
arası, etnik gruplar arası da olabilmekte ve daha dar bağlamda cinsiyetlerarası ve yaş grupları
arasına kadar birçok şekilde kendini gösterebilmektedir.
Tüketiciler arasındaki tüm bu farklılaşmaların en temeline inildiğinde ise karşımıza değer ve tutum
kavramları çıkmaktadır. Tüketici değerleri tüketimin altında yatan sebepler incelenirken sürekli
bir odak noktası olmuş ve bu değerlerin yarattığı tutumlar da tüketim davranışı konusunda
belirleyici faktörlerden birisi olarak kabul edilmiştir. Tüketim davranışının anlaşılabilmesi için
pekçok çalışma yapılmış ve bu çalışmalardan önemli bir kısmı konuya tüketici değerleri yönüyle
yaklaşmayı tercih etmişlerdir.
Tüketici değerleri konusundaki literatürün temel yapıtaşlarından birisi olan çalışmalarında
Hirschman ve Holbrook (1982), Levy’nin (1959) uzun yıllar önce söylediği bir cümleyle konuya
giriş yapmaktadırlar: ‘İnsanlar ürünleri sadece bu ürünle yapabilecekleri şeyler için değil , bu
ürünün kendilerine kattığı anlam için de satın alırlar.’ Bu cümle, ürünlerin kullanım amaçları
dışında sembolik değerler taşıyabildikleri noktasında yol gösterici bir ifade olarak literatürde
yerini almıştır. Bu çalışma tüketici değerleri bağlamında günümüzde iki önemli boyut olarak ele
alınan hedonik ve faydacı değerler bakış açısının da altyapısını oluşturmaktadır. Sonrasında bir
çok araştırmacı konu üzerinde araştırmalar yaparak bu değerlere dair literatürün oluşmasına katkı
sağlamıştır.
Bu araştırmacılardan birisi olan Bloch ve Bruce (1984) alışverişin hem amaca yönelik bir görev
deneyimini, hem de bu deneyim sırasında harekete geçen duygular bakımından hedonik tüketici
değerini yansıttığını dile getirmiştir. Öte yandan Batra ve Ahtola (1990:159) da tüketicilerin ürün
ve hizmet satın alırken hem duygusal hem de fayda yönünden bir değerlendirme yaptığını dile
getirmişlerdir. Buradan yola çıkan Babin ve arkadaşları (1994) da çalışmalarında faydacı ve
hedonik olmak üzere iki tip tüketici değeri olduğunu ve bu değerlerin tüketicilerin alışveriş
motivasyonlarının altında yatan sebepleri açıklamada yararlı rol oynayabildiklerini ortaya
koymuşlardır. Araştırmacılar tüketici değerinin ölçümünün sadece ürünün işlevsel faydasından
çok daha fazlasını kapsaması gerektiğini ifade etmişler ve bu amaçla yaptıkları çalışmada yaygın
tüketim deneyimlerinden elde edilen iki tüketici değer tipini ölçen bir ölçek de geliştirmişlerdir.
Cep telefonu kullanımı da dünyanın birçok yerinde sıradışı bir artış göstermektedir. Genç nüfusun
çokluğu ve ülkenin gelişen ekonomisinden dolayı Türkiye de cep telefonu konusunda dünyanın
önemli pazarlarından birisi olarak dikkat çekmektedir. Bu özellik pek çok büyük telefon
markasının Türkiye pazarına önem vermesini de beraberinde getirmektedir. Cep telefonu
pazarındaki rekabette tüketicilerin tatmin ve tutumlarının anlaşılabilmesi de bu bağlamda önem
kazanmaktadır. Cep telefonu tüketicileri arasında en önemli hedef kitleyi oluşturan genç yetişkin
tüketicilerin tatmin ve tutumlarının altında yatan hedonik ve rasyonel değerlerin belirlenmesi
pazarlamacılar için yararlı olabilecektir. Hedonik ve rasyonel değerlere sahip olmanın tüketici
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tatmini (Hirschman ve Holbrook, 1982; Chang vd., 2005; Bakırtaş vd., 2015) ve tutumunda (Yang
ve Lee, 2010) farklılıklar yaratabileceği beklenmektedir. Tüketici tatmini ve tutumu konusunda
hedonik ve rasyonel değerlerin etkisini belirlemek pazarlamacıların tüketici motivasyonlarını daha
iyi anlamalarına yardımcı olabilecektir.
Ancak tüketicilerin bu değerlerinin tatmin ve tutuma etkisi konusunda yeterli çalışma olmadığı
dikkat çekmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada genel olarak Türkiye’deki genç yetişkinlerin
cep telefonu tercih ve kullanımlarında hedonik ve faydacı değerlerin müşteri tatminine ve
tutumuna etkisi ele alınmaktadır. Bu kapsamda çalışmada, (1) genç yetişkinlerin hedonik ve
rasyonel tüketici değerlerini incelemek, (2) bu tüketici değerlerinin tüketici tatminine etkisini
belirlemek ve (3) sonuçta ortaya çıkan bu tatminin cep telefonlarına yönelik tutuma etkisini ortaya
koyabilmek amaçlanmaktadır. Bu amaçlara ulaşmak için, hedonik - faydacı değer, tatmin ve tutum
değişkenleri dikkate alınarak uygun bir model geliştirilmiştir.
1.
LİTERATÜR
1.2 Faydacı Değer
Alışverişi bir iş mantığıyla yansıtan faydacı tüketici değeri, alışverişin temelinde yatan sebepleri
açıklamada yardımcı olabilecektir. Araştırmacılar faydacı değeri, bilinçli bir şekilde önceden
planlanmış bir alışveriş sonucunun peşinde olmak, olarak tanımlayabilmektedirler (Hirschman ve
Holbrook, 1982). Bu sebeple faydacı değer amaç merkezli ve rasyonel olduğu gibi, bir iş olarak
da düşünülebilen bir yapıya işaret etmektedir. Faydacı değer boyutu verimli, amaca özel ürün ya
da hizmetlerin ekonomik yönleriyle de ilgili görülmektedir (Ryu vd 2010: 419).
Algılanan faydacı tüketici değeri, alışverişin sonunda alışveriş aktivitesini harekete geçiren belirli
bir tüketim ihtiyacının elde edilip edilmediğine bağlı olabilmektedir. Bu da genellikle bir ürünün
planlı ve verimli şekilde satın alınması anlamına gelmektedir. Faydacı değerin geleneksel olarak
fonksiyonel, araçsal ve doğası gereği de bilişsel bir özellik taşıdığını ifade eden Babin ve
arkadaşları (1994:646) yaptıkları odak grup çalışmasında bir grup katılımcının alışverişte,
minimum zaman ayırarak aradığı şeyi bulmaya çalıştığını ve bulduğunda ise bir görevi başarmış
hissi yaşadığını ifade etmiştir. Diğer bir grup katılımcı ise, bir şey satın almasa bile, bu işten keyif
aldığını yeni fikirler, fiyat bilgisi gibi kazanımları olduğunu ve bunun bir zaman kaybı olmadığını
ifade etmişlerdir.
Faydacı değerin içeriği konusunda yapılan çalışmalar genel olarak fonksiyonellik, pratiklik,
verimlilik ve mükemmellik gibi konulara vurgu yaparken, Sweeney ve Soutar (2001) ürünün
performansı ve kalitesine vurgu yapan bir faydacılıktan bahsetmektedir. Faydacı değer bağlamında
alışveriş davranışının fonksiyonel ya da işlevsel olması konusunu açıklamaya çalışan diğer bazı
çalışmalar faydacı tüketicilerin sadece ürün performansı ve kalitesi ile ilgilenmediklerini aynı
zamanda ürünün kullanım kolaylığını da bir işlevsellik olarak algıladıkları görülmektedir (Pura,
2005; Creusen ve Schoormans, 2005). Yine faydacı değerde önemli bir faktör olan bu kullanım
kolaylığının tüketici tatminine doğrudan ve olumlu etkileri olduğu da elde edilen sonuçlardan birisi
olduğuna da dikkat çekilmektedir. Tüketicilerin faydacı değer bağlamında beklentileri arasında
güvenilirlik, dayanıklılık faktörlerinin yanında fiyattan da bahsedilmektedir (Sheth vd, 1991).
Öte yandan bazı araştırmacılar (Treacy ve Wiersima, 1995) bir ürün hakkında satın alma kararı
verirken faydacı değer peşindeki tüketicilerin sadece performans, kalite, fiyat gibi maddi
beklentiler peşinde olmadıklarını, aynı zamanda harcanan zaman ve çabayı da gözönüne
aldıklarını ifade etmektedirler. Ayrıca bir ürünü satın alırken, tüketicilerin karşılaştıkları riskleri
değerlendirmeleri de faydacı değer kapsamında ele alınmaktadır. Huber ve arkadaşlarının (2001)
çalışmasında tüketicilerin tüketim deneyimlerinde belirsizlik ve her türlü negatif sonuçla ilgili
risklerle karşılaştıkları vurgulanmaktadır. Araştırmacılar, tüketicilerin satın alma deneyimleri
öncesi ve sonrasında karşılaştıkları finansal, sosyal ve psikolojik risklerin de faydacı tüketiciler
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açısından fonksiyonel bir değere sahip olduğuna dikkat çekmektedir. Wang ve arkadaşlarının
(2004) çalışması da bu risklere dikkat çeken bir diğer çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır.
1.2 Hedonik Değer
Hedonik tüketici değeri, ‘faydacı değere göre daha kişisel olmasının yanında, bir görevi yerine
getirmekten çok keyif ve eğlenme amacı taşımak’ şeklinde tanımlanmaktadır. Hedonik değerler
deneysel, duygusal ve genellikle de somut olmayan ürün özellikleriyle ilgili değerlerdir. Bu
değerler önceden belirlenmiş bir amaca ulaşma isteğinin aksine keyif ve eğlenceden kaynaklanan
duygusal potansiyeli yansıtmaktadır. Hedonik tüketim aynı zamanda tüketicilerin ürün
deneyimleri sırasında birçok duyuya hitap eden tüketim davranışını da kapsamaktadır (Hirschman
ve Holbrook, 1982:93).Burada “birçok duyuya hitap eden” ifadesi tat, ses, koku, dokunma ve
görsel izlenimleri kapsayan ürün deneyimlerini kastetmektedir. Aristo’nun ünlü eseri ‘on sense
and sensible’ da da dile getirildiği gibi koku ve deneyimler arasında çok yakın bir bağ
bulunmaktadır. Örneğin bir ortamda rastgele hissedilen bir koku bireylerde sadece bu kokuyu
algılamayı değil aynı zamanda geçmişte deneyimlenmiş olan birtakım olay ya da anları da
beraberinde getirmektedir (Konnikova, 2012).
Tüketim deneyiminin hedonik boyutu bir ürün ya da hizmetin benzersizliği, sembolik anlamı ya
da uyandırdığı duygusal hazdan kaynaklanmaktadır (Ha ve Jang, 2010:11). Hedonik bakış açısında
alışveriş tüketicilerin satın alma olsun ya da olmasın tatmin edici bir deneyim yaşadıkları olumlu
bir duygusal tecrübe olarak görülmektedir. Alışverişin hedonik yönünde heyecan, eğlence,
uyarılma, keyif, neşe, kaçış, fantezi ve macera duygularına dikkat çekilmektedir (Bloch ve
Richins, 1983; Overby ve Lee, 2006). Tüketicinin kendisi için satın almadığı halde başkası için
yaptığı alışverişten keyif alması da hedonik bir değer ortaya koyabilmektedir (MacInnis ve Price,
1987).
Benzer olarak, kompülsif satın alma müşterileri de elde ettikleri ürün ya da hizmetin sağlayacağı
faydadan dolayı değil, satın alma eyleminin kendisinden içsel bir değer elde etmektedirler (Faber
ve O'Guinn, 1989:740). Marka tutkunları (fanları) tarafından yapılan satın alma eylemleri de bir
hedonik tüketici değeri formu olarak karşımıza çıkmaktadır (Bloch ve Bruce, 1984:198). Sonuç
olarak, hedonik tüketici değeri alışverişin potansiyel eğlence ve duygusal değerini yansıtmakta ve
kişinin istek ve arzularının tatmini ile ilişkili bir değeri ifade etmektedir (Bellenger vd, 1978).
Langrehr de hedonik tüketici değerini anlatırken, bazı insanların satın alabilmek için alışveriş
yapmaktan ziyade, alışveriş yapabilmek için satın aldıklarına dikkat çekmektedir. Bu açıdan
hedonik olarak haz veren alışveriş deneyimleri bir iş olarak görülen alışveriş duygusuyla farklılık
göstermektedir.
Hedonik tüketim bakış açısından değerlendirildiğinde ürünler objektif
varlıklardan ziyade subjektif semboller olarak görülmektedir. Burada ürünün gerçekliğinden çok
ürün imajı odak noktadır. Tüketicide anlamsal bir deneyimlemeden ziyade duygusal tepki temel
kriterdir. Bu açıdan da hedonik bakış açısı geleneksel tüketim teorilerinin yerini almak için değil,
onların uygulanabilirliğini artırabilmek için vardır (Langrehr, 1991:428). Öte yandan alışveriş
sürecinin aynı anda hem faydacı hem de hedonik olabileceği de unutulmamalıdır. Yapılan
araştırmalarda birçok alışveriş tercihinin hem faydacı hem hedonik değeri birarada taşıdıkları ifade
edilmektedir (Batra ve Ahtola, 1990; Babin vd, 1994).
1.3 İlgili Araştırmalar
Tüketici tutumlarının oluşum sürecinde etkili faktörlerden birisi olan tatmin ve tatminsizlik konusu
pazarlama araştırmacılarının ve markaların üzerinde ısrarla durdukları bir konu olarak dikkat
çekmektedir. Tüm marka ve firmaların temel amacının mevcut müşteriyi elde tutmak ve yeni
müşterilere ulaşmak olduğu düşünülürse, müşterilerin tatmin ya da tatminsizliklerinin bu süreci
yönetmede temel faktörler arasında olacağı kabul edilecektir. Yapılan çalışmalarda faydacı ve
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hedonik değerlerin müşteri tatminine ve dolaylı olarak davranışsal niyet ve tutumlara etkisi
incelenmiştir.
Tüketici değerlerinde belirleyici faktörlerden birisi olarak kabul edilen cinsiyetin yarattığı farkı
gösteren bir çalışmada Chang ve arkadaşları (2005:196) üniversite öğrencilerinin kıyafet tercihleri
ve tatmin duygularını ele almışlardır. Araştırmada kız öğrencilerin alışverişlerinde hedonik
değerin tatmin üzerinde önemli bir aracı etkisi olduğu ancak aynı etkinin erkeklerde görülmediği
ifade edilmiştir. Buradan hareketle araştırmacılar erkeklerin alışverişlerinde hedonik değerlerden
ziyade faydacı değerlerin etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Çalışmada dikkat çekilen bir diğer
nokta da tatmin konusunda fiziksel çevrenin her iki cinsiyet için de tatmin yaratmada son derece
önemli olduğunun görülmesidir. Özellikle genç yetişkinlerin değer türleri ve bu değerlerin
davranışlara etkisi yönüyle bakıldığında bu çalışmanın bulguları pazarlamacılar açısında önemli
bir kitle hakkında yol gösterici bilgiler sunmaktadır.
Benzer olarak, Carpenter ve Fairhurst ( 2005:264) de dinamik bir müşteri kitlesi olarak dikkat
çeken genç yetişkinlerin kıyafet alışverişlerini ele almıştır. Araştırmacılar tüketici değerlerinin
tatmin, sadakat ve ağızdan ağıza pazarlama konusundaki etkisini inceledikleri çalışmalarında hem
hedonik hem de faydacın değerlerin bu sonuçlarda etkili olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Bu
çalışmada özellikle müşteri tatmini üzerinde her iki değerin de önemli düzeyde bir pozitif etkisi
olduğuna dikkat çekilmektedir. Benzer bir sonucun Carpenter’ın (2008) çalışmasında da ortaya
konulmuş olması tüketici davranışlarının hem hedonik hem de faydacı değerlerden
etkilenebildiklerini bir kere daha göstermiştir.
Tüketici değerleri konusunda yapılan çalışmalardan bir diğerinde ise, Yang ve Lee (2010:142)
Teknoloji Kabul Modeli (TAM) temelinde bir çalışma yapmışlar ve tüketicilerin mobil veri
hizmetlerini kullanma konusunu hedonik ve faydacı değerler yönünden incelemişlerdir. Araştırma
sonucunda birçok diğer çalışmanın da vurguladığı gibi hedonik değerin kadın katılımcı grubunda
daha yüksek olduğu, faydacı değerin ise erkeklerde önemli bir belirleyici olduğunu
göstermektedir. Çalışmanın ortaya koyduğu bir diğer sonuç da her iki tüketici değerinin müşteri
tutumu üzerinde önemli bir etkisi olduğudur. Bu sonuçlar hedonik ve faydacı değerlerin üretim
sektörü kadar hizmet sektöründe de cinsiyetler arası bir farklılık gösterdiğini ve tutum oluşturmada
önemli olduklarına işaret etmektedir.
Konu gençler ve genç yetişkinlerin alışveriş davranışları olunca önemli bir araştırma alanı olarak
karşımıza çıkan sosyal ağ siteleri de bu tüketici değerleri konusunda yapılan çalışmalara konu
olmaktadır. Bu çalışmalardan birinde Ernst ve arkadaşları (2013:2) bireylerin sosyal ağ sitelerini
kullanımlarının altında yatan değerleri araştırmışlar ve sonucunda sosyal ağ sitelerini kullanan
bireylerin hem hedonik hem de faydacı değerlerle motive olduklarını ortaya koymuşlardır. Bu
bulgu da önceki çalışmalarda (Babin, 1994; Carpenter ve Fairhurst, 2005: Carpenter, 2008) da dile
getirilen tüketicilerin aynı anda hem faydacı hem hedonik değerle harekete geçebildiği bulgusunu
destekler nitelik taşımaktadır.
Öğrenciler ve alışveriş alışkanlıklarını ele alan bir diğer çalışmada Jones ve arkadaşları (2006:978)
müşteri değerleri ile tatmin ve sadakat arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmada her iki
değerin de tatmin üzerinde etkili olduğu ancak hedonik değerin daha yüksek bir anlamlılık
düzeyine sahip olduğu görülmüştür. İki değerden hedonik değerin müşteri sadakati konusunda
faydacı değerden daha yüksek bir önem düzeyine sahip olduğu da elde edilen bulgular arasındadır.
Benzer sonuçlar Hanzaee ve Rezayeh’ın, (2013:822) çalışmasında da dikkat çekmektedir. Bu
çalışmada fast–food restoran müşterilerinin hedonik değerleri ve müşteri tatmini arasında önemli
bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada faydacı değerin de yüksek düzeyde olmasa da
tatminle ilişkili olduğu görülmüştür. Benzer bir örneklem üzerinde çalışan Nejati ve Parakhodi
Moghaddam (2013: 1590) de hem hedonik hem de faydacı değerlerin müşteri tatmini üzerinde
etkili olduğuna ama özellikle de faydacı değer ile tatmin arasında önemli düzeyde bir ilişkiye
dikkat çekmektedir. Tüketici değerlerini hizmet sektörü bağlamında ele alan benzer çalışmalar (Ha
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ve Jang, 2010:11; Ryu vd., 2010:427) müşterilerin tatmin duygularında faydacı değerin daha etkili
olduğu sonucunu elde etmiştir. Yine restoran müşterileri üzerinde yapılan bir çalışmada Başaran
ve Büyükyılmaz (2015:14) ise farklı olarak hedonik değerin tatmin üzerinde daha etkili olduğu
sonucuna dikkat çekmiştir. Bu sonuç da daha önceki diğer araştırmalar gibi duyguların hizmet
sektörü alışverişlerinde tüketiciler üzerinde önemli bir etkisi olduğu fikrini desteklemektedir. Bu
bulgu Bakırtaş ve arkadaşlarının (2015:96) faydacı ve hedonik alışveriş değerlerinin tatmin ve
niyet üzerine etkisini araştırdıkları çalışmalarıyla da desteklenmektedir.
Tüketici değerleri ve bu değerlerin tatmin ve tutum üzerine etkisini ele alan tüm bu çalışmaların
üzerinde durduğu gibi gençlerin yaşam tarzları ve tercihleri daha yaşlı insanlara göre her zaman
farklı bir profil sergilemektedir. Bu konudan bahsederken Wilska, (2003: 441) gençler için
tüketimin klasik ürün ve hizmet satın almaktan ziyade bir kendini ifade ve bir yaratıcılık sergileme
olduğunu ifade etmektedir.
2. Metodoloji
Çalışmanın cep telefonu pazarının önemli bir hedef kitlesini oluşturan genç yetişkinler üzerinde
yapılması planlanmıştır. Bu sebeple de araştırma evreni Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gördes
Meslek Yüksekokulu olarak belirlenmiş olup, 2016-2017 güz döneminde öğrenim gören toplam
800 öğrenciyi kapsamaktadır. Örneklem büyüklüğü belirlenirken Cohen ve arkadaşlarının
(2000:94) tablosu kullanılmıştır. Bu tabloya göre 800 kişiden oluşan evrenler için 260 örneklem
büyüklüğü yeterli görülmektedir. Kolayda örnekleme yapılarak 350 öğrenciye anket uygulanmış
ve toplanan verilerin 38’i eksiklik olduğu için kullanılamamıştır. Sonuç olarak 312 öğencinin
anketi analizlere dahil edilmiştir.
Anket soruları önceki çalışmalarda kullanılan maddelere dayanılarak oluşturulmuştur. Anket,
demografik değişkenler, faydacı değerler (beş soru), hedonik değerler (altı soru) (Philström, 2007),
tatmin (üç soru) (Jones vd, 2006) ve tutum ( dört soru) (Yang ve Lee, 2010) sorularından oluşan
beş bölüme sahiptir. Bölümlerdeki tüm maddeler kesinlikle katılmıyorum ve kesinlikle katlıyorum
arasında değişen beşli-likert ölçeği ile değerlendirilmiştir. Anket uygulanırken, katılımcılardan
halihazırda kullandıkları cep telefonu markalarını düşünerek soruları cevaplamaları istenmiştir.
Böylelikle tüketicilerin faydacı-hedonik değerleri, tatminleri ve tutumları kendi kullandıkları
markalara ilişkin olarak değerlendirilmiştir.
Öncelikle ölçeklere ilişkin güvenilirlik analizi yapılmış ve güvenilirliği düşüren sorular
ölçeklerden çıkartılarak analizlere devam edilmiştir. Faydacı ve hedonik değerlerin tatmin ve
tutum üzerindeki etkileri Şekil 1’deki modele göre tasarlanmış yapısal eşitlik modeli ile test
edilmiştir.
Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde faydacı ve hedonik değerlerin tatmini (Jones vd.,
2006; Ryu vd.,2010) ve tutumu (Yang ve Lee, 2010) pozitif yönde etkileyebildiği, tatminin ise
tutum üzerinde pozitif etkisinin olduğu (Oliver, 1980; Taylor ve Hunter, 2003) görülmüştür.
Buradan hareketle, Şekil 1’deki araştırma modeli test edilmiştir.
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Şekil 1: Araştırmanın Modeli

Faydacı
Değerler

(+)
(+)
(+)

Hedonik
Değerler

Tatmin

(+)

Tutum

(+)

Kaynak: Jones vd., 2006; Yang ve Lee, 2010; Bakırtaş vd., 2015’den uyarlanmıştır.

Bu modeli test etmek için 5 hipotez kurulmuştur: H1 “faydacı değerler tatmini pozitif yönde
etkiler”, H2 “Hedonik değerler tatmini pozitif yönde etkiler”, H3 “Tatmin tutumu pozitif yönde
etkiler“, H4 “Faydacı değerler tutumu pozitif yönde etkiler” ve H5 “Hedonik değerler tutumu
pozitif yönde etkiler.
3. Bulgular
3.1. Demografik Bulgular
Araştırmaya katılanların % 43,6’sı MLY bölümünden, % 37,5’u BYY bölümünden ve % 18,9’u
Hİ bölümündendir. Katılımcıların % 62,8’i kadın, % 37,2’si erkektir. Öğrencilerin % 79,5’i 20-22
yaş grubundadır. Bunu % 9,9 ile 23-25 yaş grubu, % 9,3 ile 17-19 yaş grubu ve % 1,3 ile 26 yaş
ve üstü grubu izlemektedir. Katılımcılarının çoğunluğunu Samsung (% 39,7) markasını
kullananlar oluşturmaktadır. En yaygın kullanılan diğer üç marka sırasıyla: IPhone (% 16),
General (% 10,6) ve Casper (% 5,8) şeklindedir.
3.2.

Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri

3.2.1. Tüketici Değerleri Ölçeği
Ölçeğin yapısal geçerliliğini belirlemek ve faktör yapılarını ortaya çıkarmak amacıyla ilk olarak
keşfedici faktör analizi yapılması ve ortaya çıkan faktör yapılarının doğrulayıcı faktör analizi ile
doğrulanması planlanmıştır. Keşfedici faktör analizi öncesinde maddeler arası korelasyonlar
incelenmiş ve maddeler arasında istatistiksel olarak 0,05 ve 0,01düzeyinde anlamlı korelasyonlar
olduğu görülmüştür. Ölçeğe ilişkin KMO değeri (0,799) ve Barlett küresellik testi sonuçları
(𝑥 2 =857,174; p=0,000) örneklemin faktör analizi için yeterli olduğunu göstermektedir. Keşfedici
faktör analizinde “temel bileşenler analizi” yöntemi ve döndürme için “Varimax” yöntemi
kullanılmıştır. Faktör analizinde D1(Bu marka telefonun fiyatı makul) ve D5 (Bu marka telefonu satın almak
para israfı) düşük ortak varyans, D7 (Bu marka telefon kullanmak keyifli) ve D11 (Bu marka telefon kullanmak
başkaları tarafından kabul edilmeme yardım ediyor) düşük faktör yükleri nedeniyle ölçekten çıkartılmıştır.
Ortaya çıkan faktörler tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1: Tüketici Değerleri Ölçeği İçin Faktör Analizi Sonuçları
Bileşen
Hedonik
Faydacı
Değerler
Değerler

D10 (Bu marka telefon bana sosyal bir beğeni
kazandırıyor)
D9 (Bu marka telefon kullanmak diğer insanlar
üzerinde iyi bir izlenim bırakıyor)
D6 (Bu marka telefon kullandığımda kendimi
iyi hissediyorum)
D8 (Bu marka telefon bana kullanma isteği
veriyor)
D4 (Bu marka telefonun kullanım amaçlarıma
uygun olması benim için değerli)
D3 (Bu marka telefonun kullanma kolaylığı
benim için değerli)
D2 (Aynı ürün için başka markalara vereceğim
paraya bu marka telefon daha çok değer)

Açıklanan Varyans
Cronbach α

0,869
0,863
0,629

Toplam

0,619
0,853
0,850
0,599
34,05%
0,815

32,84%
0,718

66,89%
0,822

Tablo 1’de iki faktör yapısı ortaya çıktığı ve bu faktörlerin toplam varyansın % 66,89’un
açıklayabildiği görülmektedir. İlk faktör yazına uygun olarak hedonik değerler, ikinci faktör ise
faydacı değerler olarak isimlendirilmiştir.Hedonik değerler toplam varyansın % 34,05’ini, faydacı
değerler ise toplam varyansın % 32,84’ünü açıklayabilmektedir. Hedonik değerler ve faydacı
değerler boyutları için hesapanan cronbach α değerleri yeterli görülmüştür. Bu faktör yapısını
doğrulamak için AMOS 21 yazılımı ile DFA modeli oluşturulmuştur. Test edilen model şekil 2’de,
modelin uyum indeksleri ve yapısal geçerlilik değerleri tablo 2’de gösterilmiştir.
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Şekil 2: Tüketici Değerlerine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Modeli

Tablo 2: Şekil 2’deki DFA’ne İlişkin Uyum İndeksleri ve Yapısal Geçerlilik Ölçütleri
İstatistik
𝑥 2⁄
𝑠𝑑
NFI
NNFI (TLI)
CFI
RMSEA
GFI
AGFI
RMR
AVE(Hedonik Değerler)
AVE(Faydacı Değerler)
CR (Hedonik Değerler)
CR (Faydacı Değerler)

Değer
2,360
0,971
0,967
0,983
0,063
0,978
0,944
0,057
0,504
0,878
0,748
0,805

Referans Değer
Kabul edilebilir
uyum

İyi uyum

≤4−5
0,94-0,90
0,94-0,90
≥ 0,95
0,06-0,08
0,85-0,89
0,85-0,89
0,06-0,08

≤3
≥ 0,95
≥ 0,95
≥ 0,97
≤ 0,05
≥ 0,90
≥ 0,90
≤ 0,05
≥ 0,5
≥ 0,5
≥ 0,7
≥ 0,7

Tablo 2’de RMR ve RMSEA dışındaki tüm uyum indekslerinin iyi uyumu gösterdiği, bu iki
indeksin ise kabul edilebilir uyumu gösterdiği görülmüştür. Bu durum yapısal eşitlik modelini
doğrulamaktadır. Hedonik ve faydacı değerlere ilişkin ortalama ayıklanan varyans (AVE) ve
bileşik güvenilirlik (CR) değerleri de ölçüm yapısını doğrulamaktadır. Oluşan faktörlerin soruları
arasında çoklu doğrusal bağlantı olup olmadığı test edilmiştir. Elde edilen VIF ve toleransa
değerleri tablo 3’de gösterilmiştir.
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Tablo 3: Faktörleri Oluşturan Sorular Arasındaki Doğrusal Bağlantı İstatistikleri
Faktör
Faydacı
Değerler

Hedonik
Değerler

Değişken Tolerans
D2
,801
D3
,559
D4
,594
D6
,585
D8
,539
D9
,458
D10
,536

VIF
1,248
1,788
1,684
1,711
1,855
2,185
1,867

Tablo 3’deki değişkenlere ait tolerans değerleri 0,2’den büyük, VIF değeri 10’dan küçüktür. Bu
durumda değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı problemi olmadığı söylenebilir.
Ölçeğin hesaplanan Cronbach α değeri 0,822’dir. Bu değer Şeref Kalaycı (2010)’un referans
değerlerine göre oldukça güvenilir olduğu söylenebilir.
3.2.2. Tatmin Ölçeği
Tatmin ölçeği için yapılan açıklayıcı faktör analizinde üç sorunun tamamı tek faktör altında
toplanmıştır. Bu nedenle doğrulayıcı faktör analizine gerek görülmemiştir. Ancak AVE (0,634) ve
CR (0,838) değerleri hesaplanmış modelin ölçüm geçerliliği sağlanmıştır. Ölçeği oluşturan sorular
arasında çoklu doğrusal bağlantı problemi olup olmadığını anlamak için hesaplanan tolerans ve
VIF değerleri tablo 4’de gösterilmiştir.
Tablo 4: Ölçeği Oluşturan Sorular Arasındaki Doğrusal Bağlantı İstatistikleri
Değişken
TAT1 (Bu marka telefondan memnunun)
TAT2 (Genel olarak bu marka telefondan memnun değilim)
TAT3 (Bu marka telefondan ne kadar memnunsun)

Tolerans
,492
,578
,434

VIF
2,031
1,731
2,304

Tablo 4’deki değişkenlere ait tolerans değerleri 0,2’den büyük, VIF değeri 10’dan küçüktür. Bu
durumda değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı problemi olmadığı söylenebilir.
Bu ölçeğin Cronbach α değeri 0,832 olarak hesaplanmıştır. Eğer öğe silinirse Cronbach α
değerlerine göre ölçeğin güvenilirliğini düşüren bir madde bulunmamaktadır. Ölçek yüksek
derecede güvenilir olduğu söylenebilir.
3.2.3. Tutum Ölçeği
Tutum ölçeği için yapılan açıklayıcı faktör analizinde dört sorunun tamamı tek faktör altında
toplanmıştır. Bu nedenle doğrulayıcı faktör analizine gerek görülmemiştir. Hesaplanan AVE
(0,618) ve CR (0,861) değerleri modelin ölçüm geçerliliği sağlanmıştır.
Bu ölçeğin Cronbach α değeri 0,805’dir. Eğer öğe silinirse Cronbach α değerlerine bakarak ölçeğin
ilk sorusu olan “Bu marka telefon kullanmak iyi fikir” ifadesinin güvenilirliği düşürdüğü görülmüş
ve ölçekten çıkartılmıştır. Böylece dört sorudan oluşan ölçek üç soruya düşürülmüştür. Ölçeğin
yeni Cronbach α değeri 0,903’tür ve yüksek derecede güvenilir olarak değerlendirilmektedir. Yeni
AVE değeri 0,744 ve CR değeri 0,897 olarak hesaplanmıştır.
Ölçeği oluşturan sorular arasında çoklu doğrusal bağlantı problemi olup omadığını anlamak için
hesaplanan tolerans ve VIF değerleri tablo 5’de gösterilmiştir.
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Tablo 5: Ölçeği Oluşturan Sorular Arasındaki Doğrusal Bağlantı İstatistikleri
Değişken
TUT2 (Bu marka telefonlar favorim)
TUT3 (Bu marka telefon kullanmak akıllıca)
TUT4 (Bu marka telefon kullanma konusunda

Tolerans
,330
,282

VIF
3,034
3,540

,445

2,247

pozitif duygulara sahibim)

Tablo 5’deki değişkenlere ait tolerans değerleri 0,2’den büyük, VIF değeri 10’dan küçüktür. Bu
durumda değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı problemi olmadığı söylenebilir.
3.3. Değişkenlere İlişkin Temel İstatistikler ve Korelasyonlar
Değişkenlere ilişkin temel istatistikler tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 6: Değişkenlerin Temel İstatistikleri
Ortalama Medyan

Mod

Standart
Sapma

Çarpıklık Basıklık

Faydacı

3,818

4,000

4,000

0,791

-0,825

0,598

Hedonik

3,184

3,250

3,500

0,923

-0,103

-0,395

Tatmin

3,916

4,333

5,000

1,091

-1,035

0,016

Tutum

3,535

3,667

4,000

1,060

-0,503

-0,477

Tablo 6’da katılımcıların faydacı değerlerinin (3,818), hedonik değerlerinden (3,184) daha baskın
olduğu görülmektedir. Faydacı değerlerin yüksek düzeyde, hedonik değerlerin ise orta düzeyde
olduğu söylenebilir. Yani katılımcılar telefon markası seçiminde daha çok faydacı değerlerine göre
karar vermektedir. Katılımcıların tatmin düzeylerinin yüksek olduğu (3,916) ve kullandıkları
markaya yüksek düzeyde olumlu tutum (3,535) geliştirdikleri söylenebilir. Değişkenlerin normal
dağılıma uygun olup olmadığını belirlemek üzere Kolmogorov-Smirnov hipotez testi yapılmıştır
ve sonuçları tablo 7’de gösterilmiştir.
Tablo 7: Kolmogorov-Smirnov Testi Sonuçları
Faydacı

Hedonik Tatmin

Tutum

Normal

Ortalama

3,8181

3,1837

3,9157

3,5346

Parametreler

Std. Sapma

,79142

,92286

1,09084

1,06028

Most

Mutlak

,159

,067

,192

,150

Extreme

Positif

,083

,051

,160

,086

Differences

Negatif

-,159

-,067

-,192

-,150

Kolmogorov-Smirnov Z

2,336

2,878

1,214

3,485

P (2 uçlu)

0,000

,000

,105

,000

Tablo 7’den tatmin için verilerin normal dağılıma uygun olduğu hipotezi (H0) kabul edilirken
(P>0,05), faydacı değerler, hedonik değerler ve tutum değişkenleri için verilerin normal dağılıma
uygun olduğu hipotezi reddedilmiştir (P<0,05). Bu durumda istatistiksel yöntemlerden parametrik
167

Tüketicilerin Tatmin Ve Tutumlarının Belirlenmesinde Hedonik Ve Faydacı Değerlerin Rolü: Üniversite
Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanımları Üzerine Bir Uygulama

olmayan alternatiflerin kullanılması gereklidir. Bu nedenle spearman sıra korelasyonları
hesaplanmış ve tablo 8’de gösterilmiştir.
Tablo 8: Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar
Faydacı

Hedonik Tatmin

Tutum

Faydacı

1,000

,496**

,565**

,571**

Hedonik

,496**

1,000

,555**

,670**

Tatmin

,565**

,555**

1,000

,666**

Tutum

,571**

,670**

,666**

1,000

Tablo 8’de tüm değişkenler arasında 0,01 düzeyinde önemli korelasyonlar bulunduğu
görülmüştür. Bu durum değişkenler arasında güçlü ilişkiler olduğunu göstermektedir. Faydacı ve
hedonik değerlerin tatmini ve dolayısıyla tutum oluşumunu pozitif yönde etkileyebileceğini
düşünmek mümkündür.
3.4. Yapısal Eşitlik Modeli
Şekil 1’deki araştırma modelinin test edilmesi amacıyla tüm anket sorularını içeren bir yapısal
eşitlik modeli geliştirilmiştir. Bu model şekil 3 ‘te gösterilmiştir.
Şekil 3: Geliştirilen Yapısal Eşitlik Modeli

Bu modele yol analizi uygulanmış ve anlamlı olmayan yollar modelden çıkartılmıştır. Modelin
son hal şekil 4’de gösterilmiştir.

168

Hedonic and Utilitarian Consumer Values in the Mobile Phone Preferences of Young Adults

Şekil 4: Yol Analizi Neticesinde Elde Edilen Yapısal Eşitlik Modeli

Geliştirilen yapısal eşitlik modelinde modifikasyon indekslerine göre gerekli değişiklikler
yapıldıktan sonra hesaplanan uyum indeksleri tablo 9’da gösterilmiştir. Veriler normal dağılıma
uygun dağılmadığı için uyum fonksiyonu olarak Asimptotik Olarak Dağılımdan Bağımsız –ADB
metodu uygulanmıştır.
Tablo 9: Modele İlişkin Uyum İndeksleri
İstatistik
𝑥 2⁄
𝑠𝑑
NFI
NNFI (TLI)
CFI
RMSEA
GFI
AGFI
RMR

Değer
2,085
0,951
0,965
0,974
0,058
0,947
0,916
0,057

Meydan ve Şeşen (2011:37)’in referans değerlerine göre RMR ve RMSEA kabul edilebilir uyumu
2
gösterirken 𝑥 ⁄𝑠𝑑, NFI, NNFI, CFI, GFI ve AGFI indeksleri iyi uyumu göstermektedir. Çelik ve
2
Yılmaz (2013:39)’ün referans değerlerine göre 𝑥 ⁄𝑠𝑑 , NNFI, RMSEA, GFI ve RMR kabul
edilebilir uyumu gösterirken NFI, CFI ve AGFI iyi uyumu göstermektedir. Bu durumda modelin
doğrulandığı söylenebilir. Modele ilişkin regresyon ağırlıkları tablo 10’da gösterilmiştir.
Tablo 10: Modele İlişkin Regresyon Ağırlıkları
Tatmin1
Tatmin1
Tutum1
Tutum1

<--<--<--<---

Faydacı_Değerler
Hedonik_Değerler
Tatmin1
Hedonik_Değerler

Gözlem
0,382
0,499
0,411
0,507

S.H.
0,128
0,153
0,074
0,143

K.O.
4,549
5,318
5,128
5,336

P
0
0
0
0

Regresyon ağırlıklarına göre faydacı ve hedonik değerler tatmini pozitif yönde etkilemektedir.
Faydacı değerlerin tatmin üzerindeki etkisinin hedonik değerlerin etkisinden daha az olduğu
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görülmektedir. Tatminin tutumu pozitif yönde etkilediği de tablo 10’da görülmektedir. Bütün
yollar için hesaplanan regresyon ağırlıkları istatistiksel açıdan anlamlıdır.
Değişkenlerin birbirlerine direkt, endirekt ve toplam etkileri tablo 11’de gösterilmiştir.
Tablo 11: Değişkenlerin Direkt, Endirekt ve Toplam Etkileri
Etki
Direkt Etkiler
Endirekt
Etkiler
Toplam Etkiler

Değişken Hedonik Faydacı Tatmin Tutum
0,499
0,382
0
0
Tatmin
0,507
0
0,411
0
Tutum
Tatmin
Tutum
Tatmin
Tutum

0
0,205

0
0,157

0
0

0
0

0,499
0,712

0,382
0,157

0
0,411

0
0

Tablo 11’de hedonik (0,499) ve faydacı (0,382) değerlerin tatmini doğrudan pozitif olarak
etkilediği görülmektedir. Hedonik değerlerin ayrıca tutumu da (0,507) doğrudan pozitif yönde
etkilediği görülmüştür. Tutum üzerinde hedonik (0,205) ve faydacı (0,157) değerlerin endirekt
etkisi bulunmamaktır. Tatminin tutumu doğrudan pozitif yönde etkilediği (0,411) de tablo 11’den
görülebilir. Toplam etkilere bakıldığında hedonik değerlerin tatmini daha fazla etkilediği
görülmektedir. Hedonik değerlerin tutum değişkeni üzerinde önemli ölçüde etki ettiği
görülmektedir.
4. Sonuç ve Öneriler
Günümüzün her geçen gün artan rekabet ortamında özellikle marka ve firmalar hedef kitlelere
etkin şekilde ulaşabilmek için yoğun çaba sarfetmektedirler. Marka ve işletmeler tüketicilerin
satın alma kararlarına etki edebilmek için hedef kitlelerini çok iyi analiz etmek ve tercihlerinin
altında yatan nedenleri doğru irdelemek durumundadırlar. Bu açıdan cep telefonu pazarının önemli
hedef kitleleri arasında yer alan genç yetişkin bireylerin tatmin ve tutumlarının oluşumunda etkili
olan değerlerin bilinmesi pazarlamacılar için önemli rekabet avantajı sağlayabilecektir. Bu hedef
kitlenin dinamizmi, cep telefonlarını kullanım ve yenileme sıklıkları bu kitleyi daha cazip hale
getirmektedir. Pazarlama çalışmalarında hedef kitlenin özelliklerinin doğru belirlenmesi ve
yapılacak tüm faaliyetlerde bu kitlenin özellik ve beklentilerinin odağa alınması marka ve firmalar
açısından son derece önemli görülmektedir.
Bu çalışma daha önceki bazı çalışmalardaki (Nejati ve Parakhodi Moghaddam, 2013; Ha ve Jang
2010; Ryu vd., 2010) bulguları destekler nitelikte sonuçlar ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar
incelendiğinde, ilk olarak hem faydacı hem de hedonik tüketici değerlerinin müşteri tatminini
pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Bu sonuç genç yetişkin müşteri tatmininin temelinde yatan
sebepler arasında tüketici değerlerinin önemli bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır.
İkinci olarak, genç yetişkinlerin cep telefonuna yönelik tatminlerinde hedonik değerlerin faydacı
değerlere göre daha etkili olduğu ortaya konulmuştur. Buradan hareketle faydacı değerler olarak
literatürde bahsedilen, fiyat, kullanım kolaylığı, performans, kullanım özellikleri gibi faktörlerin
genç yetişkinlerin cep telefonu tercihlerinde etkili faktörler olduğu söylenebilecektir. Bu sonuç
cep telefonu pazarlama sürecinde belirlenecek stratejiler açısından yararlı olabilecektir.
Üçüncü olarak faydacı ve hedonik değerlerin her ikisinin de müşteri tatminine doğrudan etkili
olduğu, tutum oluşumunda ise hedonik değerlerin doğrudan bir etkisi olduğu görülmektedir.
Tutum oluşumunda müşteri tatmininin doğrudan bir etkisi olduğu elde edilen bulgular arasındadır.
Bu bağlamda marka ve ürüne yönelik olumlu tutum yaratma çabalarında genç yetişkin bireylerde
müşteri tatmininin önemli bir faktör olduğu gözardı edilmemelidir. Ayrıca hedonik ve faydacı
değerlerin tutum oluşumunda tatmini etkilemek suretiyle de olumlu katkısı bulunmaktadır.
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Bu araştırma sonuçları ışığında müşterilerde cep telefonlarına yönelik olumlu tutumlar
yaratabilmek için bir pazarlama sürecinin doğru planlanması gerektiği söylenebilecektir. Bu
sürecin ilk aşamasında tüketici değerlerine ağırlık verilmeli ve özellikle hedonik değere vurgu
yapılarak müşteri tatmini sağlanma çabası içinde olunmalıdır. Sürecin sonraki aşamasında ise
üründen tatmin olan müşterinin bu ürüne yönelik olumlu tutum geliştirmesi planlanmalıdır.
Böylelikle tutum oluşumunda etkin olan tüketici değerleri ve tatmin duygusu pazarlamanın
amacına doğrudan hizmet etmiş olacaktır.
Öte yandan hedonik değer düzeyinde olmasa da faydacı değerin de genç yetişkin yaş grubu
üzerinde önemli bir etkisi olduğu da gözardı edilmemelidir. Buradan hareketle, cep telefonu
kullanımlarında hedonik değerlerin son derece etkili olduğu ancak tek başına da yeterli olmayacağı
rahatlıkla söylenebilecektir. Bu açıdan yapılacak pazarlama faaliyetlerinde ürünün tasarımı,
görselliği, kendini ifade noktasında bireylere kattığı anlam gibi hedonik faktörlerin de
vurgulanması yapılacak çalışmaların etkinliğini artırabilecektir.
Yapılan bu çalışmanın bulguları, her ne kadar kısıtlı bir örneklem grubundan elde edilmiş olsa da,
Türkiye’deki genç yetişkin grubun değerleri ve sonrasında oluşan tatmin ve tutumlarına dair ışık
tutucu nitelikte olduğu değerlendirilmektedir. Cep telefonu üreticilerinin önemli bir hedef kitlesi
olan bu yaş grubunda faydacı değerlerin etkili olması strateji belirlerken dikkate alınması gereken
bir konudur. Bu sebeple de markaların satış ve pazarlama stratejilerinde ürünün kullanım
özelliklerine vurgu yapmaları önemli hale gelmektedir
Sonuç olarak genç yetişkin yaş grubuna hitap eden cep telefonu sektörünün, bu grubun tüketim
değerlerini gözönüne alması, tüketicilerin tatmin düzeylerini artıracak ve bu da marka ya da
firmaya yönelik tutumların olumlu yönde gelişmesine katkı sağlayacaktır. Müşteri tatmini ve
tutumunun hem eldeki müşteriyi tutma hem de yeni müşteriler kazanma çabası içinde olan
markalar için önemi gözönüne alındığında, faydacı ve hedonik değerler temelinde yürütülecek
faaliyetlerin daha sonuç odaklı ve daha etkili olacağı değerlendirilmektedir.
Araştırmanın dar bir evren üzerinde ve sadece belirli bir okuldaki öğrenciler üzerinde yapılmış
olması bir kısıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kısıt tüketicilere dair yapılabilecek genellemeleri
zayıflatmaktadır. Bu konuda yapılacak sonraki çalışmaların daha genel katılımcı kitleleriyle
yapılmasının sonuçların genellenebilirliğini artıracağı değerlendirilmektedir. Buna ek olarak cep
telefonu kullanımında belirli markalar üzerinden çalışmalar yapılması ve markaların tüketiciler
tarafından hedonik ve faydacı açıdan algılanma tarzları da bu alanda yapılacak sonraki
çalışmalarda ele alınabilecek konular arasında değerlendirilmektedir.
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KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİ AÇISINDAN ERZİNCAN BAKIR İŞLEME
SANATININ MEVCUT DURUMU VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
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Öz
Kültürel miras unsurları turizm açısından çok önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda geleneksel el sanatlarının
korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği hem geleneklerin korunması hem de turizm yönüyle katma değer
yaratması bakımından ele alınması gereken bir konudur. Erzincan geleneksel bakır işleme sanatının yaşatıldığı nadir
illerimizden birisidir. Araştırmanın amacı, Erzincan’da bakır işlemenin geçmişe göre durumunu tespit etmek ve el
sanatına olan ilgi seviyesini belirlemek, el sanatı ustalarının bakır işleme kapsamında hangi ürünleri ürettikleri, bu
sanatın zor taraflarını ortaya koymak, bakır işleme sanatını gelecek nesillere aktarılmasında ve korunmasında
karşılaşılan güçlükleri açıklamak, somut olmayan kültürel miras çerçevesinde turizmin bu değerlerin
değerlendirilmesi ve korunmasındaki rolünü tartışmak ve mesleğin sürdürülebilir gelişimi ve korunması açısından
önerilerde bulunmaktır. Geleneksel bu sanatın korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere doğru bir şekilde
taşınabilmesi için, bu sanatı sürdüren 10 bakır işleme ustasıyla 15.05.2016-20.05.2016 tarihleri arasında
yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Mülakat formundaki sorular Alparsan (2010), Çalık (2015), Çalık ve Ödemiş
(2015) Dünya Turizm Örgütü Sürdürülebilir Turizm Göstergelerinden (2004) yararlanılarak oluşturulmuştur. Elde
edilen görüşme metinlerinden tematik kategoriler belirlenmiş ve sonuçların yorumlanması amacıyla içerik analizi
yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda,bakır işleme sanatının yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu,
eskiye göre daha az üretim yapıldığını, geçmişe göre daha az ilgi gösterildiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu sanatın
yaşatılabilmesi için, daha çok turistik eşya üretilmesi ve turistlere sunulması gerektiği araştırmanın bir diğer önemli
bulgusudur.
Anahtar Kelimeler: Bakır İşleme, El Sanatları, Turizm ve El Sanatları, Kültürel Miras.
Jel Codes: L83, Z32

CURRENT SITUATION AND SUSTAINABILITY OF ERZINCAN COPPER
PROCESSING ART IN TERMS OF CULTURAL HERITAGE TOURISM
Abstract
Cultural heritage components have a very important place in terms of tourism. In this context, preserving, developing
and sustaining of traditional handicrafts is a subject that needs to be considered both from the respect of keeping
traditions and creating added value in terms of tourism. Erzincan is one of the rare examples where traditional copper
processing art is kept alive. The aim of the research is to determine the situation of the copper processing when
compared and contrast with its past in Erzincan; to determine the level of interest in handicraft, to find out what
products are produced by the handicraftsmen; to reveal the difficulties of this art; to explain the difficulties in reaching
and transferring the copper processing art to future generations; to discuss and evaluate the role of tourism in the
evaluation and protection of these values within the framework of intangible cultural the role of tourism within the
framework of intangible cultural heritage and to make suggestions for the sustainable development and protection of
the profession. Between the dates of 15.05.2016 and 20.05.2016, structured interviews were held with 10 masters stil
performing copper art in order to protect, maintain and transfer the traditional handicraft to next generations in the
right manner. The questions adopted in the interviews form were produced by using the studies of Alparsan (2010),
Çalık (2015), Çalık and Ödemiş (2015) and Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations (WTO,
2004). The thematic categories were obtained from the interview texts and a content analyze method was conducted
in order to interpret the results. Based on results of the research, it was revealed that the art of copper processing art
in the risk of disappering and both the production and the interest to copper products are lesser when compared to the
past. In addition, another significant finding of there search is the necessity of producing more touristic goods and
offering them to tourists so as to maintain this kind of art. Moreover, another significant finding of the research is the
necessity of producing more touristic goods and offering them to the tourists so as to maintain this sort of art.
Keywords:Copper Processing, Handicrafts, Tourism and Handicrafts, Cultural Heritage.
Jel Codes: L83, Z32
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GİRİŞ

Dünya turizmi gün geçtikçe farklı bir yapıya bürünmektedir. Bunda en büyük pay, değişen insan
ihtiyaçları ve istekleridir. Geleneksel ürün talep eden turist profili hızla değişmektedir. Artık
geleneksel turizm türlerine yönelim oldukça azalmaktadır. Kozak ve arkadaşları (2015) Dünya’da
ve Türkiye’de turizme yönelik eğilimlerde alternatif turizm türlerinin geleceğin turizminde önemli
bir payının olacağını belirtmektedir.
Günümüzde bir milyarın üzerinde insan çeşitli nedenlerle seyahat etmektedir. Özellikle son
yıllarda ön plana çıkan seyahat nedenlerinden birisi kültür amaçlı yapılan turlardır. Bu bağlamda
ele alınması gereken önemli turizm türlerinden birisi kültür turizmidir. Temeline kültürü alan bu
turizm türünün pek çok alt alanı bulunmaktadır.
Toplumların sahip oldukları kültürel özellikler bölgelere ve yörelere göre farklılık ve çeşitlilik
gösterir. Bu durum, her yörenin kendine özgü sosyal ve kültürel özelliklerinden
kaynaklanmaktadır. Ayrıca toplumların değerleri, inanışları ve yaşam tarzlarındaki söz konusu
farklılıklar turizmde ulusal ve uluslararası alanda yöreselleşmeye zemin hazırlamaktadır (Batman
ve Oğuz, 2008, s. 193).
Yöreselleşmenin ve yerelliğin en büyük göstergelerinden biri o bölgeye özgü olan ve geçmişi uzun
yıllara dayanan el sanatlarıdır. Yerel ekonomiyi canlandırması ve bulunduğu yörenin
karakteristiklerini yansıtması açısından yöresel el sanatlarının korunması ve turizm amacıyla
değerlendirilmesi son derece önemlidir. Aynı zamanda el sanatlarının yörenin yerel kimliğine de
katkı yaptığı aşikârdır. Türkiye’nin el sanatları konusunda çok zengin bir potansiyele ve kültüre
sahip olduğu görünmektedir. Kültürel çeşitlilik açısından bölgeye özgü ve otantik bir değer olan
geleneksel sanatlar, Türkiye turizminin rekabet üstünlüğü elde etmesinde önemli bir role sahiptir.
El sanatları, küreselleşen dünyada otantik yerel kültürü yansıtan nadir öğelerden birisidir. Bazı el
sanatlarına olan turist ilgisi yerel pazarın yenilenen ilgisini arttırırken bu durum bazı işletmelerin
yeniden canlanmasını sağlamaktadır. Ayrıca el sanatları toplulukların kültürel mirasına, kaybolan
geleneklerine, faaliyetlerine ve kültürel uygulamalarına yeniden bağlanmalarına imkân
tanımaktadır (McKercher, 2008, s. 17-20).
Turizmde farklılaşmanın önemli olduğu günümüzde, soyut ve manevi kültürel değerlerin, kültürü
oluşturan ve kültür turizmi tamamlayan öğeler olduğu belirtilmektedir (Albayrak, 2013, s. 62-63).
Bu kapsamda geleneksel el sanatları ve somut olmayan kültürel miras ulusal envanterinde yer alan
bakır işlemenin kültürel miras turizmi kapsamında ele alınması gerekmektedir.
UNESCO (2017) tarafından kültürel miras unsuru olarak kabul edilen el sanatlarının turizm
açısından daha iyi değerlendirilmesi turizmden elde edilen faydanın maksimize edilmesi için
gereklidir. Bu kapsamda turizm anlamında son yıllarda gelişme gösteren Erzincan’da geçmişi uzun
yıllar öncesine dayanan bakır işleme sanatının Erzincan turizmine olan katkısının ne olabileceği,
bu sanatın durumu, konumu ve yöre için önemi gibi konularda bu işi icra eden bakır işleme
ustalarıyla bir araştırma gerçekleştirilmiştir.
1. KÜLTÜR TURİZMİ VE KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİ
Turizm dünyanın en büyük dinamik, sosyal ve kültürel etkileşim biçimlerinden birisidir. Ayrıca
sayılı ekonomik faaliyetlerin başında gelmekte ve kalkınmada da itici güç rolü oynamaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerin başlıca ihracat alanlarındandır. Döviz getirmesi, istihdam sağlaması ve
kalkınma için gerekli fırsatları yaratması bakımından turizm önemli bir sektördür. Ayrıca turizm,
çevresel koruma için önemli uluslararası kazançlar sunarken kültürel mirasa da ekonomik katma
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değer kazandırmaktadır. Karşılıklı saygı ve hoşgörüyü teşvik eden turizm, insanların birbirlerini
öğrenip anlamaları için bir araya getirmektedir (Brooks, 2011, s. 497-499).
Kültür, somut ve somut olmayan şeklinde iki boyuttan oluşmaktadır. Somut kültür, insan eliyle
oluşturulmuş olan araç, gereç ve kullanılan eşyaları kapsarken, gelenek, görenek, adet, örf, kurallar
ve ritüeller gibi pek çok unsurda somut olmayan kültürü oluşturmaktadır (Göğebakan, 2015, s.
50).Doğal ve toplumsal çevreyle karşılıklı etkileşim halinde bulunan kültür “çevreye uyum”
şeklinde nitelendirilebilirken, sadece bir toplumun yaşam tarzlarının birleşiminden ibaret olmayan,
aynı zamanda topluma ait değer ve inanışları da içeren bir kavramdır (Emekli, 2006, s. 53). Birçok
bölge ve destinasyon turizm çekiniğini kültür, kültürel etkinlikler ve farklı ve egzotik kültür
ortamına borçludur (Fagence, 2003, s. 57).Hatta turizmin en önemli yapı taşlarından birisi tarihsel
ve kültürel unsurlardır (Göğebakan, 2015, s. 57).
Bir toplumun geçmişte ve günümüzde yaşam tarzını görmeye yönelik olan (Ondimu, 2002, s.
1036) kültür turizmi diğer turizm türlerinden farklı bir yapıya ve içeriğe sahiptir. Kültür turizminde
seyahatin asıl sebebi kültür olduğundan bu durum, ev sahibi ve turist arasında etkileşimi
gerektirmektedir. Bu etkileşim bazı sosyal ve kültürel sonuçları da beraberinde getirmektedir.
Etkileşim sürecinde genel olarak ev sahibinin sosyal ve kültürel yapısı üzerinde olumsuz
nitelenebilecek bir takım hususlar ortaya çıkabilir. Sürdürülebilirlik esasları dikkate alınmadan
yapılacak plan ve politika kültür turizmi yapılan bölgelerin zamanla sosyal ve kültürel dokusunun
bozulmasına neden olabilecektir (Bahçe, 2009, s. 5).
Kültür turizmi; turizm, kültürel miras varlıklarının kullanımı, deneyim ve ürünlerin tüketimi ve
turisti içeren dört unsurdan meydana gelmektedir (McKercher ve DuCros, 2012, s. 6).Kültür
turizmini farklı türlerde ele almak mümkündür. Akoğlan Kozak ve Bahçe (2012, s. 150-160)
kültüre dayalı turizm türlerini kültürel miras turizmi, dark turizm, etnik turizm, etkinlik turizmi ve
ipek yolu turizmi olarak ele almıştır. Emekli (2013, s. 656) kültürel turizm kaynaklarını güncel ve
tarihsel olarak iki grupta ele almıştır. Fagence (2003, s. 57) kültür turizmini üç gruba ayırmış,
yüksek kurumsallaştırılmış kültür, popüler kültür ve etnik kültür unsurları şeklinde üç gruba
ayırmıştır.
Kültür merkezli turizm türleri sadece ekonomik katkı yönlü ele alınmamalıdır. Çünkü kültür
turizmi temelde bir kültürel ilişki şeklidir. Kültür merkezli turizm, turist ve yerel kültür arasında
oluşan karşılıklı ilişki açısından da önemlidir (Gülüm, 2015, s. 89-90). Turizm mekânı ve kültürü
etkileyen ve aynı zamanda kültür ve mekândan etkilenen bir faaliyettir (Emekli, 2006, s. 52).
Ayrıca turist tatilinde tercih edeceği destinasyonu seçerken kültürel açıdan destinasyonun
zenginliklerini dikkate alarak bir satın alma kararı vermektedir.
Kültür turizminin temelini aşağıda belirtilen unsurlar oluşturmaktadır (Emekli, 2013, s. 656):






İnsana ve kültüre dayalı somut ve somut olmayan miras
Tarımsal veya endüstriyel miras
Sanat, görsel sanatlar, edebiyat, performans sanatları
Mutfak kültürü
Doğa tarihi, doğal çevrenin insan tarafından şekillendirilmesi.

Kültür turizminin alt boyutu olarak ele alınan Kültürel Miras turizmi kavramının içerisine somut
ve somut olmayan unsurlar girmektedir. TDK (2017) miras kavramını “birine, ölen bir yakınından
kalan mal mülk, para veya servet, kalıt, bırakıt, tereke”, ve “bir neslin kendinden sonra gelen nesle
bıraktığı şey” şeklinde tanımlamıştır. Miras, ‘değer verdiğimiz ve gelecek nesiller için korumak
istediğimiz bir dizi şey, yer ve uygulama’ şeklinde tanımlanabilen geniş kapsamlı bir terimdir.
Çoğunlukla miras alanları koruma çabalarının ve turizmin ilgi odağıdır. Miras kavramı kültürel ve
doğal miras olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır (Carlsen, vd., 2008, s. 1). Bu iki grup arasındaki
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ilişkinin artan bir şekilde tanınması söz konusudur. Kültürel miras belirli bir toplumda hem bir
referans noktası hem de kimlik olarak değer taşımaktadır. Aynı zamanda kültürel miras turizmi
vasıtasıyla potansiyel bir gelir kaynağıdır. Dolayısıyla kültürel miras hem toplum için sahip olduğu
değer hem de potansiyel bir turizm aracı olması sebebiyle önemlidir. Kültürel miras turizmi,
toplum için kültürel mirasın önemi hakkında farkındalık yaratırken gelir elde etme fırsatı da
sunmaktadır. Başarılı bir kültürel mirasın yönetimi için korunma hedeflerine ulaşılmasının
sağlanmasının bir gereklilik olduğu göz önüne alınması gereken bir durumdur (Carlsen, vd., 2008,
s. 1).
Miras turizmi (Kozak, vd., 2015, s. 39-40), “bir toplumun geçmişine ait soyut ve somut tüm
değerlerine sahip çıkılmasıyla ilgili bir kültür hareketi sonunda son yıllarda ortaya çıkan bir turizm
akımı ve ünlenen bir turist etkinliği” şeklinde tanımlanmaktadır. Miras turizminin alanını miras
özelliği taşıyan dini ve tarihi yerler, varlıklar ve olaylar oluşturmaktadır. Her ne kadar kültür
turizminin bir alt boyutu olarak ele alınsa da aynı zamanda yaşayan kültürleri de bünyesinde
barındırması sebebiyle kapsamı farklılık göstermektedir. Bir diğer fark ise doğal miras unsurlarını
da içermesidir (Doğaner, 2003, s. 1).
Kültürel miras turizmi sit alanlarının ve anıtların restorasyonunu teşvik ederken aynı zamanda
gelenekleri canlandıran bir yapıya sahiptir. Kültürel miras turizmi, görsel ve performans
sanatlarını, özel yaşam biçimlerini, değerler, olaylar ve gelenekleri kapsayan kültürel odaklı bir
seyahat olarak görülmektedir. Burada vurgulanması gereken bir diğer önemli nokta, kültürel
mirasın sadece somut unsurlardan oluşmadığıdır. Kültürel miras aynı zamanda somut olmayan
toplumsal yapılar, gelenekler, değerler ve inanç gibi unsurları da bünyesinde barındırmaktadır
(Norhasimah vd., 2014, s. 2). Kültüre ait tüm maddi olmayan tezahürlerden oluşan somut olmayan
kültürel miras, insanlığın yaşayan mirasının yanı sıra kültürel çeşitliliğin en önemli aracıdır
(Lenzerini, 2011, s. 101).
Somut kültürel miras turistler için belirgin odak noktaları sunarken sadece fiziksel varlıklar
aracılığıyla arzu edilen bir deneyim sağlayabilmektedir. Somut olmayan kültürel mirasa erişim
turist ve destinasyon arasında daha karmaşık bir etkileşimi gerektirmektedir. Bir anlamda somut
kültürel miras unsurları turistleri cezbedebilecek bir işleve sahiptir. Yani somut kültürel miras
bağımsız bir çekicilik olarak görülebilir. Oysaki büyük kültürel olayların haricindeki bir soyut
mirasın kurulması ve bir turizm ürününe dönüşebilmesi için büyük çaba göstermek gerekmektedir
(Carlsen, 2008, s. 3). Farklı bir bakış açısıyla ele alındığında somut olmayan kaynakların üretim
maliyetlerini aşağıya çektiği ve destinasyonun esnekliğini arttırdığı bilinmektedir (Richards ve
Wilson, 2006, s. 1216). Somut olmayan kültürel miras turizminde büyük ve esnek olmayan yapılar
yerine yerel halkın yaratıcı ve sosyal sermayesine yatırım yapmak için uğraş verilmektedir. Bu
durum yerel halkın aktif turizm üreticisi haline gelmesine ve turizmden daha fazla pay çıkarma
potansiyeline sahip olmasına imkân tanımaktadır (Richards ve Wilson, 2006, s. 1216).
UNESCO (2003) somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi madde 2 (1)’de somut
olmayan kültürel mirası: “toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel
miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler
ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar” şeklinde tanımlamaktadır (UNESCO,
2017).
Aynı yönetmelikte somut olmayan kültürel mirasın aşağıdaki alanlarda belirdiği belirtilmiştir:




Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü
gelenekler ve anlatımlar
Gösteri sanatları
Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler
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Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar
El sanatları geleneği.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesinde Türkiye’den 14 unsur
bulunmaktadır. Bunlar; Meddahlık, Mevlevi Sema Törenleri, Aşıklık, Karagöz, Nevruz,
Geleneksel Sohbet Toplantıları, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, Alevi - Bektaşi Ritüeli, Semah,
Tören Keşkeği Geleneği, Mesir Macunu Festivali, Türk Kahvesi, Ebru Sanatı, Geleneksel Çini
Ustalığı ve İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü: Lavaş, Katırma, Jupka, Yufka şeklindedir
(aregem.kulturturizm.gov.tr).
Kültürel Miras Unsuru Olarak Erzincan’da Bakır İşleme Sanatı
Kültürel miras unsuru olarak el sanatları geleneği, günlük yaşamda kullanılan giyimden müzik
aletlerine, çeyizlik eşyadan farklı kullanım eşyalarına kadar geniş bir çeşitlilikte yer almış ve
insanların hayatlarını kolaylaştırmak için üretilmişlerdir. Bu ürünler bir bakıma toplumun hayat
tarzını yansıtan ve toplum için farklı özellikleri olan ürünlerdir. Bu ürünler toplumlara ekonomik
getirisinin yanı sıra kendilerinden sonra gelen üretim ve üretim yöntemlerine, hammadde
kaynaklarına ve süsleme öğelerine kadar pek çok farklı konuda bilgi birikimi sağlamışlardır.
Ancak değişen üretim koşulları ve sanayileşmenin getirdiği yenilikler sebebiyle artık pek çok el
sanatının yok olduğunu ve bazılarının da işlev değiştirdiğini söylemek mümkündür (Öztürk, 2005,
s. 67). Kültürü yansıtması manasında geleneksel üretim yöntemleri ve el sanatlarının turizm
amacıyla ele alınması gelecek nesillere aktarılması ve korunması için katkı sağlayacaktır.
El sanatları; bir toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel yaşam tarzını en kalıcı ve anlamlı şekilde
aktaran, geçmişin gelecek nesillere aktarılmasında bir köprü görevi gören, farklı kültürlerin
özelliklerini yansıtan bir kültür hazinesidir. Bununla birlikte el sanatları üretildikleri yerin iklim
koşulları ve hammadde imkânları gibi durumlardan etkilenerek bölgeden bölgeye farklılık ve
çeşitlilik göstermektedir (Sarıkaya,Hünerel ve Er, 2012, s. 180-181). Ayrıca geleneksel el
sanatlarında ‘el emeği ve göz nuru’ söz konusudur. Ürünü üretenle ürün arasında bir ilişki ve
etkileşim olması muhtemeldir. Toplumun geleneksel değerlerinden olmasının sebeplerinden birisi
de budur (Öztürk, 2005, s. 71).
Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) unsurlarının turistik ürün olarak değerlendirilmesi
yöreye artı turizm değeri kazandıracaktır. Bu manada yapılan çalışmalarda (Uslu ve Kiper, 2006;
Öter, 2010; Lenzerini, 2011; Türker ve Çelik, 2012; Bayazit, vd., 2012; McKercher ve DuCros,
2012; Can, 2013;Arıoğlu ve Atasoy, 2015; Göğebakan, 2015) somut olmayan kültürel miras
unsurları kapsamında el sanatlarının turizme katkısını ele almışlardır. Bu konuda yapılmış pek çok
araştırma mevcuttur.
Erzincan’da bakırcılık geleneği köklü bir tarihe sahiptir. Eskiden dövme bakırcılık yaygınken
günümüzde genellikle semaver, tepsi, şekerlik, biblo gibi hatıra ve süs eşyaları işlenmekte ve
üretimi yapılmaktadır. Bakır el sanatlarının bezemelerinde genellikle lale, yaprak, narçiçeği, selvi
motifleri, hayvan figürleri ve geometrik şekiller işlenmektedir (Erzincan Gezi Rehberi, 2011, s.
11). Çilingiroğlu, (1997) M. Ö. 2000’li yıllarda Doğu Anadolu Bölgesinin zengin bakır
madenlerine sahip olduğu ve M. Ö. 1000’li yıllarda Urartu uygarlığı Erzincan, Erzurum, Bayburt
ve Çoruh bölgelerinde bakır elde etmiş ve bir maden sanatı geliştirdikleri görülmektedir (Köşklü,
2005, s. 114). Bu bölgede çıkarılan bakır Erzincan’daki bakır atölyelerinde işlenerek çeşitli eşyalar
ve aletler yapıldığı bazı seyyahların seyahatnamelerinde anlatılmaktadır (Belli ve Kayaoğlu,
1993’ten aktaran, Naldan, 2014, s. 777). Erzincan’da pek çok farklı el sanatları mevcuttur. Bakır
işleme de, bu sanatların içerisinde önemli bir yere sahiptir (Şahin, 2009, s. 85). Erzincan’da dövme
bakırcılık konusunda üretimin azaldığını, bakır işlemenin ise hala yaşatıldığını söylemek
mümkündür (İllere Göre Geleneksel El Sanatlarımız, 2012, s. 57).
178

Current Situation and Sustainability of Erzincan Copper Processing Art in Terms of Cultural Heritage Tourism

Bakır işlendikten sonra somut bir ürüne dönüşmektedir. Çeşitli eşyalarda hayat bulan bu işlemeler
turistlerin dikkatini çekmekte ve ürünlerin satın alınmasında önemli rol oynayabilmektedir.
Araştırmada ele alınan somut olmayan bakır işleme sanatıdır. Bu sanatın devam ettirilebilmesi ve
bakırcılık geleneğin sürdürülmesi için turizm gereklidir. Teknolojiyle unutulmaya yüz tutmuş el
sanatı ürünleri büyük ölçüde hediyelik özelliği eklenerek satılmaktadır. Bu geleneğin yaşatılması
kültürel mirasın korunması, sürdürülmesi gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem
taşımaktadır.
2. METODOLOJİ
2.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Eski bir Urartu şehri olan Erzincan doğa ve macera turizmi açısından son derece elverişlidir. Yeşil
alanların toplam yüzölçümüne oranı açısından % 11 ile Türkiye’de ilk sıradadır. Doğa ve maceraya
dayalı rafting, su kayağı, yamaç paraşütü, dağ ve kış turizmi, avcılık ve termal turizm açısından
pek çok turizm türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca somut kültür unsurları açısından
Kemaliye, Altıntepe, Kemah Kalesi, Mama Hatun Kervansarayı, Abrenk Kilisesi ve daha
birçokeski
kilise
ve
türbeleriyle
birlikte
zengin
bir
kültür
hazinesidir
(www.erzincankulturturizm.gov.tr).
Turizm pazarına giriş aşamasında olan ve turistik ürün oluşturma sürecinde bir takım zorluklarla
karşılaşması olası, etkili bir pazarlama politikasından yoksun olduğu düşünülen, yeni gelişen
turizm alanları için; alternatif turizm ürünlerinin bir araya getirilmesi potansiyel bir turistik ürün
oluşturulması son derece gerekli ve önemlidir. Bu durum aynı zamanda yeni gelişen destinasyonun
turizm pazarında alacağı şekli ve konumun çıkış noktası olarak görülebilir. Bu niyetten hareketle
özellikle yeni gelişen ve turizm pazarına girmeye hevesli olan pek çok destinasyonun olağan ve
bilinen turizm ürünlerinin aksine yeni, yaratıcı ve farklı bir turistik ürün oluşturması önemlidir.
Bu bağlamda kültürel miras unsurlarının başında gelen el sanatlarının turizm amacıyla
değerlendirilmesi özellikle yeni gelişen destinasyonlar için gereklidir. Mevcut bakır işleme
potansiyeliyle Erzincan bu anlamda ülkemizde önemli bir merkezdir. Bu noktadan hareketle
araştırmanın amacı, Erzincan’da bakır işlemenin eskiye göre durumunu tespit etmek ve el sanatına
olan ilgi seviyesini belirlemek, el sanatı ustalarının bakır işleme kapsamında hangi ürünleri
ürettikleri, bu sanatın zor taraflarını ortaya koymak, bakır işlemenin gelecek nesillere
ulaştırılmasında ve korunmasında karşılaşılan güçlükleri açıklamak, somut olmayan kültürel miras
çerçevesinde turizmin bu değerlerin değerlendirilmesi ve korunmasındaki rolünü tartışmak ve
mesleğin sürdürülebilir gelişimi ve korunması açısından önerilerde bulunmaktır.
2.2. Araştırmanın Yöntemi
Araştırmanın evrenini Erzincan’daki bakır işleme ustaları oluşturmaktadır. Erzincan’da bakır
işleme ustaları gerek meslek odalarına kayıtlı olarak gerekse kayıtlı olmadan bakırcılık
faaliyetlerini yürütmektedir. Erzincan valiliği verilerine göre il merkezinde faaliyet gösteren 8-10
atölyede işleme bakır ve turistik bakır eşya satışı yapılmakta ve bakır işlemeciliğinde çalışan 4050 civarında işçi bulunmaktadır (www.erzincan.gov.tr). Araştırmanın örneklemini belirtilen bakır
işleme ustaları arasından araştırmaya katılmaya gönüllü 10 bakır işleme ustası oluşturmaktadır.
Veri Toplama Tekniği ve Aracı
Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için gerekli verilere nitel araştırma yöntemlerinden yarı
yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılarak ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak ise yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Erzincan merkezinde bakır
işleme sanatını icra eden bakır işleme ustalarına ulaşılarak görüşme talebinde bulunulmuş,
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görüşme talebine olumlu yanıt veren 10 bakır işleme ustası ile 15.05.2016-20.05.2016 tarihleri
arasında yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler katılımcının rızası alınarak ses
kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Çalışmaya katılan 10 bakır işleme ustası K1 (Katılımcı 1), K2,
K3….K10 şeklinde kodlanmıştır.
Nitel araştırma sürecinde konunun ayrıntılarına vakıf olmak, açıklığa kavuşturmak ve konunun
yeni boyutlarını keşfetmek gibi amaçlara uyulmasına özen gösterilmelidir ( Baş ve Akturan, 2013:
115). Diğer taraftan mülakat bilgilerinin güvenilirliği; soruların konuyla ilgili olmasına,
mülakatçının konu ile ilgili eğitim almasına, mülakat için yeterli zaman ayrılmasına, mümkün
olduğunca fazla sayıda mülakatçıdan yararlanmaya bağlıdır (Şencan, 2005:541). Nitel bir
araştırmanın geçerliliği ise iç ve dış geçerliliğe göre belirlenir. İç geçerliliği artırabilmenin yolu
görüşmecinin ön yargılarının araştırmaya yansımasını engellemek için görüşmelerin birden fazla
kişi tarafından yapılmasıdır. Dış geçerlilik ise araştırma sonuçlarının genellenebilirliğine bağlıdır.
Ayrıca diğer araştırmacıların çalışmada kullanılan kategorileri, sonuçları anlamlandırabilmesi dış
geçerliliğe katkı sağlayacaktır (Büyüköztürk vd., 2012: s. 246). Bu araştırmada görüşme
sorularının hazırlanmasında ve diğer süreçlerde yukarıda bahsedilen kriterlere dikkat edilmesine
özen gösterilmiştir.
Görüşmeler için, demografik bilgilere yönelik 9 soru ve bakır işleme sanatının mevcut durumu ve
mesleğe duyulan ilgi, bakır ile üretilen ürünler ve mesleğin zorlukları, bakır işleme sanatının
gelecek nesillere ulaştırılmasında ve korunmasında karşılaşılan güçlükler, bakır işleme sanatının
korunmasında turizmin rolü ve bakır işleme sanatının sürdürülebilir gelişiminde ve korunmasında
karşılaşılan zorluklar” başlıkları altında 12 sorudan oluşan bir soru formu hazırlanmıştır. Soru
formunun ilk kısmında yer alan demografik bilgilere yönelik 1 ila 8. ve bakır işlemeciliği
kapsamındaki 10. ile 13 arasındaki sorular Alparslan (2010)’dan, ikinci kısımdaki bakır
işlemeciliğinin korunması, özgün nitelikleri, kent bilinirliğine katkısı ve bu kapsamda paydaşlara
düşen görevlerle ilgili 14. ile 18. arasındaki sorular Çalık (2015) ve Çalık ve Ödemiş (2015)’den,
turizmin sürdürülebilir yönünü ele alan ve ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel tahribat
unsurlarına odaklanan 19 ila 21. sorular ise UNWTO (2004)’de yer alan sürdürülebilir turizm
göstergelerinden uyarlanmıştır. 10-30 dakika aralığında değişen sürelerde gerçekleşen görüşmeler,
görüşülen kişinin isteğine bağlı olarak kayda alınmıştır.
Veri Analiz Yöntemi
Araştırmada elde edilen verilerin analiz edilmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Yarı
yapılandırılmış görüşme esnasında ses kayıt cihazı ile kaydedilen bilgiler deşifre edilmiştir.
Kayıtlardan elde edilen görüşme metinlerinden tematik kategoriler belirlenmiş ve sayılarak
sonuçların yorumlanması amacıyla içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. İçerik analizinin
kelimelerin sayılması yerine ifadelerin kategorileştirilerek benzer temaların belirlenmesine
dayanan analiz yöntemi özellikle toplum bilimlerinde önemi giderek artan bir yaklaşım olarak
belirtilebilir (Dağtaş ve Okuroğlu, 2012, s. 235-290). Bu bağlamda çalışmada Dağtaş’ın dergi
içeriklerini çözümlemede kullandığı tema oluşturma şekli kullanılmıştır (Dağtaş, 2016, s. 192).
Temaların belirlenerek kategorileştirilmesi ve özet kod şemalarının oluşturulması sürecinde
Aksatan ve Aktaş (2012) tarafından kullanılan özet kod şemalarının kullanılması uygun
bulunmuştur.
Analiz süreci 4 farklı aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama olan tematik kategorilerin belirlenmesi
aşamasında, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak katılımcılara iletilen, araştırmanın
ana problemini ortaya koyan ve kapsamlı bir literatür araştırması ile belirlenen sorulardan ve
katılımcılar tarafından en fazla tekrar edilen cevap ifadelerinden faydalanılmıştır. Tematik
kategorilere karar verilmesi sürecinde katılımcılara iletilen her soru kategori olarak kabul
edilmemiş, benzer sorular birleştirilerek ana kategoriler oluşturulmuştur. Bu kategoriler sırasıyla;
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(1)“Bakır İşleme Sanatının Mevcut Durumu ve Mesleğe Duyulan İlgi”(2) “ Bakırla Üretilen
Ürünler ve Bakırcılığın Zor Tarafları” (3) “Bakır İşleme Sanatının Geliştirilmesinde Turizmin
Rolü” ve (4)”Bakır İşleme Sanatının Sürdürülebilir Gelişimi ve Mesleğin Korunması”
kategorileridir.
Tematik kategorilerin belirlenmesi aşamasının ardından kategoriler içerisinde en fazla tekrar eden
ifadelerin sayılması aşamasına geçilmiştir. Görüşme metni içeriklerinde en fazla tekrar edilen
ifadeler belirlenerek, tekrarlanan ifadeler ve tekrarlanma sayılarına özet kod şemalarında yer
verilmiştir. Son olarak her bir ana kategori kapsamındaki bulgular özetlenmiş ve katılımcılardan
alıntılar yapılması suretiyle konunun önemi açıklanmıştır.
2.3. Araştırmanın Bulguları
Bulgular kısmında ilk olarak bakır işleme ustalarının demografik özelliklerine değinilmiş ve
sonrasında ilgili görüşme metinleri tematik kategorilere ayrılarak içerik analizi yöntemiyle analiz
edilmiştir.
Tablo 1’deki bakır işleme ustalarının demografik bilgilerine göre, ustalar orta yaş ve ileri yaş
grubunda olan kişilerden oluşmaktadır. Gençlerin farklı nedenlerden dolayı bakırcılığı tercih
etmediği araştırmanın bir diğer bulgusudur. Eğitim durumuna göre ise bakır işleme ustalarının
ilkokul, ortaokul ve lise mezunu olduğu görülmektedir. Bakır işleme ustalarının geçim kaynağının
emeklilik ve bakır işlemeciliği olduğu ve bu mesleği 25 ila 60 yıl aralığında sürdürdüğü bir diğer
önemli bulgudur.
Tablo 1: Bakır İşleme Ustalarının Demografik Bilgileri
Yaş

Eğitim
Durumu

Ailenin Geçim
Kaynağı

Bakır
İşlemeyi
Kaç Yıldır
Yaptığı

Bakır
İşlemeyi
Kimden
Öğrendiği

Bakır
İşlemeyi
Seçme
Nedeni
Mesleği
sevmek
Ekonomik
Nedenler
Mesleği
sevmek
Ekonomik
Nedenler
Ekonomik
Nedenler
Baba
Mesleği
Mesleği
Sevmek

K1

46

Lise

Bakır İşleme

34 yıl

Baba

K2

44

İlkokul

Bakır İşleme

35 yıl

Dayı

K3

52

Lise

Memur

40 yıl

Usta

K4

49

Lise

Bakır İşleme

33 yıl

Baba

K5

53

Ortaokul

Emekli/Esnaf

25 yıl

Enişte

K6

67

İlkokul

Bakır İşleme

50 yıl

Baba/Usta

K7

77

İlkokul Terk

Emekli/Bakır
İşleme

60 yıl

Ağabey

K8

60

Ortaokul
Terk

Emekli/Bakır
İşleme

40 yıl

Baba

Baba
Mesleği

K9

66

Ortaokul

Emekli/Bakır
İşleme

50 yıl

Baba

Baba
Mesleği

K10

58

Lise

Emekli/Bakır
İşleme

40 yıl

Usta

Mesleğin
Popülerliği

Elde Edilen
Gelirden
Memnuniyet
Seviyesi
Memnun
Memnun
Değil
Memnun
Memnun
Memnun
Memnun
Memnun
Değil
Orta
Düzeyde
Memnun
Memnun
Değil
Orta
Düzeyde
Memnun

Ayrıca, bakır işlemeyi çoğunlukla babadan diğer taraftan ağabey, dayı, enişte gibi diğer aile
bireylerinden ve usta/çırak ilişkisiyle bakır işlemeciliği ustalarından öğrenildiği söylenebilir.
Mesleğin neden seçildiği ile ilgili soruya ise el sanatı ustaları baba mesleği olması, mesleği
sevmek, ekonomik nedenler ve el sanatının geçmişte popüler olması cevabını vermişlerdir. Son
olarak bakır işleme ustalarının elde edilen gelirden memnuniyet düzeyine bakıldığında
çoğunluğunun memnun olduğu görülmektedir.
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2.3.1. Bakır İşleme Sanatının Mevcut Durumu ve Mesleğe Duyulan ilgi
Erzincan’da bakır işleme sanatını sürdüren ustalara sanatın mevcut durumunu ve mesleğe duyulan
ilgi düzeyini belirlemek amacıyla bazı sorular yöneltilmiştir. Bakır işleme ustaları, bakırcılığın
günümüzde yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu, eskiye göre işgören ve atölyelerin azaldığını
belirtmişlerdir. Bakır işlemenin ekonomik değerini kaybettiğini belirten el sanatı ustalarının
yanında bakırcılık piyasasında son 1-2 senedir ekonomik açıdan canlanma olduğu da bazı ustalar
tarafından vurgulanmıştır.
“Eskiye göre daha az iş yapıyoruz çünkü bakır işlemeciliği niteliği gereği beceri, alın teri, emek
ve minnet gerektiren bir iş. Birçok atölyede modern teknolojiye dönülmesi ürünlerin görselliğini
olumlu anlamda etkiliyor. Erzincan’da yer altı çarşısında bulunan bakırcılar çarşısında el
sanatını sürdürmeye çalışıyoruz (K5)”
Şekil 1: Bakır İşleme Sanatının Eskiye Göre Durumu ve Mesleğe Duyulan İlgi ile İlgili Özet Kod Şeması

Gençler başka işlere
yöneliyorlar.
Köylüler daha fazla
ilgi gösteriyor,
şehirde pek ilgi yok.
(1)

Geçmişteki gibi
olmasa da nispeten
ilgi var. (3)

Çekirdekten
yetişen ustalar
mesleği
sürdürüyor ve ilgi
gösteriyorlar (2)
Bakır
işlemeciliği
ekonomik açıdan
geliri iyi bir
meslek, bakır
işlemeciliği ile
bir aile rahatlıkla
geçindirilebilir.
(2)

Bakır
işlemeciliği
yok olma
riski ile karşı
karşıyadır.
(2)

Bakır İşleme
Sanatının Mevcut
Durumu ve
Mesleğe Duyulan
İlgi

Maalesef
günümüzde
el sanatına
ilgi
gösterilmiyor
(5)

Bakır
işlemeciliği
eskiye göre
nispeten
durağanlaştı
. (4)
Geçmişte atölye
ve çalışan kişi
sayısı daha
fazlaydı.(1)

Bazı dönemlerde
durgunluk söz
konusu iken 1-2
yıldır hareketlilik
var. (3)
Piyasa şartları
kaynaklı
ekonomik
sorunlar
mevcuttur.
(3)

Bakır işleme ustaları el sanatına duyulan ilgi düzeyi ile ilgili olarak günümüzde el sanatına ilgi
gösterilmediğini, gençlerin farklı işlere yöneldiğini, çekirdekten yetişen ustaların daha çok mesleği
sürdürmeye çalıştığını vurgulamışlardır. Diğer bir husus ise köylülerin şehirde yaşayanlara göre
el sanatına daha fazla ilgi duyduğudur.
“Eskiye nazaran yetenekli bakır işlemeciliği ustası kalmadı. El sanatına ilgi duyanlar ve
sürdürenler işine emek veren çekirdekten yetişen ustalar. Gençler ilgi göstermiyor ve farklı
mesleklere yöneliyor. Oysaki ekonomik açıdan bakır işlemeciliği geliri iyi bir meslektir. Bakır
işlemeciliğiyle bir aile rahatlıkla geçindirilebilir hatta birikim bile yapılabilir (K1)”
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2.3.2. Bakırla Üretilen Ürünler ve Bakırcılığın Zor Tarafları
Bakırla en fazla hangi ürünlerin üretildiğinin belirlenmesi amacıyla yöneltilen soruya katılımcılar
farklı cevaplar vermişlerdir. Portre, tabak, tas, sini (yemek masası), vazo, biblo gibi turistik
hediyelik eşyaların daha fazla üretildiği ve bu ürünlere daha fazla ilgi gösterildiği vurgulanmıştır.
Bazı katılımcılar ise üretim yapılmadığı ve hazır ürünlerin satıldığını belirmişlerdir.
Şekil 2: Bakırla Üretilen Ürünler ve Bakır İşlemenin Zorlukları ile İlgili Özet Kod Şeması

Kalaylama
aşamasında
ateşten
kaynaklı
ısıya maruz
kalıyoruz.
(1)
Bakırların
üzerine
işlenen
motifler
mesleğin en
zor tarafıdır.
(2)

Mutfak
eşyaları
(sini, tabak,
tas, ibrik)
(7)

Resim,
portre (1)

Turistik
hediyelik
eşya (vazo,
biblo) (3)

Bakırla Üretilen
Ürünler ve Bakır
İşlemenin Zor
Tarafları

Bakır
işlemeciliği
sabır
gerektiren bir
iş. (2)

Bakır
işlemeciliğinin
zor tarafı yok.
(3)
Ürünlerin
pazarlanması
aşamasında
güçlük
çekiyoruz.
(1)

Hayal
gücünü ele
emeğine
aktarabilmek
önemlidir.
(1)

Bakır işleme ustalarının el sanatının zorlukları ile ilgili düşüncelerine değinildiğinde genellikle
işleme aşamasının emek ve yetenek gerektirdiği, kalaylama aşamasında ateşten kaynaklı ısıya
maruz kalındığı, satış ve pazarlanmasında problemler yaşandığı, sabır gerektiren meşakkatli bir iş
olduğu belirtilmiştir. Bazı bakır işleme ustalarının ise işin zorluğu konusunda farklı bir bakış
açısına sahip olduğu söylenebilir.
“Bakır işlemeciliği öğrenilmesi zor bir iş olarak görülse de aslında o kadar da zorluğu yok. Yani
bakır işlemeciliği, işi bilen, elinden iş gelen kişilerin kolaylıkla yapabileceği bir el sanatıdır.
Ustanın hayal gücü yüksek olmalı ve kafasındaki düşünceyi işine aktarabilmeli (K4)”
2.3.3. Bakır İşleme Sanatının Geliştirilmesinde Turizmin Rolü
Araştırmanın bir diğer kategorisi bakır işleme sanatının geliştirilmesinde turizmin nasıl bir rol
üstlendiğinin bakır işleme ustalarının bakış açılarına göre belirlemektir. Katılımcılar turizm
yoluyla bakır işlemeciliğin korunması ve geliştirilmesi noktasında yerel yönetimlere, Kültür ve
Turizm Bakanlığı’na ve özel sektör temsilcilerine önemli görevler düştüğünü vurgulamışlardır.
Diğer taraftan turizm yoluyla bakır işlemenin geliştirilmesi için üretilen bakırların
çeşitlendirilmesine, niteliklerinin arttırılmasına ve misafir memnuniyeti unsurlarına dikkat
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edilmesinin gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. Bu konuda bir bakır işleme ustası görüşlerini şu
şekilde belirtmektedir:
“Bazen 150/200 sene önce kullanılan bakırlar geliyor, bu tarihi, geleneksel bakırlar ustalar
tarafından kullanılırsa, turistik açıdan bu ürünlere daha fazla rağbet olur. 150 sene öncesinde
kullanılan bir mangalın örneğini buldum, zaman bulduğumda örneğini bakıra çıkarmaya
çalışacağım. Birde bakır işlemeciliğinin usta ellerde, nitelikli olarak yapılması gerekiyor (K6) ”
Erzincan’da bakır ürünlerinin turistler tarafından tercih edilebilmesi için farklı ve özgün motiflerin
bakırlarda yer alması bazı bakır işleme ustaları tarafından önerilmektedir.
“Bakır işlemeciliğinin geliştirilmesi için yenilik yapmak lazım. Örneğin Erzincan’ın kültürel
öğeleri bakırlara işlenebilir. Ayrıca bakırcılık bizim açımızdan ata yadigârı bir el sanatı
niteliğindedir dolayısıyla bu el sanatını korumamız gerekiyor (K10)”
Bakır işlemenin daha fazla turiste ulaşabilmesi için kamu teşvikleriyle bakır işleme ustalarının
desteklenmesi görüşü mülakatlarda bakır işleme ustaları tarafından sıklıkla vurgulanmıştır.
Örneğin bir bakır işleme ustası konuyla ilgili görüşlerini aşağıdaki şekilde ifade etmiştir:
“Bakır işlemeciliğinin ekonomik olarak geliştirilmesi için bakır işlemeciliğinin ustalarına krediler
verilmelidir. Bizler daha genç yaşlarda teşvik edilseydik, mesleki gelişimimiz daha olumlu olurdu
(K8)”
Şekil 3: Bakır İşlemeciliğinin Geliştirilmesinde Turizmin Rolü ile İlgili Özet Kod Şeması

Üretimde eski
bakırlar
kullanılırsa,
turistler
tarafından daha
fazla rağbet görür
(1)

Bakır işlemeciliği
ata yadigarı el
sanatı olduğu için
korunmalıdır (1)

Bakır
işlemeciliğinin
geliştirilmesinde
turizmin herhangi
bir rolü yoktur
(2)

Kamu
yöneticilerinin
bakır
işlemeciliğinin
geliştirilmesinde
sorumluluğu
fazladır (2)

Bakır İşleme Sanatının
Geliştirilmesinde
Turizmin Rolü
Bakır işlemeciliği
ustalarına teşvik
verilmelidir (3)

Turistik çekicilik
için farklı
türlerde, özgün,
kaliteli ve
kültürel motifleri
içeren ürünler
üretilmelidir (5)

Reklam ve
tanıtım
faaliyetleri tüm
paydaşlarca
desteklenmelidir
(6)
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Bazı katılımcılar ise bakır işlemenin Erzincan kentinin bilinirliğine ve imajına katkı
sağlayabilmesi için tüm paydaşların iş birliği içerisinde hareket etmesi, reklam ve tanıtım
faaliyetlerinin desteklenmesi, bakırcılık konusunda iyi örnek konumundaki Gaziantep ve
Kahramanmaraş gibi illerin deneyimlerinden faydalanılmasının gerekliliğinden bahsedilmektedir.
Diğer taraftan bu sanata duyulan ilginin farklı nedenlerle düşük düzeylerde kaldığı belirtilen bir
diğer unsurdur.
“Bakır işlemeciliğinin önündeki en önemli engel ilgi düzeyinin düşüklüğüdür. Günümüzde
insanlar hazıra alıştı, bir şeyler üretme düşüncesi yaygın değil. İnsanlarda bir an önce devlete
atanayım ve rahat edeyim düşüncesi hâkim (K4)”
Turizmin bakır işlemenin geliştirilmesinde herhangi bir rolünün olmadığını savunan diğer bir
görüşe göre ise Erzincan’da bakır işleme el sanatı ustalarının çabalarıyla yürütülmektedir. Bu
görüşe göre özellikle kamu yöneticileri el sanatını geliştirmek konusunda istekli değildirler.
“Turizmin bakır işlemeciliğinin geliştirilmesinde şu an itibariyle herhangi bir rolü olduğunu
düşünmüyorum. İşler el sanatı ustalarının kendi çabalarıyla yürüyor. Kamu yöneticilerinden
herhangi bir yardım istemiyoruz, bizi kendi halimize bıraksınlar yeter (K1)”
2.3.4. Bakır İşleme Sanatının Sürdürülebilir Gelişimi ve Mesleğin Korunması
Araştırma kapsamında analiz edilen diğer bir kategoride bakır işleme sanatının sürdürülebilir
gelişimi ve mesleğin korunmasıdır. Bu kapsamda el sanatı ustalarına, “sürdürülebilir gelişim
açısından paydaşlara düşen görevler”, “bakır işleme sanatının yerel halka sosyal ve ekonomik
katkısının hangi düzeyde olduğu”, “mesleğin çevresel tahribata neden olup olmadığı” ve
“mesleğin gelecek nesillere ulaştırılmasında ve korunmasında karşılaşılan zorlukların neler
olduğu” ile ilgili sorular iletilmiştir.
Yapılan görüşmeler doğrultusunda bakır işleme sanatının sürdürülebilir gelişiminde paydaşlara
önemli görevler düştüğü vurgulanmaktadır. Bakır işleme sanatının geliştirilmesi için tüm
paydaşların iş birliğinin gerekliliği, üniversitelerin saha araştırması içeren ve bakır işleme sanatını
tüm yönleriyle ele alan araştırmalara yönelmesi, kurslarda veya okullarda bakır işlemeciliği
ustalarının gözetiminde dersler verilmesi önerilmektedir. Yerel yönetimlerin bakır işlemeciliğinin
geliştirilmesinde yetersiz kaldığı görüşmelerde elde edilen bir diğer veridir. Bakır işleme sanatının
sürdürülmesinde eğitimin rolünü anlatan bir katılımcı konuyu şu şekilde değerlendirmiştir:
“Bakır işlemeciliğinin eğitim yoluyla tanıtılması gerekli. Mesleğin sevdirilmesi ile ilgili tüm
paydaşlar çaba göstermelidir. Okullarda geleneksel el sanatları ile ilgili dersler hatta yeni
bölümler açılmalıdır (K4)”
Bakır işleme ustaları tarafından sürdürülebilmesi için ekonomik ve sosyal açıdan katkı sağlaması,
mesleğin ekonomik değerinin korunması, mesleğin geçim kaynağı olma özelliğini kaybetmemesi,
ustaların emeğinin karşılığını alabilmesinin önemi gibi konulara değinilmiştir. Konu ile ilgili
katılımcılar görüşlerini şu şekilde ifade etmişlerdir:
“Bakır işlemeciliği günümüzde durağanlaştı, işler çok yoğun değil. Bu durumun temel nedeni
bakır işlemeciliğinin ustalarının yetişmemesi ve farklı ülkelerden piyasaya giren ucuz ve doğal
olmayan ürünlerin kullanılmasıdır. Bakırla üretilen ürünlerin albenisi var ama bu durum zamanla
anlaşılacak (K4)”
“Bakır işlemeciliğinin yerel halka ekonomik olarak fayda sağlamalıdır. Ne kadar çok işçi çalışırsa
geçim imkânları o derece iyi olur. Bundan 25 sene önce ortalama bir atölyede 150 kişi çalışırdı,
şimdi 10 kişi çalışıyor (K6)”
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“Eskiden bakır ürünlerinin ekonomik değeri daha fazlaydı, kar ediliyordu. Şu anda emeğimizin
karşılığını alamıyoruz, bu nedenle mesleğin ekonomik değeri azaldı (K2)”
Şekil 4: Bakır İşleme Sanatının Sürdürülebilir Gelişimi ve Mesleğin Korunması ile İlgili Özet
Kod Şeması

Bakır işlemeciliği
çevresel zarar ve
tahribata neden
olmaz (10)
Eskiden bakır
ürünlerin değeri
daha fazlaydı kar
ediliyordu,
günümüzde
mesleğin değeri
azaldı (5)

Yerel yönetimler
bakır
işlemeciliğinin
geliştirilmesinde
yetersiz
kalıyor.(2)

İşçi yetişmiyor,
çalıştırmak için
işçi bulamıyoruz.
(5)

Bakır İşleme Sanatının
Sürdürülebilir Gelişimi
ve Mesleğin Korunması

Bakırın insan
sağlığına olumlu
etkileri
bulunmaktadır.
(3)

Üniversitelerin
bakır işlemeciliği
konusunda daha
fazla araştırma
yapması
gerekiyor. (1)

Bakır işlemeciliği
Erzincan'da halen
önemli bir geçim
kaynağıdır. (2)

Bakır işleme sanatının ekonomik, sosyal ve çevresel tahribata neden olup olmadığı ile ilgili genel
olarak tahribata neden olmadığı görüşü ön plana çıkmıştır.
“Bakır işlemeciliğinin insan sağlığına herhangi bir zararı yok. Bakır eşyalar eskiden beri sürekli
hayatımızda; tabaklarda, bardaklarda bakır kullanılır. İnsan sağlığına katkı sağlaması nedeniyle
tarihsel süreç içerisinde kullanımı devam etmektedir (K4)”
Bakır işleme sanatının gelecek nesillere ulaştırılmasında mesleğin korunmasında zorlukların
bulunduğu belirtilmelidir. Bu konuda dile getirilen başlıca sorunlar; yeni ustaların yetişmemesi,
gençler tarafından mesleğe ilgi gösterilmemesi, el sanatının hobi olarak görülmesidir. Konu ile
ilgili öne çıkan görüşler ise şu şekildedir:
“İşçi yetişmiyor, çalıştırmak için işçi bulamıyoruz. Öğrenende hobi olarak öğreniyor, mesleği icra
etmiyor (K1)”
“Yeni eleman bulamıyoruz. İnsanların hazıra alışması el becerisi ve el sanatlarını köreltmiştir
(K4)”
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3. Sonuç Ve Değerlendirme
Somut olmayan kültürel miras unsurları ülkelerin geçmişini, ruhunu ve geleneğini yansıtan önemli
unsurların başında gelmektedir. Bu unsurların son yıllardaki teknoloji, fabrikasyon, değişen insan
ihtiyaç ve istekleri karşısında zamanla tükendiğini ve ticari anlamda para kazandıranlar haricinde
birçoğunun unutulmaya ve yok olmaya başladığı gözlemlenmektedir. Bu unsurların en büyük
değerlendirilme aracı olan sektörlerin başında turizm sektörü gelmektedir. Turizm, kültüre ve
kültürel değerlere son derece önem veren bir olaydır. Kültürel miras unsurları özelinde kültür
turizmi veya kültürel miras turizmi çerçevesinde ele alınan kültürel değerler bir toplumun birçok
özelliği hakkında bilgi vermektedir.
Somut olmayan zenginlikler anlamında Türkiye pek çok farklı unsuru bünyesinde
barındırmaktadır. Meddahlık geleneğinden Ahilik kültürüne, Bozlak havalarından Çeyiz
geleneğine, pek çok geleneksel el sanatımız bu kapsamda değerlendirilmektedir.
(http://aregem.kulturturizm.gov.tr). Çalık ve Ödemiş (2015, s. 835) SOKÜM unsurlarının bir
destinasyonu diğerinden ayırt edici en önemli göstergelerden olduğunu, farklı kültürleri tanımayı
ve keşfetmeyi isteyen turistler açısından önemli bir çekicilik unsuru olduğunu belirtmişlerdir.
Ayrıca turizme katılan bireylerin gittikleri yerlerden dönerken yanlarında o yöreye ait kültürel izler
taşıyan hediyelik eşyalar satın aldığı bilinmektedir.
Kültür turizminin temelini oluşturan her kültürel unsur birer çekicilik kaynağıdır. Ancak her
kültürel unsurun turistik ürüne dönüştürülebilmesi için işletme ve pazarlama sistemlerine ihtiyaç
duyulmaktadır (Emekli, 2013, s. 656). Kültürel miras unsurlarının özellikle turizmin yeni
gelişmeye başladığı yerlerde ele alınması turistik ürün çeşitlendirilmesi manasında önemlidir.
Yeni gelişen destinasyonlarda farklı turistik ürün ve hizmetleri turistlere sunabilmek rekabet
edebilmek ve turizm piyasasına tutunabilmek açısından gereklidir.
Turizm sektörünün sürdürülebilirliği için kültürel miras unsurlarından yararlanıldığı, turizmin
özellikle bu unsurları koruduğu, geliştirdiği ve gelenekten geleceğe taşıdığı pek çok örnekte
görülebilmektedir. Ayrıca bu unsurları yaşatan turizm, bu unsurlara yönelik talep arttırıcı ve
farkındalık oluşturması yönüyle de katkı sağlamaktadır. Araştırma bulgularından elde edilen
verilerde bakır işleme sanatının yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu, eskiye göre daha az üretim
yapıldığını, geçmişe göre daha az ilgi gösterildiği görülmektedir. Bir bölgede turizm hareketlerinin
artması o bölgedeki el sanatları ürünlerine olan ilginin artacağı düşünülmektedir. Bu durum pek
çok el sanatı ürününün günümüzde sadece hediyelik eşya amacıyla üretimiyle açıklanabilir.
Nitekim araştırmaya konu olan bakır işleme konusunda özellikle, bu sanatın yaşatılabilmesinde
daha çok turistik eşya üretilmesi ve turistlere sunulması önemli bir bulgudur. Aynı şekilde benzer
işlemecilik yapan (maden, ağaç vb. gibi) pek çok sanat alanında da özellikle turistlere yönelik
eşyalar yapıldığı gözlenmektedir (Erzurum Oltu Taşı, Amasra ağaç İşleme, Gaziantep Bakır
İşleme gibi). Turistlerin gittikleri bölgelerden evlerine dönerken ev sahibini kendisine hatırlatacak
bir takım hatıralar almak istedikleri görünen bir gerçektir. Bu, turizmin kültürel miras unsurlarını
yaşattığını ve geliştirdiğini göstermektedir.
Araştırmanın bulgularından bir başkası bakır işlemenin insan sağlığına etkisi olmadığının ve çevre
üzerinde herhangi bir tahribata yol açmadığının düşünülmesidir. Mesleğin değerinin azalması ve
insanların artık bu işlerde çalışmayı istememesi gibi sebepler bakır işlemenin yaşatılması önünde
ciddi engel teşkil etmektedir. Bu aşamada turizmin koruyucu ve yaşatıcı özelliğinden
faydalanılması, bu sanatın çıktısı olan unsurlara popülerlik katarak onlara karşı özellikle yerel
halkta bir merak ve eğilim oluşturabilir.
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Bazı destinasyonlarda el sanatları ve zanaatların birincil turistik ürün olduğu görülmektedir.
Örneğin Fas, doğal güzelliği, zengin kültürü, alıcı ve dağıtıcıları cezbeden olağanüstü zanaat
kültürüyle popüler bir destinasyon olarak bilinir. Haiti'deki kültürün temeli olan el işçiliğinin
canlılığı ve zenginliğinin oradaki sakinlerin hayatında çok önemli olmasından dolayı pek çok
turistin bölgeye yeniden gelmesine yardımcı olduğu düşünülmektedir (O’Connor, 2008, s. 8).
Özellikle gelişmekte olan turizm destinasyonlarının en önemli sorunlarından birisi seyahat
acentalarından gerekli ve yeterli ilgiyi görememeleridir. Ülkemizin her yeri sayısız turistik kaynak
ve güzelliklerle doludur. Sorun kaynak sorunu değil aksine bu kaynakların birleştirilip bir paket
haline getirilmesi ve pazarlanması sorunudur. Bu manada seyahat eden insanların çoğunu motive
eden faktörün kültürel değerler olduğu düşünüldüğünde, kültürel değerleri gerektiğince bularak ve
seçerek, bölgenin temel turizm ürünün yanında destekleyici bir pozisyonda değerlendirmek turizm
pazarlaması açısından o bölgeye katkı sağlayacaktır.
Araştırma sonuçlarından hareketle reklam, tanıtım ve benzeri pazarlama eylemlerinin yeterince
yapılmadığı görülmektedir. Bu faaliyetlerin turizmin gelişimi aşamasında kamu tarafından
yapılması gerekmektedir. Tüm paydaşların katılımıyla bir pazarlama planın oluşturulması
gerekmektedir. McKercher (2008, s. 22) el sanatları ve turizmin, turizm deneyimini geliştiren ve
yerel topluluklara fayda sağlayan bir ortaklık oluşturabileceğini ve kamu kurumlarının
sürdürülebilir el sanatları turizmi sektörünün oluşmasının teşvikinde önemli bir yere sahip
olduğunu vurgulamıştır.Ayrıca bir diğer sonuca göre, turistik tüketime konu olacak hediyelik
eşyaların işlenmesi ve satışının arttırılması için kültürel motifleri içermesi önem
taşımaktadır.O’Connor (2008) bu durumun sağlanmasının ve el sanatlarının turizm sektörüne ve
ulusal ekonomiye katkısını maksimum düzeye çıkarmanın turistlerin beklentilerini ve tatmin
unsurlarının iyi bir şekilde analizine bağlı olduğunu ifade etmektedir.
Bakır işleme çok fazla emek ve zaman isteyen bir sanattır. Üstelik harcanan onca emek ve zamanın
karşılığında alınan ürün sayıca az, pazarlanması zor ve rekabeti fazla olan bir nitelik taşımaktadır.
Burada rekabetin yoğun olması ürünün üreticilerinin fazla olmasından değil ikame mal
olanaklarının fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak ülkemizde hala bazı bölgelerde bu
sanat yaşatılmaya çalışılmaktadır. Erzincan‘da bunlardan bir tanesidir (Özdemir ve Kaya, 2011, s.
1250).
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öğrencilerinin tüketim harcamalarının analizi ve bölge firmaları üzerindeki etkilerinin araştırılması, bu katkıların daha
iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bu amaçla, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek
Yüksekokulu'nda öğrenim gören öğrencilere anket uygulanarak öğrencilerin Sivrihisar ekonomik yapısı üzerindeki
etkileri araştırılmaktadır. Çalışmada Meslek Yüksekokulu’nun Sivrihisar ekonomik yapısı üzerindeki etkileri ve
katkıları Ki-Kare bağımsızlık testi kullanılarak analiz edilmektedir. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin ilçe
ekonomisine aylık 395,67 TL, yıllık ise toplamda 2,143 milyon TL katkı yaptığı bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca,
öğrencilerin ilçe halkı ve esnafıyla olan ilişkilerinde memnuniyetsizlik düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna varılmış
olup bu sonucun sebepleri ve çözüm yolları ortaya konulmaktadır.
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THE IMPACT OF UNIVERSITIES ON THE REGIONAL ECONOMIC
DEVELOPMENT: A RESEARCH ON ESKIŞEHIR’S SIVRIHISAR DISTRICT
Abstract
Universities provide significant contributions to the developmental levels of the economies of the regions where they
are located. Better understandings of these contributions are possible by analyzing the consumption expenditures of
university students and the effects on the regional firms. For this purpose, a questionnaire was applied to the students
who were thought in Eskişehir Osmangazi University Sivrihisar Vocational School and the effects of the students on
the Sivrihisar trade were investigated. The effects and contributions of the Vocational School on Sivrihisar trade are
analyzed using Chi-Square independence test. It has been found that the students contributed to the district’s economy
395,67 TL per month and 2,143 million TL per year in total. In addition, it is concluded that the dissatisfaction levels
of the students in relation to the people of the district and the tradesman are high; the reasons for this result and the
necessary solutions are presented.
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Giriş
Üniversiteler kuruldukları bölgelerin yerel ekonomisinin kalkınmasında, istihdam sağlanmasında,
gelişmesinde, canlanmasında ve büyümesinde önemli aktörlerdendir. Yüksek öğretim
kurumlarının, sosyal ve kültürel açıdan bölgeye katkılarının yanı sıra bölgenin ekonomik
kalkınmasında da önemli katkıları bulunmaktadır. Özellikle az gelişmiş, dışarıya sürekli göç veren,
halkın ekonomik gelirinin büyük bölümü tarım sektörü olan, sermayeleri yetersiz bölgelerde
(Gündüz, 2006: 154-155) bir yükseköğretim kurumunun bulunması birçok açıdan bölgenin
kalkınmasına yardımcı olabilmektedir.
Üniversitenin kurulmasıyla birlikte bölgede nüfusun artışı ve ekonomik hareketliliğin artması,
barınma, alt yapı gibi hizmetlerin bölgeye gelmesine yardımcı olmaktadır. Üniversite bünyesinde
bulunan personel ve yaptığı harcamalarla da bölge ekonomisine önemli katkılar yapabilmektedir.
Üniversitelerde istihdam edilen personel genellikle bölge halkından oluşmakta, bu nedenle
bölgedeki işsizliğin çözümünde de üniversitenin katkısı bulunmaktadır (Gültekin vd., 2008).
Yüksek öğretim kurumunun bölgede aktif olarak hizmet vermesi bölgesel gelirin artması,
bölgedeki işsizliğin azalması; sağlık, ulaşım gibi hizmetlerde iyileşmeler, eğitime katılma
oranındaki artış ve bölge dışına göç verme hızının azalması gibi sosyal, kültürel ve ekonomik
katkıları bulunmaktadır (Akçakanat vd., 2010).
Bu çalışmada Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu'nda Makine,
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Bilgisayar
Programcılığı ve İnşaat Teknolojisi bölümlerinde eğitim gören 140 öğrenciye anket uygulanarak
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin tüketim harcamaları analiz edilmektedir. Bunun yanı sıra
Sivrihisar halkının ve esnafının öğrencilere karşı tutumları da incelenmektedir. Buradan hareketle
Meslek yüksekokulu öğrencilerinin Sivrihisar ilçesindeki ticaret üzerindeki etki ve katkıları
saptanmaktadır. Çalışmanın takip eden bölümleri sırasıyla literatür özeti, teorik çerçeve ve
uygulama, araştırmanın bulguları ve tartışması, sonuç ve öneriler başlıklarından oluşmaktadır.
1. Literatür Özeti
Üniversitelerin yerel ekonomiye olan etkileri birçok yerli ve yabancı araştırmacılar için ilham
kaynağı olmuştur. Konuyla ilgili yapılan yabancı literatürdeki çalışmalardan Harris (1997)
Portsmouth Üniversitesinde 1994-1995 yılları arasında yerel ekonomiye katkılarını incelemiş,
doğrudan veya dolaylı olarak bölge istihdamını artırdığını tespit etmiştir. Alcala Üniversitesinin
yerel çevresi üzerinde yarattığı ekonomik etkilerin önemli olduğunu, yerel ekonominin
büyümesine ve büyük ölçüde 'Corredor del Henares' ekonomisine katkıda bulunduğu sonucuna
varan Yserte ve Rivera (2010),üniversitenin, bir gelir-gider akışı olarak da yerel ekonomik
kalkınma üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu sonucuna varmıştır. Silva vd. (2012) Brezilya'nın
Goiás kentinde ekonomik kalkınmada Üniversite, Hükümet ve yerel şirketler arasındaki ilişkiyi
araştırmıştır. Goiás Eyalet Üniversitesi'nin yerel işletmelerle ilişki kurarak bölgenin gelişimi için
stratejik bir aktör olduğu ve üniversite, devlet ve iş dünyası arasındaki etkileşim, inovasyon ve
öğrenme sisteminde yardımcı olacağı ifade edilmiştir.
Supriyadi (2012) ise kentsel ve sektörel kalkınma planları ile bölgesel ve ulusal politika
oluşturulurken, üniversitenin bölgesel planlamaya aktif bir şekilde dâhil edilmesi gerektiğini ve
yerel sosyo-ekonomik sorunlara yönelik yenilikçi çözümler geliştirmesi için yerel halk, hükümet,
iş dünyası ve akademik çevrenin ortak çabaları gerektiğini ifade etmiştir. 1985-2000 yılları
arasında İtalya'da yeni üniversitelerin açılmasının bölgesel yeniliği nasıl etkilediğini inceleyen
Cowan ve Zinovyeva (2013), yeni üniversitelerin bölgesel yenilik faaliyetlerini arttırdığını ve
bölgedeki firmalar tarafından alınan patent sayısının ortalama % 7 oranında artmasına sebep
olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
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Sedlacek (2013), üniversitelerin sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı desteklemek için devlet,
işletmeler ve toplum arasında köprü kurumu olarak nasıl hizmet edebileceği sorununu ele aldığı
makalesinde üniversitelerin birçok nedenden dolayı sürdürülebilir kalkınma ile ilgilenmediğinin
sıklıkla görüldüğünü ifade etmiştir. Bu sorunun çözümü için öğrenciler ve bölgede yaşayan halkın
dâhil olduğu bir bireysel ve sosyal öğrenme programı yapılarak sürdürülebilir kalkınmanın
müfredatta bütünleştirilmesi, genç kuşakları daha sorumlu sosyal aktörler olarak eğitmek ve bu
amaca yönelik toplumsal değişime teşvik etmek gibi sonuçlara ulaşılabileceğini ifade etmiştir.
Bonander vd. (2016) İsveç'teki üç farklı bölgedeki üç eski üniversite kolejine araştırma üniversitesi
statüsü verilmesinin bölgesel ekonomi üzerindeki etkisini incelediği çalışmasında üniversitelerin
bölgesel büyüme ve kalkınmayı yönlendirmedeki etkinliği konusunda şüphe uyandırdığını ifade
ederek, bölgesel ekonomi üzerinde ya çok küçük veya hiç bir etki bulamamışlardır. Rinaldi ve
Cavicchi (2016) ise İtalya’nın Marche bölgesindeki bir kırsal alanda bulunan Macerata
Üniversitesi üzerinde yaptığı araştırmada, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak ve
sorunları çözebilmek için çok paydaşlı ortaklıkların katılımının gerektiğini ifade ederek,
üniversitenin üstlendiği farklı rolleri tanımlamışlardır.
Konuyla ilgili yapılan yerli literatürdeki çalışmalardan Çatalbaş (2007)yerel ekonomi ile üniversite
arasındaki ilişkileri incelediği çalışmasında, üniversitelerin kurulmadan önce ekonomik, sosyal ve
kültürel imkânların sağlanması gibi alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanması gerektiğini ve
üniversitenin yerel kalkınmaya katkıda bulunması için bölgenin rekabetçi olması ve üniversitenin
yenilikçi olması gerektiğini ifade etmiştir. Aynı şekilde Öztürk vd. (2011) de üniversitelerin kentin
gelişimine katkı sunabilmesi ve topluma öncülük edebilmesi için üniversitenin kurulacağı kentin
altyapısının hazır hale getirilmesinin önemini vurgulamışlardır. Dalğar vd.(2009) ise, Burdur ilinin
Bucak ilçesinde bulunan üç yükseköğretim kurumun bölge ekonomisine istihdam ve ekonomik
yönüyle iki tür katkısı olduğunu tespit etmişlerdir.
Akçakanat vd. (2010), Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin farklı yıllarda yaptıkları
harcamaların Isparta ekonomisine katkıları analiz edilmiş ve elde edilen bulgulara göre
öğrencilerin harcamalarının yaklaşık %60’ının beslenme ve barınma amacıyla yapıldığı ve bölge
ekonomisine katkı yaptığı tespit edilmiştir. Ceyhan ve Güney (2011) ise Bartın Üniversitesinin,
Bartın’ın nüfus artışına pozitif yönde katkı sunacağı, yaş ortalamasını gençleştireceği,
üniversitenin olanak sağladığı sosyal yapı ve istihdam artışının bölge dışına göçü tersine çevireceği
ve bölgenin inşaat, ulaşım gibi sektörlerinde canlanma yaratacağını ifade etmişlerdir.
Yıldız ve Talih (2011), Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu’nda anket
yöntemiyle yaptıkları analizde öğrencilerin harcamalarının büyük bölümünü barınma, ulaşım ve
gıda harcamalarının oluşturduğunu saptamışlardır. Yılmaz ve Kaynak (2011), anket yöntemiyle
yaptıkları çalışmada Bayburt Üniversitesi’nin Bayburt’un ekonomisine hareket katacağı, yeni
yatırımlar ve yeni iş alanlarının şehre çekicilik unsuru katacağı ve üniversitenin Bayburt’un yaşam
kalitesini artıracağı sonucuna varmışlardır.
Selçuk ve Başar (2012), Kafkas Üniversitesi’nde uyguladıkları anket yöntemiyle yapılan
çalışmada öğrencilerin en çok barınmaya, en az haberleşmeye harcama ayırdıkları ve bir ayda
yaklaşık 549 TL il ekonomisine katkıları bulunduğunu tespit etmişlerdir. Selçuk (2012) Erzurum
Atatürk Üniversitesi’nde yaptığı diğer bir çalışmada üniversite öğrencilerinin ayda yaklaşık 744
TL harcama yaptıkları ve bu harcamaların büyük bölümünü barınma harcamalarının
oluşturduğunu ifade etmiştir. Yayar ve Demir (2013) ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin Tokat
ekonomisine katkılarını anket yöntemi ile analiz ederek öğrencilerin aylık yaklaşık 646 TL
harcama yaptıklarını ve bunun büyük bölümünün barınma harcamaları olduğunu saptamışlardır.
Büyükdoğan vd. (2015) bir vakıf üniversitesi olan Konya KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinin
harcama analizini anket yöntemiyle yapıp Konya iline katkılarını araştırmışlardır. Bulgulara göre,
öğrencilerin aylık yaklaşık 621 TL harcama yaptıkları ve bu harcamaların büyük bölümünün
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beslenme ve sosyal faaliyetlere kullandıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin yaptıkları harcama ve
toplam ekonomik katkıyı inceleyen literatür Tablo 1’de özetlenmiştir:
Tablo 1:Aylık ve Toplam Harcamayı İnceleyen Literatür Özeti
Yazar
Büyükdoğan vd. (2015)
Çalışkan ve Demir (2013).
Yayar ve Demir (2013)
Selçuk ve Başar (2012)
Selçuk, G. N. (2012)
Ceyhan ve Güney (2011)
Yıldız ve Talih (2011)
Akçakanat vd. (2010)
Dalğar vd. (2009)

Yıl
2013
2012-2013
2012
2012
2012
2009
2009-2010
2003-2009
2008-2009

Yer
Konya
Manisa-Köprübaşı
Tokat
Kars
Erzurum
Bartın
Kırklareli-Babaeski
Isparta
Burdur-Bucak

Aylık Harcama
621
574
647
550
745
574
224.746
474
468

Toplam
3,482 milyon TL
223.
289
TL’lik
3,482
milyon
TL(aylık)
13.3 milyon TL
54.9 milyon TL
186,3 milyon
2.2 milyon TL
81 milyon TL
45 milyon

Tablo 1’e göre öğrencilerin aylık harcamaları ve toplam bölge ekonomisine katkılarını inceleyen
çalışmaların sonuçlarının ortalaması alındığında, öğrencilerin aylık ortalama 541,8 TL harcama
yaptığı ve öğrencilerin bölgelerinin ekonomilerine yıllık ortalama 48,5 milyon katkı yaptığı ortaya
çıkmıştır.
2.Teorik Çerçeve ve Uygulama
Üniversitelerin toplumu doğrudan etkilemesi ve bölgesel düzeyde sürdürülebilir kalkınmayı teşvik
etmesi eğitim, araştırma ve yönetim işlevleriyle yerine getirilmektedir. Bu işlevler sayesinde
üniversiteler kuruldukları bölgelerdeki insan sermayesine, sosyal sermayeye ve ekonomik
kalkınmaya katkıda bulunmaktadır. Üniversiteler bulundukları bölgede bulunan kuruluşlarla güçlü
bir işbirliği içinde olmaları ve paydaş odaklı bir stratejiye sahip olmaları sonucunda bölgesel
kalkınmanın önemli bir aktörü haline gelmektedir (Sedlacek, 2013). Birçok Avrupa ülkesinde
üniversiteler, kuruldukları bölgeleri birçok yönden etkileyeceği düşüncesiyle gelişmemiş
bölgelerde yaygınlaştırılarak bölgesel kalkınma aracı olarak görülmüştür (Centre for Educational
Research and Innovation, 1982).
Türkiye’de 1950’li yıllarda sadece İstanbul ve Ankara’da üniversite bulunurken son yıllarda her
ile üniversite ve birçok ilçeye meslek yüksekokullarının yapılmasının olumlu katkılarının yanı sıra
olumsuz noktaları da bulunmaktadır. Üniversiteler kurulduğu kenti ekonomik, sosyal ve kültürel
açıdan canlandırarak zaman içinde kentin gelişmesi ülke düzeyine de yayılacaktır. Öğrencilerin
yaşadığı kentte ya da komşu şehirlerde eğitim olanağı bulmaları ailelerinin ekonomik yükünü
hafifletecek ve ailelerin çocuklarının eğitimi için büyük kentlere göç istekleri de azalacaktır.
Bunun yanı sıra yeni bir üniversite açılacağına karar verilirken belirli merkezlerin üniversite şehri
olarak seçilmesi, o merkeze gerekli altyapıların yapılması, eğitim konusunda yatırımların
yoğunlaştırılması üniversitelerin verimliliğini artıracaktır. Üniversite öğrencileri okullarında
sadece meslek sahibi olmayıp kendilerini geliştirecek sosyal faaliyetlerle yeni bir yaşam tarzına
sahip olmaktadırlar. Dolayısıyla öğrencilerin bir kültür ortamında yetişmeleri halinde ileriye bakan
bir gençlik yetişmesi mümkün olacaktır (Dinler, 1994).
Sosyo-kültürel ve ekonomik değişkenler göz önüne alınarak bölgelerin gelişmişlik düzeylerinin
belirlenmesi, kalkınma stratejilerinin oluşturulmasında büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla
Devlet Planlama Teşkilatı 81 ilin 872 ilçesini kapsayan ilçelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren
bir indeks geliştirmiştir. Temel bileşenler analizi kullanılarak oluşturulan ve ilçelerin demografik,
istihdam, eğitim, sağlık, sanayi, tarım, mali ve diğer refah göstergelerini içeren bu indekse göre
ilçeler sosyo-ekonomik gelişmelerine göre sıralanmıştır. Bu sıralamaya göre Sivrihisar, -0,16841
sosyo-ekonomik gelişmişlik indeks değeriyle 6 gelişmişlik grubunun üçüncü grubunda ve 872 ilçe
arasında 411. sırada yer almıştır (Dinçer ve Özaslan, 2004).
Eskişehir’in tüm ilçelerinin olduğu sıralama ise Tablo 2’deki gibi oluşmuştur:
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Tablo 2:Eskişehir İlçelerinin Gelişmişlik İndeksine Göre Sıralaması
İlçe
872 İlçe İçinde Gelişmişlik Sırası
Merkez
7
İnönü
196
Çifteler
231
Mihalgazi
265
Mahmudiye
280
Sarıcakaya
357
Beylikova
375
Seyitgazi
402
Sivrihisar
411
Alpu
503
Mihalıçcık
534
Günyüzü
591
Han
619
Kaynak: Dinçer ve Özaslan, 2004

Gelişmişlik Grubu
1
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4

Gelişmişlik Endeksi
3,89817
0,45294
0,29217
0,16385
0,11574
-0,07744
-0,10039
-0,14938
-0,16841
-0,32666
-0,38461
-0,48869
-0,54218

Tablo 2’ye göre Eskişehir’in merkez ilçeleri hariç tüm ilçeleri 3.veya 4. gelişmişlik grubunda yer
almıştır. Sivrihisar sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksine göre Eskişehir ilçeleri arasında
9.sıradadır. Üçüncü gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerin nüfusunun önemli bir kısmı tarım
sektöründe çalışmakta olup, demografik göstergelerinin birçoğu ülke ortalamasının altında
bulunmaktadır. Sivrihisar’ın sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin ortaya konulması, ilçenin
mevcut potansiyelini ve yapısal durumunu ortaya koyması ve bölgenin kalkınmasında atılacak
adımlara yol göstermesi açısından önem taşımaktadır. İlçede yer alan yüksekokulun ilçe
ekonomisine etkisi de ilçe kalkınmasında analiz edilmesi gereken değişkenlerdendir.
Ki-kare bağımsızlık testi, sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan bir test olup, kategorik değişkenlerin
bağımlılıklarının varlığını ölçmede kullanılmaktadır (Baykul, 1999). Parametrik olmayan testler
arasında en yaygın kullanılan bu test, iki nitel değişken arasındaki ilişkinin var olup olmadığını
ortaya koymak için başvurulan bir testtir (Bakan ve Büyükbeşe, 2004). Üniversitelerin bölge
ekonomisine etkileri, Sivrihisar ilçesinde Sivrihisar Meslek Yüksekokulu örneğinde incelenirken
öğrencilere uygulanan anket uygulaması sonucunda ortaya çıkan nitel değişkenler arası ilişkiyi
incelemek üzere çalışmada Ki-kare bağımsızlık testi uygulanacaktır.
Ki-kare bağımsızlık testi; 2x2 veya r x c biçimindeki çapraz tablolarda gözlenen frekanslara göre
kurulan hipotezleri test etmeyi amaçlamaktadır (Bircan vd.,2003). Özdamar (2002:487)’ye göre
Ki-kare bağımsızlık testi yapılırken nitel değişkenler arasında test edilen hipotezler aşağıdaki gibi
kurulur:
H0: Değişkenler bağımsızdır (Değişkenler arasında ilişki yoktur)
H1: Değişkenler bağımlıdır (Değişkenler arasında ilişki vardır).
Ki-kare test istatistiği (1) nolu formüle göre hesaplandıktan sonra (r-1)(c-1) serbestlik derecesi ile
ki-kare tablo değeri ile karşılaştırılır ve hesaplanan ki-kare değeri ki-kare tablo değerinden büyük
olursa “değişkenler arasında ilişki yoktur” olan H0 hipotezi reddedilerek değişkenler arasında
ilişki olduğu sonucuna varılır (Çömlekçi, 2001).
2
𝑥ℎ𝑒𝑠
= ∑

(𝐺𝑖𝑗 − 𝑇𝑖𝑗 )2
𝑇𝑖𝑗

(1)

Burada Gij çapraz çizelgelerdeki gözlenen frekansları ve Tij ise marjinal olasılıklar yaklaşımına
göre hesaplanan teorik frekansları göstermektedir (Uzgören ve Uzgören,2007).
Çalışmada, cinsiyet, öğrencilerin seçtikleri bölümler, kaldıkları yer, ailelerinin yaşadığı yer,
okulun tercih nedeni, Sivrihisar’a tekrar gelip gelmeme arasında düşünceleri, öğrencilerin yiyecek
içecek fiyatları, barınma maliyetleri hakkındaki düşünceleri, halkın ve esnafın öğrenciye karşı
tutumları gibi nitel değişkenler arasındaki ilişkiler için aşağıdaki hipotezler ki-kare testi ile test
edilecektir:
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2.1. Çalışmanın Hipotezleri:
H1: Öğrencilerin cinsiyetleri ile seçtikleri bölümler arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H2: Öğrencilerin cinsiyetleri ile kaldıkları yer arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H3: Öğrencilerin cinsiyetleri ile halkın öğrenciye karşı tutumları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H4: Öğrencilerin cinsiyetleri ile esnafın faydacı olup olmadığı görüşü arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
H5: Öğrencilerin cinsiyetleri ile esnafın öğrenciye karşı tutumları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H6: Sivrihisar halkının genel olarak takındığı tavırdan memnuniyet ile Sivrihisar’a tekrar gelip
gelmeme arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H7: Sivrihisar esnafının genel olarak takındığı tavırdan memnuniyet ile Sivrihisar’a tekrar gelip
gelmeme arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H8: Öğrencilerin Sivrihisar’da yiyecek içecek fiyatları hakkındaki düşünceleri ile Sivrihisar’a
tekrar gelip gelmeme arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H9: Öğrencilerin Sivrihisar ve çevresini tanıması ile halkın öğrenciye karşı tutumları arasında
anlamlı bir ilişki vardır.
H10: Öğrencilerin Sivrihisar ve çevresini tanıması ile esnafın öğrenciye karşı tutumu arasında
anlamlı bir ilişki vardır.
H11: Öğrencilerin Sivrihisar ve çevresini tanıması ile esnafın faydacı olduğu düşünceleri arasında
anlamlı bir ilişki vardır
Hipotez sonuçları ve ki-kare test sonuçları tablolar halinde çalışmanın bulgular kısmında yer
alacaktır.
3.Araştırmanın Bulguları ve Tartışması
Sivrihisar Meslek Yüksekokulunun ilçe ekonomisine katkısını ölçmek amacıyla yapılan bu
çalışma, öğrencilere yapılan anketler ve okul idaresinden alınan verilerden oluşmaktadır.
Uygulamada ana kütle Sivrihisar meslek yüksek okulunda okuyan 470’i erkek ve 132’si kız toplam
602 öğrencidir. Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004), örneklem büyüklüğü hesaplanırken α=0.05 için
±0.10 örnekleme hataları için 500 örneklem büyüklüğünden 81 örneklem ve 750 örneklem
büyüklüğünden 85 örneklem seçilmesinin yeterli olduğunu, ancak örnekleme hatasını minimize
etmek için örneklem büyüklüğünün artırılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Çalışmada ana
kütlenin %23’üne karşılık gelen ve ana kütleyi temsil eden örneklem sayısı ise 140’dır. Ankette
25 soru sorulmuştur. Ankette derecelendirme ölçekleri, tercih belirleme, açık uçlu, kapalı uçlu ve
demografik sorulara yer verilmiş, veriler elektronik ortama aktarılarak SPSS yazılımı ile analizi
yapılmıştır.
3.1.Öğrencilere Ait Genel Bilgiler
İlk olarak ankete katılan öğrencilerin genel özelliklerin yansıtılması amacıyla öncelikle
öğrencilerin cinsiyet ve bölümleri, kaldıkları yer, ailelerinin kaldıkları yer ve Sivrihisar MYO’yu
tercih etme sebeplerinin yer aldığı bilgiler verilmiştir.
Ankete katılan öğrencilerin cinsiyet ve okudukları bölüm bilgileri Tablo 3’te sunulmuştur.
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Tablo 3:Öğrencilerin Cinsiyet ve Bölümleri
Cinsiyet Durumu
Bayan
Erkek

Frekans
49
91

Yüzde
35
65

Bölüm
Bilgisayar Programcılığı
Makine
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
İnşaat Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

Frekans
41
10
40
32
17

Yüzde
29,3
7,1
28,6
22,9
12,1

Sivrihisar Meslek Yüksekokulunda ankete katılan öğrencilerin %35’i bayan, %65’i erkektir.
Katılan öğrencilerin %28,6’sı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünde, %22,9’u İnşaat
Teknolojisi bölümünde, %12,1’i İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümünde, %7,1’i
Makine bölümünde ve %29,3’ü Bilgisayar Programcılığı bölümünde okumaktadırlar.
Ankete katılan öğrencilerin kaldıkları yer, kimlerle birlikte kaldığı ve ailelerinin yaşadıkları yer
Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4:Öğrencilerin Kaldıkları Yer, Ailelerinin Yaşadıkları Yer ve Okulu Tercih Nedenleri
Kaldıkları Yer
Kiralık Ev (eşyalı)
Kiralık Ev
Otel
Pansiyon
Yurt
Diğer

Frekans
16
49
1
3
55
16

Yüzde
11,4
35,0
0,7
2,1
39,3
11,4

Kimlerle Birlikte Kaldığı
Ailesiyle
Arkadaşlarımla
Yalnız olarak

Frekans
20
113
7

Yüzde
14,3
80,7
5,0

Ailelerinin Yaşadığı Yer
Marmara Bölgesi
Ege Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Yurt Dışı

Frekans
36
12
5
3
73
5
5
1

Yüzde
25,7
8,6
3,6
2,1
52,1
3,6
3,6
0,7

Sivrihisar’da okuyan öğrencilerin toplamda %46,4’ü kiralık evde, %39,3’ü ise yurtta
kalmaktadırlar. Öğrencilerin %80,7’si ya yurtta veya kiralık evde arkadaşlarıyla birlikte
kalmaktadır. Ailelerinin %52,1’i İç Anadolu Bölgesinde, %25,7’si ise Marmara Bölgesinde
yaşamakta, diğer bölgelerde yaşayanlar çok fazla Sivrihisar MYO’yu tercih etmemişlerdir.
3.2.Öğrencilerin Sivrihisar Hakkında Düşünceleri
Öğrencilerin Sivrihisar’a ve Sivrihisar MYO’ya karşı düşüncelerinin araştırıldığı bu bölümde
öğrencilerin geldikleri il ya da ilçede meslek yüksekokulunun olup olmadığı, Sivrihisar ve
çevresini tanıyıp tanımadıkları, okulu tercih nedenleri, tekrar şansları olsa Sivrihisar’a gelmeyi
veya arkadaşlarına tavsiye edip etmeyecekleri sorulup sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir.

198

The Impact of Universities on the Regional Economic Development: a Research on Eskişehir’s Sivrihisar District

Tablo 5:Öğrencilerin Sivrihisar Hakkındaki Düşünceleri
Geldikleri yerde meslek yüksekokulu var mı?
Evet
Hayır

Frekans
132
8

Yüzde
94,3
5,7

Sivrihisar MYO’yu tercih nedenleri
Yakınlığı
Tavsiye edildiği için
Okulun fiziki olanakları
Doğal Ortamın Güzelliği
Eğitim-Öğretimdeki Şöhreti
Puanı
Diğer

Frekans
42
5
2
1
4
27
59

Yüzde
30
3,6
1,4
0,7
2,9
19,3
42,1

Sivrihisar ve çevresini tanıyor musunuz?
Hiç tanımıyorum
Genel bilgim var
İyi tanıyorum

Frekans
42
72
26

Yüzde
30
51,4
18,6

Sivrihisar’a tekrar gelmeyi düşünür müsünüz?
Evet
Hayır
Kararsızım

Frekans
11
107
22

Yüzde
7,9
76,4
15,7

Ankete katılan öğrencilerin % 94,3’ünün geldiği yerde meslek yüksekokulu olmasına rağmen
Sivrihisar MYO’yu tercih etmişlerdir. Okula gelen öğrencilerin %30’u okulun yakınlığından,
%19,3’ü ise puanından dolayı tercih etmişlerdir. %42,1’lik diğer seçeneğinde öğrencilerin bilinçli
bir şekilde tercih yapmadığı ya da yanlış tercih sonucu Sivrihisar MYO’ya geldiği görülmektedir.
Öğrencilerin %51,4’ü Sivrihisar ve çevresi hakkında genel bilgisi olarak geldiğini, %18,6’sı iyi
bildiğini söylemiş ancak %30’u hiç tanımadığı halde geldiğini ifade etmiştir. Sivrihisar’a tekrar
gelmeyi ya da arkadaşlarına tavsiye etmeyi düşünmeyenlerin oranı %76,4 ile çoğunlukta olurken
çok az bir kısmı %7,9’u düşüneceğini ifade etmiştir.
3.3.Öğrencilerin Sivrihisar’da Maliyetler Hakkındaki Düşünceleri
Öğrencilerin Sivrihisar’da genel öğrenci maliyeti, yiyecek-içecek maliyetleri ve barınma
maliyetleri hakkındaki görüşleri Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6:Öğrencilerin Sivrihisar’da Maliyetler Hakkındaki Düşünceleri
Yiyecek-içecek fiyatlarını nasıl değerlendirirsiniz?
Çok pahalı
Pahalı
Normal
Ucuz
Çok Ucuz

Frekans
5
40
85
9
1

Yüzde
3,6
28,6
60,7
6,4
0,7

Barınma maliyeti uygun mudur?
Evet
Hayır
Kısmen

Frekans
37
54
49

Yüzde
26,4
38,6
35

Öğrenci maliyeti, alternatiflerine göre nasıldır?
Çok yüksek
Yüksek
Aynı
Düşük
Çok düşük

Frekans
8
36
47
43
6

Yüzde
5,7
25,7
33,6
30,7
4,3

199

Üniversitelerin Bölgesel Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi: Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi Üzerine Bir Araştırma

Ankete katılan öğrenciler %60,7’si Sivrihisar’da yiyecek-içecek fiyatlarının normal olduğunu,
%38,6’sı barınma maliyetinin uygun olmadığını ifade etmişlerdir. Diğer meslek yüksekokullarına
göre kıyaslandığında Sivrihisar’da öğrenci maliyeti %33,6’sı diğerleriyle aynı, %30,7’si
diğerlerinden daha düşük ve %25,7’si diğerlerinden daha yüksek olduğunu düşündüklerini ifade
etmişlerdir.
3.4.Öğrencilerin Sivrihisar’da Yaptığı Harcama Aralıkları
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı içinde öğrencilerin ulaşım, ısınma, barınma, elektrik-su-gaz,
iletişim ve giyim için yaptıkları harcamalar 4 ayrı kategoride sıralanmış ve Tablo 7’de
özetlenmiştir.
Tablo 7:Öğrencilerin Sivrihisar’da Yaptığı Harcama Aralıkları
Ulaşım
Isınma
Barınma
Elektrik-Su-Gaz
Giyim

250 TL’den az(%)

250-499 TL(%)

500-749 TL(%)

750 TL ve üstü(%)

29,3
37,9
7,1
50,7
57,9

29,3
18,6
27,9
23,6
13,6

21,4
19,3
14,3
15,0
10,0

20,0
23,6
49,3
10,7
18,6

Sonuçlara göre öğrencilerin ulaşım ve ısınma için yaptığı harcamalar yakın değerlerde dağıldığı,
barınma için yaptığı harcamaların %49,3’ü aylık 750 TL üstü olduğu, elektrik-su-gaz
harcamalarında %50,7’si aylık 250 TL’den az olduğu tespit edilmiş ve bu harcamanın az oluşu
yurtta kalan öğrencilerin böyle bir harcama kalemi olmadığından dolayı olduğu şeklinde
yorumlanmıştır. Öğrencilerin %57,9’unun giyim için yaptığı harcamalar 250 TL’den az olduğu,
dolayısıyla öğrencilerin büyük bir bölümünün giyim alışveriş tercihini Sivrihisar’daki firmalardan
yana çok fazla kullanmadığı sonucuna varılmıştır.
3.5.Öğrencilerin Sivrihisar’da Yaptığı Bazı Harcama Kalemlerinin Dağılımı
Öğrencilerin cep telefonu veya sabit telefon ile yapılan iletişim harcamaları, üniversite kantini,
yemekhanesi veya dışarıda kategorilerinde yiyecek-içecek harcamaları, farklı kategorilerde
eğlence aktiviteleri harcamaları ve kırtasiye için yaptıkları aylık harcamalar Tablo 8’de
sunulmuştur.
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Tablo 8:Öğrencilerin Sivrihisar’da Yaptığı Bazı Harcamaların Dağılımı
İletişim (cep telefonu, sabit telefon)
11–20 TL
21–30 TL
31–40 TL
41–50 TL
50 TL ve üstü

Frekans
8
36
38
12
46

Yiyecek-İçecek İçin Aylık Harcama
Üniversite Kantini
Üniversite Yemekhanesi
Dışarıda

Ortalama
98,14 TL
47,69 TL
395,67 TL

Eğlence Aktivitelerine Yapılan Toplam Harcama
Sinema
Spor
İnternet Kafe
Film Kiralama
Tiyatro
Konser
Kafe
Diğer

Ortalama
23,5 TL
38,6 TL
9,0 TL
4,1 TL
0,5 TL
3,9 TL
183,3 TL
131,0 TL

Kırtasiye İçin Yapılan Toplam Harcama
Kitap
Dergi
Fotokopi
Defter, Kalem, Silgi vb.
Diğer

Ortalama
45,4 TL
7,7 TL
16,8 TL
26,1 TL
10,9 TL

Yüzde
5,7
25,7
27,1
8,6
32,9

Öğrencilerin iletişim için %32,9’u 50 TL ve üstü, %27,1’i 31-40 TL arası harcama yapmıştır.
Öğrenciler üniversite kantininde aylık ortalama 98,14 TL, üniversite yemekhanesinde ortalama
47,69 TL yiyecek içecek için para harcamışlardır. Öğrencilerin yiyecek-içecek harcamalarının
büyük bir kısmı, aylık ortalama 395,67 TL, üniversite dışında gerçekleşmektedir. Öğrencilerin
Sivrihisar’da yılda ortalama 9 ay kaldığı varsayımıyla, ilçe ekonomisine yiyecek içecek
harcamaları bakımından katkısı bir yılda 2,143 milyon TL olduğu sonucuna varılmaktadır.
Öğrencilerin eğlence aktivitelerine yaptıkları harcamalardan en düşük ortalamaya sahip olanlar
tiyatro, konser, film kiralama ve internet kafe sektörleridir. İlçede tiyatro ve konser faaliyetlerinin
az oluşu, teknolojinin gelişmesiyle birlikte çoğu öğrencinin akıllı telefon, tablet veya bilgisayara
sahip olmasından dolayı internet kafe ve film kiralama firmalarına talebin azlığı da bu düşük
ortalamaya sebep olarak gösterilebilir. Eğlence aktivitelerinden kafe seçeneği ortalama 183,3 TL
ile öğrencilerin en çok harcama yaptığı seçenek olmuştur. Sivrihisar’da eğlence için çok fazla
seçenek olmadığı için öğrencilerin sosyalleşme ihtiyaçlarını kafelerde gidermeye çalıştığı
gözlenmiştir. Ankete katılan öğrencilerin kırtasiye için yaptıkları harcamalar, diğer harcamalara
göre daha az seviyede kalmıştır. Harcama kalemlerinden kitap için ortalama 45,4 TL, Defter,
kalem gibi kırtasiye ihtiyaçları için öğrenciler 26,1 TL para harcamışlardır.
3.6.Sivrihisar Halkı ve Esnafının Öğrencilere Karşı Tutumları
Sivrihisar halkının genel olarak öğrencilere karşı takındığı tutumun, esnafın faydacı olup
olmadığının ve Sivrihisar esnafının genel olarak tutumunun samimi olup olmadığının araştırıldığı
bu bölümde yerel halkın ve esnafın tutumları Tablo 9’da özetlenmiştir:
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Tablo 9:Sivrihisar Halkı ve Esnafının Öğrencilere Karşı Tutumları
Halkın size karşı tutumundan memnun musunuz?
Çok memnunum
Memnunum
Kısmen memnunum
Memnun değilim
Hiç memnun değilim

Frekans
4
20
43
21
52

Yüzde
2,9
14,3
30,7
15,0
37,1

Sivrihisar Esnafı “faydacı” mıdır?
Kesinlikle evet
Evet
Hayır
Kesinlikle hayır
Fikrim yok

Frekans
28
32
23
21
36

Yüzde
20
22,9
16,4
15,0
25,7

Esnafın size karşı tutumunu nasıl buluyorsunuz?
Çok samimi
Samimi
Az samimi
Samimiyetsiz
Fikrim yok

Frekans
6
27
37
56
14

Yüzde
4,3
19,3
26,4
40,0
10,0

Ankete katılan öğrencilerin %37,1’i Sivrihisar halkının kendilerine karşı tutumlarından hiç
memnun değil, %30,7’si kısmen memnun ve % 15,0’ı memnun değildir. Çok memnunum ve
memnunum diyenlerin toplam oranı %17,2 düzeyindedir. Bu sonuçlara bakıldığında yerel halkın
öğrencilere karşı tutumlarının olumsuz olduğu sonucuna varılmaktadır. Öğrencilere göre toplamda
%42,9’u esnafın “faydacı” olduğunu düşünmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin %40,0’ı
esnafın samimiyetsiz olduğunu, %26,4’ü ise az samimi olduğunu düşünmektedir. Çok samimi ve
samimi olduğunu düşünen toplam öğrenci oranı ise %23,6 olmuştur. Sonuç olarak öğrencilerin
büyük bir bölümü esnafı faydacı ve samimi olarak görmemektedir.
Analizin ikinci bölümünde değişkenler arasındaki ilişkinin varlığını incelemek için Ki-kare
bağımsızlık testi uygulanacaktır. Öğrencilerin cinsiyetleri ile seçtikleri bölümler, kaldıkları yer,
halkın öğrenciye karşı tutumları, esnafın faydacı olup olmadığı görüşü ve esnafın öğrenciye karşı
tutumları ilk kategoride incelenmiştir. İkinci kategoride ise halkın ve esnafın tutumu ve yiyecekiçecek fiyatları ile Sivrihisar’a tekrar gelip gelmeme arasındaki ilişki incelenmiş ve üçüncü
kategoride ise Sivrihisar ve çevresini tanıyan öğrenciler ile halkın ve esnafın tavrı arasındaki
ilişkisi incelenmiştir. Birinci kategorinin Ki-kare analiz sonuçları Tablo 10’daki gibidir:
Tablo 10:Ki-Kare Analiz Sonuçları (1.Kategori)
Hipotezler

Değer

Serbestlik
Derecesi

Asimptotik
anlamlılık

H1:Cinsiyetleri ile seçtikleri bölümler
H2:Cinsiyetleri ile kaldıkları yer
H3:Cinsiyetleri ile halkın öğrenciye karşı tutumları
H4:Cinsiyetleri ile esnafın faydacı olup olmadığı
H5:Cinsiyetleri
ile esnafın öğrenciye karşı tutumları
görüşü

37,478*
52,713**
7,032***
5,604****
4,126*****

4
4
4
4
3

(çift taraflı)
0,000
0,000
0,134
0,231
0,248

* 1 hücrede (%10,0) beklenen değer 5’den küçük, en küçük beklenen değer: 3,50, ** 2 hücrede (%20,0) beklenen
değer 5’den küçük, en küçük beklenen değer: 1,06, *** 2 hücrede (%20,0) beklenen değer 5’den küçük, en küçük
beklenen değer: 1,40,**** 0 hücrede (%0,0) beklenen değer 5’den küçük, en küçük beklenen değer: 7,35, ,***** 1
hücrede (%12,5) beklenen değer 5’den küçük, en küçük beklenen değer: 4,70 olarak hesaplanmıştır.

H1 ve H2 hipotezleri için anlamlılık değerinin p<0,05 şartını sağladığından öğrencilerin
cinsiyetleri ile okudukları bölüm ve kaldıkları yerler arasında bir ilişkinin olduğundan söz
edilebilmektedir. Ancak H3, H4 ve H5 hipotezleri için p değerleri 0,05’den büyük olduğu için
esnafın tutumu, faydacılık düşüncesi ve halkın tutumu ile öğrencilerin cinsiyetleri arasında bir
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ilişki olmadığı, Sivrihisar halkının ve esnafının cinsiyet ayırt etmeden öğrencilere aynı davranışı
sergiledikleri sonucu ortaya çıkmıştır.
Sivrihisar halkının ve esnafının öğrencilere karşı takındığı tavır, Sivrihisar’da yiyecek ve içecek
fiyatları ile öğrencilerin tekrar Sivrihisar’a gelme veya arkadaşlarına tavsiye etme düşünceleri
arasındaki ilişkilerin analiz edildiği ikinci kategorinin Ki-kare analiz sonuçları Tablo 11’deki
gibidir:
Tablo 11:Ki-Kare Analiz Sonuçları (2.Kategori)
Değer

Hipotezler

Serbestlik
Derecesi

Asimptotik
anlamlılık

(çift taraflı)
H6: Halkın tutumu ile Sivrihisar’a tekrar gelip gelmeme 14,622*
2
0,001
H7: Esnafın tutumu ile Sivrihisar’a tekrar gelme 10,036**
2
0,007
H8:
Yiyecek fiyatları ile Sivrihisar’a tekrar gelme 0,171***
gelmeme
2
0,918
gelmeme
* 1 hücrede (%16,7) beklenen değer 5’den küçük, en küçük beklenen değer: 3,63, ** 1 hücrede (%16,7) beklenen
değer 5’den küçük, en küçük beklenen değer: 4,81, *** 1 hücrede (%16,7) beklenen değer 5’den küçük, en küçük
beklenen değer: 1,56olarak hesaplanmıştır.

Tabloya göre halkın ve esnafın tutumları ile tekrar Sivrihisar’a gelme arasında kurulan H6 ve H7
hipotezinin anlamlılık değeri 0,05’den küçük olduğu için değişkenler aralarında ilişki olduğu
ortaya çıkmıştır. H8 hipotezinin p değeri 0,05 anlamlılık seviyesinden yüksek olduğundan dolayı
yiyecek fiyatları ile tekrar gelme konusunda bir ilişki olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla bu
kategoride, öğrencilerin Sivrihisar’a tekrar gelme veya arkadaşlarına önerme düşüncelerini
etkileyen faktörün yiyecek-içecek fiyatları değil halkın ve esnafın öğrencilere karşı tutumları
olduğu görülmüştür.
Sivrihisar ve çevresini tanıyan öğrenciler ile bu öğrencilerin ilçe halkı ve esnafı hakkındaki
düşünceleri arasındaki ilişkileri ortaya koyan hipotezlere ait Ki-kare test sonuçları Tablo 12’de
sunulmuştur:
Tablo 12:Ki-Kare Analiz Sonuçları (3.Kategori)
Hipotezler

Değer

Serbestlik
Derecesi

Asimptotik
anlamlılık

H9: Sivrihisar’ı tanıma ile halkın öğrenciye tutumu
H10: Sivrihisar’ı tanıma ile esnafın öğrenciye tutumu
H11: Sivrihisar’ı tanıma ile esnafın faydacılığı görüşü

4,550*
3,650**
0,959***

4
4
4

(çift taraflı)
0,337
0,455
0,916

* 2 hücrede (%20,0) beklenen değer 5’den küçük, en küçük beklenen değer: 1,20, ** 1 hücrede (%10,0) beklenen
değer 5’den küçük, en küçük beklenen değer: 2,51, *** 0 hücrede (%0,00) beklenen değer 5’den küçük, en küçük
beklenen değer: 6,30 olarak hesaplanmıştır.

Tabloya göre, H9, H10 ve H11 hipotezleri için hepsinde p>0,05 değerleri çıktığından dolayı
öğrencilerin Sivrihisar’ı tanımaları ile halkın ve esnafın öğrenciye karşı tutumu arasında herhangi
bir ilişki olmadığı sonucuna varılmıştır.
Sivrihisar Meslek Yüksekokulunda; Müdür, Müdür yardımcısı ve öğretim görevlisi olarak
görevleri bulunan 12 akademik personel ile yazı işleri, tahakkuk, öğrenci işleri ve güvenlik
alanlarında çalışan 16 idari personel olmak üzere 28 kişi çalışmaktadır. İdari personel olarak
çalışanların tamamı Sivrihisar’da ikamet ediyor olup akademik personel ise Sivrihisar’da ikamet
etmeyerek Eskişehir’den günlük geliş-gidiş yapmaktadırlar. İkamet etmeyen personelin Sivrihisar
ekonomisine katkısını kısıtlı katkı olarak değerlendirilip ihmal edildiğinde Sivrihisar Meslek
Yüksekokulu’nun ilçeye 16 kişilik bir istihdam katkısı ve ekonomik katkı sağladığı ifade edilebilir.
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4. Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada Sivrihisar Meslek Yüksekokulu’nun ilçe ekonomisine katkısı ve ilçe halkıyla olan
ilişkileri araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin kantin ve yemekhane dışında
aylık yiyecek-içecek harcamaları toplam 395,67 TL, Eğlence için harcamaları toplam 393,9 TL,
Kırtasiye için yaptıkları harcama ise 106,9 TL olup, toplamda ilçe ekonomisine katkıları bir yılda
2,143 milyon TL olduğu sonucuna varılmaktadır. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu Sivrihisar’da
yiyecek-içecek fiyatlarının ve öğrenci maliyetinin normal olduğunu ancak barınma maliyetinin
uygun olmadığını düşünmektedirler.
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yarısından fazlası ilçe halkının kendilerine karşı
tutumlarında memnun olmadıklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanında öğrencilerin büyük bir
bölümü ilçe esnafının kendilerine karşı tutumlarını az samimi veya samimiyetsiz olarak
bulduklarını belirtmişlerdir. Öğrenciler ilçe esnafından barınma, yiyecek-içecek ve iletişim
harcamaları gibi zorunlu harcamaları yaparken giyim gibi harcamaları ilçe esnafından çok fazla
yapmamayı tercih etmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin büyük bir çoğunluğu Sivrihisar’a tekrar
gelmeyi veya arkadaşlarına tavsiye etmeyi düşünmemektedirler.
Ki-kare bağımsızlık testi sonuçları; esnafın ve halkın tutumunun, öğrencilerin cinsiyetlerinden
ve ilçeyi tanımalarından bağımsız olduğunu ortaya koymuştur. Öğrencilerin Sivrihisar’a tekrar
gelme düşüncesinde yiyecek-içecek fiyatlarının değil halkın ve esnafın öğrencilere karşı
tutumlarının belirleyici olduğu sonucuna varılmıştır.
Öğrencilerin ilçe halkı ve esnafıyla olan memnuniyetsizlik düzeylerinin yüksek oluşunun
sebeplerine bakıldığında; öğrencilerin büyük bir bölümünün okul tercihini bilinçli yapmayışı,
ilçede gelişmiş bir sanayi olmayışından dolayı meslek yüksekokulu öğrencilerinin istihdam
konusunda ilçede bir beklentisi olmayışı, meslek yüksekokulu bölümlerinin öğrencilerinin ilçede
staj, uygulama ve ortak çalışma imkânları olmayışı, ilçede barınma, ulaşım, altyapı, eğlence ve
kültürel faaliyetlerinin eksik oluşu gibi sebeplerden dolayı öğrencilerin ilçe halkıyla olan iletişimi
minimum seviyede kalmıştır.
Sonuç olarak bir Meslek Yüksekokulunun kurulduğu ilçenin kalkınmasında rol oynayabilmesi için
öğrencilerin belirli bir bilinç ve hedef ile okula gelmeleri, yerel yönetimler ve ilçe işletmelerin
öğrencilerle işbirliğinin artırılması yönünde projeler geliştirilmesi, yöre halkının da öğrencilere
bakış açılarını değiştirmesi ve onları bir misafir anlayışıyla kabullenmeleri gerekmektedir.
Bunların yanı sıra ilçenin zenginlikleri ve yöredeki esnafın yoğunlukla uğraştığı iş kollarıyla
uyumlu meslek yüksekokulu bölümlerinin açılması ilçenin kalkınma hedeflerine ulaşması
açısından önem arz etmektedir.
Kaynakça
Akçakanat, T., Çarıkçı, İ. ve Dulupçu, M. A. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl
Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri: Isparta 2003-2009 Yılları
Örneği. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22, 165-178.
Bakan, İ. ve Büyükbeşe, T. (2004). Çalışanların İş Güvencesi ve Genel İş Davranışları İlişkisi:
Bir Alan Çalışması. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(TemmuzAralık), 35-59.
Baykul, Y. (1999), İstatistik: Metodlar ve Uygulamalar. Ankara: Anı yayıncılık.
Bircan, H., Karagöz, Y. ve Kasapoğlu, Y. (2003). Ki-Kare ve Kolmogorov Smirnov Uygunluk
Testlerinin Simülasyon ile Elde Edilen Veriler Üzerinde Karşılaştırılması, Cumhuriyet
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(1), 69-80.

204

The Impact of Universities on the Regional Economic Development: a Research on Eskişehir’s Sivrihisar District

Bonander, C., Jakobsson, N., Podestà, F. ve Svensson, M. (2016). Universities as Engines for
Regional Growth? Using the Synthetic Control Method to Analyze the Effects of Research
Universities. Regional Science and Urban Economics, 60, 198-207.
Büyükdoğan, B., Afşar, B. ve Gedik, H. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri
Şehire Ekonomik Katkıları: Kto Karatay Üniversitesi Örneği. Akademik Sosyal
Araştırmalar Dergisi, 3(15), 161-174.
Ceyhan, M. S. ve Güney, G. (2011). Bartın Üniversitesi’nin Bartın İli’nin Ekonomik Gelişimine
20 Yıllık Projeksiyonda Katkılarının Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 21(2), 183-207.
Cowan, R. ve Zinovyeva, N. (2013). University Effects on Regional İnnovation. Research
Policy, 42(3), 788-800.
Çalışkan, Ş. Ve Demir, F. (2013). Celal Bayar Üniversitesi Köprübaşı Meslek Yüksek Okulu
Öğrenci Harcamalarının Bileşimi ve İlçe Ekonomisindeki Yeri. Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 357-371.
Çatalbaş, N. (2007). Üniversite-Yerel Ekonomi İlişkisinde Kutuplaşma Teorisi İyi Bir Model
Olabilir Mi?, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi,3, 90-101.
Çömlekçi, N. (2001). Bilimsel Araştırma Yöntemi ve İstatistiksel Anlamlılık Sınamaları. Eskişehir:
Bilim Teknik Yayınevi.
Dalğar, H., Tunç, H. ve Kaya, M. (2009). Bölgesel Kalkınmada Yükseköğretim Kurumlarının
Rolü ve Bucak Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
1(1), 39–50.
Dinçer, B. ve Özaslan, M. (2004). İlçelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması,
Devlet Planlama Teşkilatı, BGYUGM, Ankara.
Dinler, Z. (1994). Bölgesel İktisat, (Dördüncü Baskı). Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları.
Garrido-Yserte, R. ve Gallo-Rivera, M. T. (2010). The Impact of the University Upon Local
Economy: Three Methods to Estimate Demand-side Effects. The Annals of Regional
Science, 44(1), 39-67.
Gültekin, N., Çelik, A., NAS, Z. (2008). Üniversitelerin Kuruldukları Kente Katkıları, Elektronik
Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24), 264-26
Gündüz, A. Y. (2006). Bölgesel Kalkınma Politikası. (Birinci Baskı). Bursa: Ekin Kitabevi
Yayınları..
Harris, R. I. (1997). The Impact of the University of Portsmouth on the Local Economy. Urban
Studies, 34(4), 605-626.
Centre for Educational Research and Innovation.(1982). The University and the Community: The
Problems of Changing Relationships. Paris: Organisation for Economic Co-operation and
Development; Distributed by OECD Publications and Information Center.
Özdamar, K. (2002). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi 1 SPSS Minitab. Eskişehir:
Kaan Kitabevi.
Öztürk, S., Torun, İ. ve Özkök, Y. (2011). Anadolu'da Kurulan Üniversitelerin İllerin SosyoEkonomik Yapılarına Katkıları/ Contributions of Universities Established in Anatolia To
The Socio-Economic Structure Of The Cities. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 8(16), 145-158.

205

Üniversitelerin Bölgesel Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi: Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi Üzerine Bir Araştırma

Rinaldi, C. ve Cavicchi, A. (2016). Universities’ Emerging Missions to Foster Sustainability of
Rural Areas: Multiple Case Studies From The Marche Region. Agriculture and
Agricultural Science Procedia, 8, 725-731.
Sedlacek, S. (2013). The Role of Universities in Fostering Sustainable Development at the
Regional Level. Journal of Cleaner Production, 48, 74-84.
Selçuk, G. N. (2012). Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Analizi ve Erzurum
Ekonomisine Katkısı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 317330.
Selçuk, G. N. ve Başar, S. (2012). Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Kars İli
Ekonomisine Katkısı, Kafkas Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 3(4), 89-106.
Silva, Y. F. D. O., Freitas, C. C., Paranhos, J. ve Hasenclever, L. (2012). University and the Local
Development in Goiás–Brazil. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 52, 269-278.
Supriyadi, R. E. (2012). Local Economic Development And Triple Helix: Lesson Learned From
Role of Universities In Higher Education Town of Jatinangor, West Java,
Indonesia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 52, 299-306.
Uzgören, N. ve Uzgören, E. (2007). Dumlupınar Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin
Memnuniyetini Etkileyen Bireysel Özelliklerin İstatistiksel Analizi-Hipotez testi, Ki-kare
Testi ve Doğrusal Olasılık Modeli. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17,
173-193.
Yayar, R. ve Demir, D. (2013). Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Tokat İli Ekonomisine
Etkisi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(8), 106-122.
Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara:
Detay Yayıncılık.
Yıldız, E. ve Talih, D. (2011). Üniversitelerin Kalkınmadaki Rolü: Babaeski Meslek Yüksekokulu
Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6(2), 269-287.
Yılmaz, M. K. ve Kaynak, S. (2011). Sosyo-Ekonomik Dönüşüm Sürecinde Üniversitelerin Rolü
ve Yöre Halkının Üniversite'den Beklentileri ile İlgili Bir Uygulama. Dokuz Eylül
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(4), 55-73.

206

Yayın Geliş Tarihi: 10.07.2017
Yayın Kabul Tarihi: 04.12.2017

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
55. Sayı / Ocak 2018

BİREYLERİN AHLAKİ OLGUNLUK VE BAĞIŞLAMA İSTEKLİLİĞİNİN KİŞİLİK
ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
F. Abide Güngör AYTAR
Sümeyya TATLI
Öz
Çalışmada amaçlanan bireylerin kişilik özelliklerine göre ahlaki olgunluklarının ve bağışlama istekliliklerinin hangi
yönde değiştiğini belirlemek olmuştur. Çalışma ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiş olup çalışma grubunu
oluşturan bireyler Kilis 7 Aralık Üniversitesi’ne devam eden ve katılıma istekli olan 370 öğrencidir. Verilerin
toplanmasında “Genel Bilgi Formu”, “Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi (SDKT)”, “Ahlaki Olgunluk Ölçeği (AOÖ)” ve
“Bağışlama İstekliliği Ölçeği (BİÖ)” kullanılmıştır. Yapılan Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda veriler normal
dağılım göstermediği için analiz işlemlerinde Mann Whitney U-testi, Kruskal-Wallis Varyans Analizi tekniği ve
Spearman Sıra Korelâsyonu Analizi olmak üzere nonparametrik yöntemlerden faydalanılmıştır. Çalışma sonucunda;
bireylerin bağışlama isteklilikleri ile ahlaki olgunluklarının kişiliklerine göre farklılaştığı belirlenmiştir. Ayrıca kişilik
özelliklerine göre cinsiyet, mezun olunan lise türü ve daha önce yaşanılan yer değişkenlerinin; bağışlama istekliliğinde
yaş ve cinsiyet değişkenlerinin; ahlaki olgunluğa göre ise mezun olunan lise değişkeninin anlamlı farklılık meydana
getirdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Ahlaki olgunluk, Bağışlama, Kişilik.

EXAMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL CHARACTERISTICS
WITH THE MORAL MATURITY AND WILLINGNESS TO FORGIVE OF
INDIVIDUALS
Abstract
The aim of the study was to examination the moral maturity and the willingness to forgive according to the
personality traits of the individuals. The study was conducted in relational screening model. Individuals who
constituted the working group were 370 volunteer students attending Kilis 7 Aralık University. The "General
Information Form”, “Adjective Based Personality Scale (ABPT)”, “Willingness to Forgive Scale” and “Moral
Maturity Scale” were used in the data collection. As the result of the Kolmogorov-Smirnov test showed no normal
distribution, the nonparametric methods such as Mann Whitney U-test, Kruskal-Wallis Variance Analysis technique
and Spearman Rank Correlation Analysis were used for analysis. It was determined at the result of the research the
individual's willingness to forgive and the moral maturity differentiated by their personality. In addition, gender,
graduated high school type and previous live place variables according to personality characteristics; age and gender
variables according to willingness to forgive; the graduated high school variable according to the moral maturity has
reached the result that makes meaningful difference.
Keywords: Moral maturity, Forgive, Personality.
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Giriş
İnsanlar, bireysel canlılardır ve bu bireyselliğin var olmasının en önemli nedeni; onu diğerlerinden
ayıran ve kendine has geliştirdiği kendi içinde tutarlı kişilik özelliklerine sahip olmasıdır (Aytaç,
2009; Özarslan, 2010). Kişilik kavram olarak bireylerin ilgi, yetenek, tutum, davranış, konuşma
ve uyum sağlama şekillerinin tamamını içeren geniş bir kapsama sahiptir (Merdan, 2011).
Kişilik hem kalıtımsal etkenlerin hem de çevresel etkenlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır
(Robbins ve Judge, 2013). Her bireyin kişilik gelişimi, içinde bulunduğu aile ve toplum yapısına
göre şekillenmektedir. Bireyin kişiliği toplumun düşünce, inanç, ilke ve kurallarına aykırı olamaz
çünkü bireyin o toplum içinde bulunması onları benimsemesini ve bütünleşmesini gerektirir
(Aytürk, 2011). Bununla birlikte birey çevresine uyum sağlarken aynı zamanda kendine has
düzenlemeleri belirleyen psikofiziksel sistemlerin de sahibi olan dinamik bir organizasyon
içerisinde yer almaktadır (Robbins ve Judge, 2013). Bu durumda kişilik, ne sadece ana-baba
yoluyla geçen kalıtsal özelliklerden, ne de sadece toplum içinde öğrenilen davranış kalıplarından
ibaret değildir. Kişilik, her insanın kendine özgü davranış eğilimlerinin dinamik bir bütünüdür
(Güngör, 2010).
Kişilik ile davranışlar arasında paralel bir ilişki bulunmaktadır. Örneğin başkalarıyla birlikte
olmaktan hoşlanan ve yapıcı bireylerin sosyal ilişkilerde daha başarılı oldukları; otoriter, baskın
karakterli ve sert mizaçlı insanların ise diğer insanlar üzerinde hâkimiyet kurma eğilimlerinin daha
fazla olduğu görülmektedir (Aytaç, 2009). Bu şekilde davranışlarımız kişiliğimizi ele verirken,
diğer taraftan kişilik ile ahlak arasında da çok sıkı bir bağ söz konusudur. Beğenilen bir kişilik
sahibi olmak, beğenilen ahlaki davranışlarda bulunmak anlamına gelmektedir (Güngör, 2010).
Ahlaki gelişim, kişilik gelişiminin en temel öğelerinden biri olup bireyin ahlaki gelişimle birlikte
toplumun kuralları ve gelenekleri çerçevesinde kendini denetleyebilmesi beklenir. Kişi, toplumsal
kurallara uygun bir şekilde kendi kendisini denetleyebiliyorsa içten denetimli; çevresindeki
kişilerin etkisiyle karar veriyorsa, dıştan denetimli bir ahlaki gelişim göstermektedir (Selçuk,
2005). Bireyin ancak içten denetimli bir ahlak anlayışına ulaşması durumunda ahlaki olgunluk
kazandığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte ahlaki olgunluğun söz konusu olabilmesi için ahlaki
duygu ve düşünceler ile ahlaki tutum ve davranışların birbirlerine paralel ve uyum içerisinde
olması beklenir (Fukuyama, 2005).
Ahlaki olgunluk sahibi bir birey duygu, düşünce, yaşam tarzı ve tutum bakımından bir takım
davranışları içselleştirmiş bir kişilik özelliğine sahiptir. Bu davranışlar içerisinde insanlara karşı
duyarlı olmayı ve empati yeteneğini de barındırmaktadır (Lickona, 1992). Empati kişinin hayali
olarak kendisini karşısındakinin düşünce, his ve davranışlarının yerine koyabilmesi ve onun gibi
düşünebilmesidir (Allport, 1949). Birey empati kurabildiğinde daha önceden yapmış olduğu kendi
hatalarını anımsayabilmekte ve kendisinin başkaları tarafından bağışlandığı durumları göz önünde
bulundurabilmektedir (Kara, 2009). Bu durumda gerçek bir empati bağışlamayı da beraberinde
getirebilmektedir. Bağışlama bireyin suç işleyen bir diğer bireye karşı kötü davranmaktan
kurtulmasına yönelik ortaya çıkan bir değişim sürecidir (DiBlasio, 1998). Literatür bilgisine
başvurulduğunda kişilik, ahlaki olgunluk ve bağışlama istekliliği olgularının birbirleriyle
bağlantılı konular olduğu; fakat sahip olunan hangi kişilik özelliklerinin bu olgularla doğru
orantıda olduğunu varsayımlardan ziyade elde edilecek bilimsel bilgi ile ortaya koyma açısından
bu araştırma önem taşımaktadır.
Budaev (1999) cinsiyet faktörünün kişilik ile ilişkisini incelerken; Çivitçi ve Arıcıoğlu (2012)
kişilik özelliklerinin yardım etme stillerini yordama gücünü ortaya koymuşlardır. Kişilik ile ilgili
diğer çalışmalarda ise; kişilik ile kan grupları (Wu, Linsted ve Lee, 2005), iyimserlik (Sharpe,
Martin ve Roth, 2011), bağlanma stilleri (Jenkins-Guarnieri, Wright ve Hudiburgh, 2012), aşk
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biçimleri (Açıkel, 2013) arasındaki ilişki durumları incelenmiştir. Kültürel farklılıkların ahlaki
olgunluk üzerindeki etkisini (Baartman, De Mey, & Schulze, 1999; Ferns ve Thom, 2001; Bore
vd., 2005); verilen karakter eğitimi programlarının bireylerin ahlaki olgunluklarına katkısını
inceleyen (DeHaan, vd., 1997; Aydın, 2008; Demir, 2008); dini inanç, kişilik özellikleri ve ahlaki
olgunluk arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik araştırmalar ise (Kaya ve Aydın, 2011; Alkal,
2016) ahlaki olgunluk ile ilgili ortaya konan bazı çalışmalardır. Bağışlama istekliliği ile ilgili
gerçekleştirilen çalışmalarda yer verilen konular ise; ruhsal sağlık ve depresyon (Berry ve
Worthington, 2001; Brown, 2003; Thompson vd., 2005), toplumsal cinsiyet rolleri ve farklılıkları
(Toussaint ve Webb, 2005; Miller, Worthington ve McDaniel, 2008), kişilik özellikleri ve dini
yönelim (Çoklar, 2014; Hartati, Jalal ve Adriani, 2017) olmuştur. Bu çalışmada daha önce yapılan
çalışmalardan farklı olarak kişilik özellikleri, ahlaki olgunluk ve bağışlama istekliliği konularının
üçü de ele alınarak kapsam genişletilmiş ve daha önce değinilmeyen bir konu olarak ahlaki
olgunluk ile bağışlama istekliliği arasındaki ilişki durumu belirlenmeye çalışılmıştır.
Tüm bunlar çerçevesinde çalışmanın temel amacı; bireylerin ahlaki olgunluk ve bağışlama
istekliliğinin kişilik özellikleri ile ilişkisinin incelenmesidir. Genel amaç doğrultusunda şu sorulara
yanıt aranmıştır;
1. Grubun kişilik boyutları, ahlaki olgunlukları ve bağışlama isteklilikleri ile cinsiyetleri,
yaşları, mezun oldukları liseler ve daha önce yaşadıkları yer arasında ilişki var mıdır?
2. Grubun kişilik alt boyutları ile ahlaki olgunlukları arasında ilişki var mıdır?
3. Grubun kişilik alt boyutları ile bağışlama isteklilikleri arasında ilişki var mıdır?
4. Grubun ahlaki olgunlukları ile bağışlama isteklilikleri arasında ilişki var mıdır?
1. Yöntem
1.1.Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada genel tarama modeli türlerinden, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel
tarama modeli; iki ya da daha fazla sayıdaki değişken arasında, birlikte değişim varlığını ve
derecesini belirlemeyi amaçlayan bir araştırma modelidir (Karasar, 2012).
1.2.Araştırmanın Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 güz döneminde Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na devam eden ve katılıma istekli olan 370 öğrenci
oluşturmuştur. Katılımcılara ait özellikler aşağıda (Tablo-1) verilmiştir.
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Tablo 1. Katılımcılara Ait Özelliklerin Dağılımı
Özellikler
Cinsiyet

Yaş

Mezun Olunan Lise Türü

Daha Önce Yaşanılan Yer

Sayı (f)

Kategoriler

Yüzde (%)

Kadın

278

75,1

Erkek

92

24,9

Toplam
18 yaş ve altı

370
55

19 yaş

128

100,0
14,9
34,6

20 yaş

107

21 yaş ve üzeri

80

Toplam

370

Genel

82

100,0
22,2

Anadolu

75

20,3

Meslek
Toplam

213
370

57,5
100,0

Büyükşehir

82

22,2

İl

161

43,5

İlçe

83

Köy

44

11,9

Toplam

370

100,0

28,9
21,6

22,4

1.3.Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan “Genel Bilgi Formu” ,
“Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi”, “Ahlaki Olgunluk Ölçeği” ve “Bağışlama İstekliliği Ölçeği”
kullanılmıştır.
Genel Bilgi Formu: Bireylerin yaş, cinsiyet, mezun oldukları lise ve daha önce yaşadıkları yere
ilişkin sorulardan oluşmaktadır.
Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi (SDKT): Bacanlı, İlhan ve Aslan (2009) tarafından beş faktör
kuramına dayalı olarak geliştirilmiştir. Birbirine zıt sıfat çiftlerine dayalı 40 maddeden
oluşmaktadır. Ölçek maddeleri iki kutupludur. İki kutuplu maddeler, 7 noktalı bir boyut üzerinden
alınan puanlara göre değerlendirilmektedir. Ölçek dışadönüklük, yumuşak başlılık, sorumluluk,
duygusal dengesizlik ve deneyime açıklık olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Beş faktörün
ölçeğin toplam varyansının % 52.63’nü açıkladığı görülmüştür. Dışadönüklük alt ölçeği dokuz,
yumuşak başlılık alt ölçeği dokuz, sorumluluk alt ölçeği yedi, duygusal dengesizlik alt ölçeği yedi
ve deneyimlere açıklık alt ölçeği ise sekiz maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin uyum geçerliğini
sınamak için Sosyotropi Ölçeği, Çatışmalara Tepki Ölçeği, Negatif-Pozitif Duygu Ölçeği, Sürekli
Kaygı Envanteri kullanılmıştır. Genel olarak incelendiğinde, ölçeğin boyutlarının uyum geçerliği
için kullanılan ölçeklerle orta düzeyde ve anlamlı bir yapı ortaya koyduğu ve bu sonuçların uyum
geçerliği açısından önemli olduğu bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliği için hesaplanan iç tutarlık
katsayılarının .73 ile .89 aralığında değiştiği ve en yüksek iç tutarlık katsayısının Dışadönüklük
(.89), en düşük iç tutarlık katsayısının ise Duygusal Dengesizlik (.73) boyutuna ait olduğu
210

Examination of Relationship Between Personal Characteristics With the Moral Maturity and Willingness to Forgive
of Individuals

bulunmuştur. Bu katsayı Yumuşakbaşlılık için (.87), Sorumluluk için (.88) ve Deneyime Açıklık
için (.80) olarak hesaplanmıştır.
Ahlaki Olgunluk Ölçeği (AOÖ): Şengün ve Kaya (2007) tarafından geliştirilen Ahlaki Olgunluk
Ölçeği, 66 maddeden oluşan beş dereceli likert tipi bir ölçek olup, bireylerin ahlaki olgunluk
düzeylerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Ölçekte maddelerin derecelendirilmesi, evet her zaman (5
puan), çoğu zaman (4 puan), ara sıra (3 puan), çok nadir (2 puan), hayır hiçbir zaman (1 puan)
şeklinde düzenlenmiştir. 52 olumlu, 14 olumsuz ifade bulunmaktadır. Olumsuz maddelerde
puanlama ters yönden yapılmaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 300, en düşük puan
ise 60’dır. Yüksek puan, yüksek ahlaki olgunluk; düşük puan ise düşük ahlaki olgunluk düzeyinin
göstergesi olmaktadır. Ahlaki Olgunluk Ölçeği’nin güvenirliği için, test-tekrar test, test-yarı test
ve Cronbach Alpha güvenirlik kontrol yöntemleri kullanılmıştır. Ölçeğin, test-tekrar test
güvenirlik katsayısı 0.84, test-yarı test güvenirlik katsayısı 0.89 ve Cronbach Alpha güvenirlik
katsayısı ise 0.93 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, Ahlaki Olgunluk Ölçeği’nin geçerli ve
güvenilir olduğu kanısına varılmıştır.
Bağışlama İstekliliği Ölçeği (BİÖ): 12 kısa öyküden oluşan ve 5’li Likert tipi bir ölçüm aracı olan
BİÖ’nin Türkçe’ye uyarlaması Çoklar ve Dönmez (2015) tarafından gerçekleştirilmiştir.
Katılımcılardan her bir kısa öykü için “Hiç İstekli Olmazdım” (1 puan), “İstekli Olmazdım” (2
puan), “Emin değilim” (3 puan), “İstekli Olurdum” (4 puan) ve “Tamamen İstekli Olurdum” (5
puan) seçeneklerinden birini tercih etmeleri istenmektedir. Ölçekten elde edilen yüksek puan
bağışlama istekliliğinin fazla olduğunu, düşük puan ise bağışlama istekliliğinin az olduğunu
göstermektedir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 60, en düşük puan ise 12’dir. BİÖ’nin
güvenirliği iç tutarlılık yöntemiyle incelenmiş olup, Cronbach Alpha değerinin .83 olduğu, iki
yarım güvenirlik analizine göre Guttman Split-half katsayısının ise .77 olduğu bulunmuştur.
Madde toplam puan korelasyonlarının ise .30 ila .60 arasında değiştiği görülmüştür. Elde edilen
bulgular ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur.
1.4.Verilerin Toplanması
Araştırma verilerinin toplanmasında öncelikli olarak; kullanılacak ölçeklerin sahiplerinden
belirtilen ölçekler ve izinleri istenmiş, mail aracılığıyla yazılı olarak gerekli izinler alınmıştır.
Uygulamayı gerçekleştirmek için ise Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğü’nden yazılı izin belgesi alınmıştır. Gerekli izin işlemleri sağlandıktan
sonra öğrencilere araştırma hakkında bilgi verilmiş ve araştırmaya katılmak isteyen 370 öğrenciye
ölçek formları iletilmiştir. Formların doldurulması sırasında öğrencilere yeterli zaman tanınmıştır.
Araştırmanın verileri 2016 yılının Ekim ve Kasım ayları içerisinde toplanmıştır.
1.5.Verilerin Analizi
Çalışma grubuna uygulanan ölçeklerden elde edilen veriler kodlanarak bilgisayara yüklenmiş ve
istatistiksel değerlendirilmesinde SPSS versiyon 15.0 bilgisayar paket programından
faydalanılmıştır. Verilerin normal dağılıma uyup uymadığı Kolmogorov-Smirnov testi ile
değerlendirilmiştir. Yapılan “Kolmogorov-Smirnov Testi” sonuçları incelendiğinde; ölçek
puanlarının normal dağılım göstermediği belirlenmiştir. Bu nedenle ortalamalar arasındaki farkın
istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını analiz etmek için nonparametrik yöntemler
kullanılmıştır. Parametrik istatistikler için normallik varsayımının karşılanmadığı durumlarda
alternatif testler olarak önerilen (Büyüköztürk, 2008:155) ilişkisiz iki örneklem için Mann
Whitney U-testi, İkiden fazla grup karşılaştırmalarında ise Kruskal-Wallis Varyans Analizi tekniği
kullanılmıştır. Kruskal-Wallis testinde anlamlı çıkan değerlerin ikili karşılaştırılmasında ise
Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Katılımcıların kişilikleri, bağışlama isteklilikleri ve ahlaki
olgunlukları arasındaki ilişki düzeylerini tespit etmek amacıyla ise; Spearman Sıra Korelâsyonu
Analizi kullanılmıştır.
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2. Bulgular
Bu bölümde, araştırmanın amaç ve alt amaçlarına uygun olarak elde edilen verilerin istatistiksel
analizleri sonucu elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 2. Yaş Dağılımına Göre Bağışlama İstekliliği ve Ahlaki Olgunluk Ölçeği Puanlarına İlişkin
Kruskal-Wallis Varyans Analizi Sonuçları
Sıra
Yaş
N
Sd
X²
P
ortalaması
18 yaş ve altı
55
159,38
19 yaş
128
183,47
Bağışlama
3
10.765
.013
20 yaş
107
177,91
İstekliliği Ölçeği
21 yaş ve üzeri
80
216,86
18 yaş ve altı
55
195,96
Ahlaki
19 yaş
128
176,57
3
2.595
.458
Olgunluk
20 yaş
107
181,70
Ölçeği
21 yaş ve üzeri
80
197,69
Tablo-2’de yaş değişkenine göre sıra ortalamaları incelendiğinde; bağışlama istekliliği ölçeği
toplam puanları açısından 0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı farklılığa rastlanırken, ahlaki
olgunluk ölçeği toplam puanları açısından anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Anlamlı
farklılaşmayı meydana getiren grupların 18 yaş ve altı bireyler ile 21 yaş ve üzeri bireyler olduğu
belirlenmiştir. Bağışlama istekliliği toplam puanları açısından en yüksek ortalamaya sahip olan
grup 21 ve üzeri yaşa sahip öğrenciler olurken; en düşük ortalama ise 18 ve altı yaşta yer alan
gruba aittir.
Tablo 3. Cinsiyete Göre Bağışlama İstekliliği ve Ahlaki Olgunluk Ölçeği Puanlarına İlişkin Mann
Whitney U Testi Sonuçları
Sıra
Sıra
Cinsiyet
N
U
P
Ortalaması
Toplamı
Bağışlama
Kadın
278
170,21
47319,5
8538.5
İstekliliği
.000
Erkek
92
231,69
21315,5
Ölçeği
Ahlaki
Kadın
278
183,26
50945,5
12164.5
.483
Olgunluk
Erkek
92
192,28
17689,5
Ölçeği
Cinsiyete göre bağışlama istekliliği ölçeği toplam puanları açısından anlamlı farklılığa rastlanmış
ve erkek öğrencilerin puan ortalamalarının kadın öğrencilerin puan ortalamalarından daha yüksek
olduğu saptanmıştır. Ahlaki olgunluk ölçeği toplam puanları açısından ise anlamlı farklılığa
rastlanmazken yine erkek öğrencilerin puan ortalamalarının kadın öğrencilerin puan
ortalamalarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
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Tablo 4. Cinsiyete Göre Kişilik Testi Alt Boyut Puanlarına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları
Kişilik Testi Alt
Boyutları
Duygusal
Dengesizlik
Dışadönüklük
Deneyime Açıklık
Yumuşakbaşlılık
Sorumluluk

Cinsiyet

N

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

278
92
278
92
278
92
278
92
278
92

Sıra
Ortalaması
194,36
158,73
188,14
177,51
183,76
190,75
187,65
176,89
187,24
180,22

Sıra
Toplamı
54031,5
14603,5
52304,0
16331,0
51086,0
17549,0
52168,0
16097,0
52054,5
16580,5

U

P

10325.5

.006

12053.0

.408

12305.0

.587

11911.0

.403

12302.5

.585

Tablo-4 incelendiğinde bireylerin cinsiyetlerine göre kişilik testi ölçeğinin alt boyutlarından
aldıkları puan ortalamaları arasında duygusal dengesizlik alt boyutu açısından anlamlı bir
farklılığa rastlanırken, diğer alt boyutlar açısından anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır.
Duygusal dengesizlik açısından kadınların puan ortalamalarının erkeklerin puan ortalamalarından
anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte puan ortalamaları
karşılaştırıldığında kadınların deneyime açıklık alt boyutu dışında diğer tüm boyutlarda erkek
çocuklardan daha yüksek puan ortalamasına sahip olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 5. Mezun Olunan Lise Türüne Göre Bağışlama İstekliliği ve Ahlaki Olgunluk Ölçeği
Puanlarına İlişkin Kruskal-Wallis Varyans Analizi Sonuçları
Sıra
Lise
N
Sd
X²
P
ortalaması
Genel
82
189,98
Bağışlama
Anadolu
75
204,92
2
3.992
.136
İstekliliği
Meslek
213
176,93
Ölçeği
Genel
82
165,51
Ahlaki
Anadolu
75
211,64
2
7.391
.025
Olgunluk
Meslek
213
183,98
Ölçeği
Mezun olunan lise türüne göre bireylerin bağışlama istekliliği ölçeği puan ortalamalarında anlamlı
farklılığa rastlanmazken, ahlaki olgunluk ölçeği puan ortalamaları açısından anlamlı farklılığa
rastlanmıştır. Ahlaki olgunluk ölçeği puan ortalamaları açısından anadolu liselerinden mezun olan
bireylerin puan ortalamalarının diğer liselerden mezun olan bireylerin puan ortalamalarından daha
yüksek olması anlamlı bir farklılık meydana getirmiştir.
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Tablo 6. Mezun Olunan Lise Türüne Göre Kişilik Testi Alt Boyut
Wallis Varyans Analizi Sonuçları
Kişilik Testi Alt
Sıra
Lise
N
Boyutları
ortalaması
Genel
82
180,24
Duygusal
Anadolu
75
175,63
Dengesizlik
Meslek
213
191,00
Genel
82
186,70
Anadolu
75
188,75
Dışadönüklük
Meslek
213
183,89
Genel
82
189,97
Anadolu
75
210,09
Deneyime Açıklık
Meslek
213
174,46
Genel
82
178,10
Anadolu
75
193,89
Yumuşakbaşlılık
Meslek
213
185,39
Genel
82
173,71
Anadolu
75
198,26
Sorumluluk
Meslek
213
185,54

Puanlarına İlişkin KruskalSd

X²

P

2

1.404

.496

2

0.127

.938

2

6.742

.034

2

0,855

.652

2

2,066

.356

Bireylerin mezun oldukları lise türüne göre kişilik testi ölçeğinin alt boyutlarından aldıkları puan
ortalamaları açısından deneyime açıklık alt boyutu açısından anlamlı bir farklılığa rastlanırken,
diğer alt boyutlar açısından anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Anlamlı farklılığı meydana
getiren grubun anadolu liselerinden mezun olan bireyler olduğu görülmüştür. Duygusal
dengesizlik dışında diğer alt boyutlar açısından da anadolu lisesinden mezun olan bireylerin puan
ortalamalarının diğer grupların puan ortalamalarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Tablo 7. Daha Önce Yaşanılan Yere Göre Bağışlama İstekliliği ve Ahlaki Olgunluk Ölçeği
Puanlarına İlişkin Kruskal-Wallis Varyans Analizi Sonuçları
Daha Önce
Sıra
N
Sd
X²
P
Yaşanılan Yer
ortalaması
Büyükşehir
82
176,08
Bağışlama
İl
161
180,06
İstekliliği
3
3.156
.368
İlçe
83
195,21
Ölçeği
Köy
44
204,66
Büyükşehir
82
164,20
Ahlaki
İl
161
180,57
Olgunluk
3
6.051
.109
İlçe
83
184,61
Ölçeği
Köy
44
199,13
Öğrencilerin üniversiteye gelmeden önce yaşadıkları yere göre bağışlama istekliliği ve ahlaki
olgunluk ölçeği puan ortalamaları incelendiğinde; köyde yaşayan öğrencilerin puan
ortalamalarının diğer grupların puan ortalamalarından daha yüksek olduğu fakat bu durumun
anlamlı bir farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir (p>0,05).
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Tablo 8. Daha Önce Yaşanılan Yere Göre Kişilik Testi Alt Boyut
Wallis Varyans Analizi Sonuçları
Kişilik Testi Alt
Sıra
Lise
N
Boyutları
ortalaması
Büyükşehir
82
197,83
İl
161
189,73
Duygusal
İlçe
83
168,78
Dengesizlik
Köy
44
178,59
Büyükşehir
82
167,88
İl
161
194,46
Dışadönüklük
İlçe
83
196,38
Köy
44
165,03
Büyükşehir
82
200,40
İl
161
195,05
Deneyime Açıklık
İlçe
83
172,13
Köy
44
147,35
Büyükşehir
82
177,65
İl
161
189,59
Yumuşakbaşlılık
İlçe
83
192,80
Köy
44
167,40
Büyükşehir
82
171,24
İl
161
193,95
Sorumluluk
İlçe
83
184,73
Köy
44
182,60

Puanlarına İlişkin KruskalSd

X²

P

3

3.561

.313

3

5.830

.120

3

9.790

.020

3

2.327

.507

3

2.505

.474

Tablo-8 incelendiğinde öğrencilerin daha önce yaşadıkları yere göre kişilik testi ölçeğinin alt
boyutlarından aldıkları puan ortalamaları arasında deneyime açıklık alt boyutu açısından anlamlı
bir farklılığa rastlanırken, diğer alt boyutlar açısından anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir.
Büyükşehirden gelen öğrencilerin deneyime açıklık puan ortalamalarının diğer gruplardan anlamlı
derecede (p<0,05) yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca anlamlı bir fark oluşturmasa da yaşanılan
yerin büyüklüğü arttıkça duygusal dengesizlik puan ortalamalarının artıyor olması dikkat çeken
durumlardan biridir.
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Tablo 9. Grubun Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi Puanları İle Ahlaki Olgunluk Ölçeği Toplam
Puanları Arasındaki İlişkiye Ait Spearman Sıra Korelasyon Analizi Testi Sonuçları
SDKT Alt Boyutları
Duygusal Dengesizlik

Dışadönüklük

Deneyime Açıklık

Yumuşakbaşlılık

Sorumluluk

SpearmanCorrelation
P
N
SpearmanCorrelation
P
N
SpearmanCorrelation
P
N
SpearmanCorrelation
P
N
SpearmanCorrelation
P
N

Ahlaki Olgunluk Ölçeği
-.151
.004
370
.151
.004
370
.167
.001
370
.242
.000
370
.218
.000
370

Tablo-9’da görüldüğü üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda; Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi
Ölçeği (SDKT) tüm alt boyutlarından elde edilen puanlar ile Ahlaki Olgunluk Ölçeği’nden elde
edilen puanlar arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Bu ilişkinin duygusal
dengesizlik alt boyutunda negatif yönde (r=-.151), dışadönüklük, deneyime açıklık, yumuşak
başlılık ve sorumluluk alt boyutlarında ise pozitif yönde (r=.151, r=.167, r=.247, r=.218) olduğu
tespit edilmiştir.
Tablo 10. Grubun Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi Alt Boyut Puanları İle Bağışlama İstekliliği Ölçeği
Toplam Puanları Arasındaki İlişkiye Ait Spearman Sıra Korelasyonu Analizi Testi Sonuçları
SDKT Alt Boyutları
Duygusal
Dengesizlik

Dışadönüklük
Deneyime
Açıklık
Yumuşakbaşlılık

Sorumluluk

SpearmanCorrelation
P
N
SpearmanCorrelation
P
N
SpearmanCorrelation
P
N
SpearmanCorrelation
P
N
SpearmanCorrelation
P
N

Bağışlama İstekliliği Ölçeği
-.234
.000
370
-.199
.000
370
-.007
.894
370
.177
.001
370
.008
.872
370

Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi’nin (SDKT) duygusal dengesizlik ve dışadönüklük alt boyutları ile
Bağışlama İstekliliği Ölçeği’nden elde edilen toplam puanlar arasındaki ilişkinin negatif yönde
anlamlı (r=-.234, r=-.199, p<0,05) olduğu belirlenmiştir. Yumuşakbaşlılık alt boyutu ile
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Bağışlama İstekliliği Ölçeği’nden elde edilen toplam puanlar arasındaki ilişkinin pozitif yönde
anlamlı (r=.177, p<0,05) olduğu, diğer alt boyutlar arasındaki ilişkinin ise anlamlı olmadığı
(p>.05) belirlenmiştir.
Tablo 11. Bağışlama İstekliliği Ölçeği Toplam Puanları İle Ahlaki Olgunluk Ölçeği Toplam
Puanları Arasındaki İlişkiye Ait Spearman Sıra Korelasyonu Analizi Testi Sonuçları
Ahlaki Olgunluk Ölçeği
Bağışlama İstekliliği
Ölçeği

SpearmanCorrelation

.118

P

.024

N

370

Bağışlama İstekliliği Ölçeği toplam puanları ile Ahlaki Olgunluk Ölçeği toplam puanları arasında
yapılan korelasyonu analizi sonucunda; pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin (r=.118, p<0,05) var
olduğu belirlenmiştir.
3. Tartışma
Bireylerin yer aldığı yaş grubu ve bağışlamaya isteklilik durumları arasındaki ilişkiye
bakıldığında; 21 yaş ve üzeri bireylerin 18 yaş ve altı bireylere göre puan ortalamalarının daha
yüksek olduğu sonucu elde dilmiştir. Girard ve Mullet (1997) farklı yaş gruplarında yer alan 236
kişi ile gerçekleştirdikleri bağışlama durumunun yaş ile ilişkisini inceledikleri çalışmalarında,
ilerleyen yaş ile birlikte bağışlama durumlarının daha az koşula bağlandığı ve bağışlamaya daha
meyilli olunduğu sonucuna ulaşmışlardır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte insanlar olgunlaşmakta ve
geçmiş deneyimlerinin de etkisiyle olaylara daha hoşgörülü yaklaşabilmektedir. Elde edilen sonuç
bu durumun bir yansıması olarak karşımıza çıkmış olabilir.
Çalışmanın elde edilen bulgularından biri bağışlama istekliliği konusunda erkeklerin kadınlardan
daha yüksek puan ortalamalarına sahip olmasıdır. Literatürde yer alan cinsiyet ve bağışlama
arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların sonucu bu konuda birbirinden farklılık göstermektedir.
Miller, Worthington ve McDaniel (2008) gerçekleştirdikleri 53 makalede yer alan 72 araştırmayı
inceledikleri meta analiz çalışmasında kadınların erkeklere göre bağışlama puan ortalamalarının
daha yüksek olduğunu belirlerken; konuyla ilgili bir kısım diğer çalışmalar (Enright ve Zell, 1989;
Toussaint ve Webb, 2005; Taysi, 2007) kadın ve erkeklerin bağışlama düzeyleri ile cinsiyetleri
arasında bir ilişki bulunmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Çoklar (2014) ise gerçekleştirdiği çalışma
sonucunda elde ettiğimiz bulguya benzer olarak erkeklerin bağışlama puan ortalamalarını
kadınlara göre daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Çalışma sonuçlarının birbirinden farklılık
göstermesi bağışlamaya etki eden durumun bireylerin cinsiyet özelliklerinden ziyade daha sonraki
paragraflarda açıklanacağı üzere kişilik özelliklerinden kaynaklanabileceği sonucunu akla
getirmektedir.
Kişilik ile ilgili olan Budaev (1999) ve Açıkel (2013)’in gerçekleştirdiği çalışmalar
incelendiğinde; cinsiyet değişkeni açısından yalnızca duygusal dengesizlik boyutunda anlamlı
farklılaşmaya rastlanıldığı ve kadınların erkeklere göre duygusal dengesizlik puan ortalamalarının
yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuç bu çalışmanın bulgularıyla benzerlik taşımaktadır.
Duygusal dengesizlik boyutunun içerdiği özellikleri Somer, Korkmaz ve Tatar (2002) endişeli,
gergin, kaygılı, kolay incinen ve başkalarının onayına ihtiyaç duyan şeklinde belirtmişlerdir.
Bakıldığında bu özellikler genel olarak kadınlar tarafından daha fazla sergilenmektedir ve erkekler
ise bunun aksine yaşam içerisinde daha rahat tavırlar sergilemeye ve özgür davranmaya daha
217

Bireylerin Ahlaki Olgunluk ve Bağışlama İstekliliğinin Kişilik Özellikleri ile İlişkisinin İncelenmesi

meyillidir. Sonucun bu yönde olması çalışmaya katılan bireylerin cinsiyetlerine ilişkin rol
kalıplarına daha yatkın olduklarını göstermektedir.
Mezun olunan lise değişkenine göre bireylerin puan ortalamaları incelendiğinde Anadolu
liselerinden mezun olan öğrencilerin hem ahlaki olgunluk puanlarının hem de kişilik testi alt
boyutlarından deneyime açık olma puanlarının anlamlı farklılık meydana getirdiği görülmüştür.
Şengün (2008)’ün gerçekleştirdiği çalışma sonucunda İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin ahlaki
olgunluk düzeyleri Anadolu ve Genel Lise öğrencilerine göre daha yüksek bulunmuştur. Bu
çalışma da meslek lisesi grubu içerisinde yer alan öğrencilerin çoğu Kız Meslek liselerinden
mezun olmuştur. Anadolu Lisesi öğrencilerinin diğer liselerdeki öğrencilere göre zamanlarının
çoğunu kötü alışkanlıklardan ziyade yararlı faaliyetlere ayırma durumları daha olasıdır. Bu durum
onların ahlaki olgunluklarının da daha yüksek olmasında etkili olmuş olabilir. Ayrıca bu
öğrencilerin akademik başarıları da daha yüksektir ve yeni bilgiler, deneyimler kazanmaya daha
isteklidirler. Bu liselerden mezun olan öğrencilerin deneyime açıklık kişilik özelliği geliştirmeleri
geçmişten gelen bu yaşantıların devamlılığıyla ilişkilendirilebilir.
Daha önce uzun süreyle yaşanılan yerin bireylerin bağışlama istekliliğinde ve ahlaki
olgunluklarında anlamlı derecede farklılık oluşturmadığı; fakat yaşanılan yer küçüldükçe
bireylerin bağışlama istekliliği ve ahlaki olgunluk puan ortalamalarının arttığı belirlenmiştir.
Şengün (2008) lise öğrencilerinin ahlaki olgunluklarını incelediği çalışmasında, elde edilen sonuca
benzer olarak yaşanılan yer büyüdükçe ahlaki olgunluk derecesinin azaldığı bulgusuna ulaşmıştır.
Küçük yerleşim birimleri geleneksel kurallara daha bağımlı kalmakta ve ahlaki kontrolün
sağlanması daha kolay olmaktadır. Yerleşim yeri büyüdükçe insanlar birbirlerinden zaman
içerisinde daha kolay kopabilmekte ve uzaklaşabilmektedir. Bu durumun çalışma bulgularına da
yansıdığını görmekteyiz. Ayrıca yerleşim yeri büyüdükçe bireylerin puan ortalamalarının anlamlı
derecede deneyime açık olma ve anlamlı olmamakla birlikte duygusal dengesizlik açısından arttığı
görülmüştür. Açıkel (2013)’in çalışmasında köy veya ilçede yaşayanlara göre şehir veya
büyükşehirde yaşayanların deneyime açıklık kişilik boyutundan anlamlı derecede daha yüksek
puan ortalamalarına sahip olduklarını ortaya koyması bulgularımızla paralellik göstermektedir.
Çeliköz ve Şeker-Sır (2011) gerçekleştirdikleri çalışmada deneyime açık olmanın hayal gücü
kuvvetli, geniş görüşlü, yenilikçi, meraklı, ilgileri geniş, yeni ilişkilere açık olmayı; duygusal
dengesizliğin ise depresif davranışlar, kaygı, inişli çıkışlı yaşama gibi özellikleri içerdiğini ortaya
koymuşlardır. Yerleşim birimi büyüdükçe sosyal yaşam olanakları artmakta ve bireyler ufuklarını
geliştirebilecekleri, meraklarını giderebilecekleri ortamlara daha kolay ulaşabilmektedir. Bu
nedenle kişiliklerinde deneyime açık olmanın gerektirdiği özellikler varsa bunları bastırmak yerine
ortaya çıkarmaları daha olasıdır. Yaşanılan yerin büyük olması bireylere her ne kadar bu imkânı
tanısa da sorumlulukların daha fazla olması, yaşamın hızlı bir şekilde ilerlemesi kaygıyı artıran
durumlar olarak bireyler üzerinde olumsuz etkiye de sebep olabilmektedir. Tüm bunlar göz önünde
bulundurulduğunda bireylerin yaşadıkları yer büyüdükçe deneyimlere daha açık olmaları ve
duygusal dengesizliklerinin artması olağan bir durumdur.
Bireylerin kişilik özellikleriyle ahlaki olgunlukları arasındaki ilişki durumu incelendiğinde;
kişiliğin tüm alt boyutları ile ahlaki olgunluk arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Fakat
bu ilişkinin duygusal dengesizlik alt boyutunda negatif yönde, dışadönüklük, deneyime açıklık,
yumuşak başlılık ve sorumluluk alt boyutlarında ise pozitif yönde olduğu ortaya çıkmıştır. Beş
faktörlü kişilik kuramına göre; duygusal dengesizlik kişilik özeliğine sahip bireyler dürtülerini
kontrol etmekte daha fazla zorlanan, duygusal istikrarsızlıkları yoğun olan ve korku, utanç, endişe
gibi olumsuz özellikleri daha sıklıkla sergileyen bireylerdir. Dışadönük bireyler sosyal, konuşkan,
pozitif, daha çok olumlu tecrübelerini göz önünde bulunduran ve insanları olduğu gibi kabul etme
eğilimindedirler. Deneyime açıklığın getirdiği özellikler ise; fırsatları değerlendirme, dikkatli
olma, yargının bağımsızlığını kabullenme fakat davranışsal anlamda geleneksel muhafazakârlığı
koruma şeklindedir. Yumuşak başlı bireyler; fedakâr, başkalarına yardım etmeye istekli ve olumlu
ilişkiler kurarak bunları sürdürmeye meyillidir. Sorumluluk kişilik özelliğini taşıyan bireyler ise
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kendilerini kontrol etme, vicdani sorumluklarının bilincinde, güvenilir, çalışkan ve düzenli
kimselerdir (Bono vd., 2002; Rothmann & Coetzer, 2003; Klimstra, 2010; McAdams & Olson,
2010). Duygusal dengesizlik kişilik özelliğinin kendini kontrol anlamında yetersizliği getirmesi
bir etmen olarak düşünülebilir. Diğer kişilik boyutlarının içerdiği özelliklere bakıldığında ise;
genel anlamda olumlu oldukları ve ahlaki olgunluk için gerekli olan insanları olduğu gibi kabul
etme, geleneksel anlayışı benimseme, olumlu ilişkiler geliştirme ve vicdani sorumluluklarının
farkında olma durumlarını kapsadığı görülmektedir. Buna göre duygusal dengesizlik yaşayan
bireylerin ahlaki olgunluk düzeylerinin düşük, diğerlerinin ise yüksek olması beklenen
sonuçlardan biridir. Konuyla ilgili olarak Alkal (2016)’ın gerçekleştirdiği çalışma sonucu da bu
araştırma ile aynı yöndedir.
Kişilik özellikleri ile bağışlama arasındaki ilişkiyi inceleyen daha önceki araştırmalara (Berry ve
Worthington, 2001; Brown, 2003; Çoklar, 2014) bakıldığında sonuçlarda yalnızca duygusal
dengesizlik boyutunda negatif yönde anlamlı farklılaşmaya rastlanılmış olup diğer boyutlar
açısından anlamlı farklılaşmaya rastlanılmamıştır. Yapılan çalışmalardan farklı olarak bu
çalışmada duygusal dengesizliğin yanı sıra dışadönüklük ve yumuşakbaşlılık boyutlarında da
farklılaşma ortaya çıkmıştır. Üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı ile bağışlama durumları
arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar (Thompson vd., 2005; Hartati, Jalal ve Adriani, 2017)
yaşamla ilgili memnuniyet düzeyi yüksek ve ruh sağlıkları olumlu bireylerin bağışlama
düzeylerinin de yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu sonuç duygusal dengesizlik arttıkça
bağışlama puan ortalamalarının düşmesine yönelik elde ettiğimiz sonuçla benzer nitelik
taşımaktadır. Costa ve McCrae (1995) duygusal dengesizlik kişilik özelliğine sahip bireylerin
güvensiz, gergin, sinirli olabileceklerini ve bunları kendilerinin yanı sıra diğer insanlara da
yansıtabileceklerini ifade etmişlerdir. Bu durum duygusal dengesizlik kişilik özelliğine sahip
bireylerin diğer insanları bağışlama konusunda istekli olmamasını açıklar niteliktedir. Ayrıca bu
durumla ilgili olarak yapılan çalışmada cinsiyet açısından elde edilen sonuçlar göz önünde
bulundurulduğunda; erkeklerin kadınlardan daha az duygusal dengesizlik puan ortalamalarına
sahip olması ve bağışlama istekliliklerinin daha yüksek olması bu kişilik özelliğiyle
bağdaştırılabilir. Kişilik boyutlarından dışadönüklük puan ortalamaları ile bireylerin bağışlama
isteklilikleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Dışa dönük bireyler
her ne kadar pozitif, konuşkan, insanlarla ilişki kurmaktan hoşlanan bir yapıya sahip olsalar da bir
taraftan da kendilerine olan güvenleri yüksek ve iddialı bir yapıları vardır (Stevens & Ash, 2001;
Bono vd., 2002). Kendi doğruları konusunda da bu iddialı yapıyı sürdürmeleri durumunda diğer
bireyleri bağışlamaları zorlaşabilecektir. Yumuşak başlılık kişilik özelliğine sahip bireylerin puan
ortalamalarının bağışlama istekliliği ile doğru orantıda anlamlı derecede arttığı belirlenmiştir.
Yumuşak başlı bireyler diğer insanlara karşı daha anlayışlı, merhametli, bağışlayıcı, sevgi dolu ve
önyargısız kimselerdir (Somer, Korkmaz ve Tatar, 2002). Bu özellikleri kişiliğinde bulunduran
birinin bağışlama istekliliğinin de yüksek olması beklenen bir durumdur. Deneyime açıklık ile
sorumluluk kişilik özellikleri açısından bu çalışma da anlamlı farklılaşmaya rastlanılmamıştır.
Çalışmada elde edilen sonuçlardan bir diğeri ise bireylerin ahlaki olgunluk düzeylerinin artması
veya azalmasına paralel olarak bağışlama istekliliklerinin de artması veya azalması durumudur.
Mullet, Girard ve Bakhshi (2004)’nin bağışlama ile ilişkisi bulunan kavramları ortaya koydukları
çalışmalarındaki katılımcıların çoğu ahlak ile bağışlamanın birbiriyle ilişkili kavramlar olduğunu
belirtmişlerdir. Ahlaki olgunluk sahibi bireyler sağduyunun derinliğini taşıyan, düşünceleri ile
davranışları birbiriyle uyumlu ve kendilerini bu konuda zorlamayan kişilerdir (Fukuyama, 2005).
Bağışlamanın gerçek bir bağışlama olabilmesi için ise öfke, intikam, nefret, pişmanlık gibi
olumsuz duyguların üstesinden gelinmiş sevgi, şefkat, verici olma gibi olumlu duygularla hareket
edilmesi esastır (North, 1998). Eğer bağışlama bu olumlu duygularla gerçekleşmiş ise ahlaksal bir
nitelik taşır ve buna göre bağışlama isteği ile ahlaki olgunluk arasında sıkı bir ilişki vardır.
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4. Sonuç ve Öneriler
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre;









Yaş ile bağışlama istekliliği arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve ilerleyen yaşın
bağışlamayı beraberinde getirdiği,
Cinsiyet değişkeni açısından erkeklerin bağışlama istekliliğinin daha yüksek olduğu;
bununla birlikte kadınların duygusal dengesizlik kişilik özelliğini daha fazla gösterdiği,
Anadolu liselerinden mezun olan öğrencilerin ahlaki olgunluklarının diğer liselerden
mezun olanlara göre daha yüksek ve deneyime açıklık kişilik özelliğine daha eğilimli
oldukları,
Bireylerin bağışlama istekliliğinde ve ahlaki olgunluklarında daha önce uzun süreyle
yaşanılan yerin anlamlı derecede farklılık oluşturmamakla birlikte yaşanılan yer
küçüldükçe bireylerin bağışlama istekliliği ve ahlaki olgunluk puan ortalamalarının arttığı
ve yerleşim yeri büyüdükçe bireylerin deneyime açık olma ve duygusal dengesizlik kişilik
özelliklerini sergileme düzeylerinin arttığı,
Ahlaki olgunluk düzeyi yüksek bireylerin dışadönüklük, deneyime açıklık, yumuşak
başlılık ve sorumluluk kişilik özelliklerine ait puan ortalamalarının da yüksek olduğu fakat
duygusal dengesizlikle arasında negatif bir ilişki bulunduğu,
Duygusal dengesizlik ve dışadönüklük kişilik özelliklerine sahip bireylerin bağışlama
istekliliğinin düşük, yumuşak başlı bireylerin bağışlama istekliliğinin ise yüksek olduğu,
Ahlaki olgunluk yükseldikçe veya azaldıkça bağışlama istekliliğinin de arttığı veya
azaldığı yönünde paralel bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Bu sonuçlara paralel olarak şu öneriler getirilebilir;




Bağışlamanın cinsiyet rollerine ilişkin bir durum olmaktan ziyade insana özgü bir değer
olduğuyla ilgili toplum bilinçlendirecek seminer, konferans çalışmaları düzenlenebilir ve
medya desteği sağlanabilir.
Eğitim sisteminin tüm kademeleri ve birimlerinde öğrencilerin akademik başarılarının yanı
sıra ahlaki anlayışlarını da geliştirecek bir eğitim anlayışına sahip olunması için bu yönde
bilgilendirme çalışmaları yapılabilir.
Bir sonraki çalışmada doğrudan bilgiye ulaşmak için insanların hangi durumlarda
bağışlama istekliliğinin arttığı ya da azaldığına yönelik gözlem veya vaka inceleme
yöntemleri veri toplamak için tercih edilebilir.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKANLIKLARININ WEB SİTELERİNİN HALKLA
İLİŞKİLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
İbrahim Halil YAŞAR
Hasan ALTİNCİK
Öz
Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıklarının web sayfaları, halkla ilişkiler amaçlı kullanımları bağlamında
değerlendirilmektedir. Bu bağlamda başbakanlık dahil olmak üzere mevcut 22 bakanlığın web sayfaları, ilgili
bakanlıkların; iletişim çalışmaları, bakanlık ile ilgili genel bilgiler, medya ile ilişkiler, kurum kimliği ve etkileşim gibi
özellikler açısından analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında ayrıca mevcut bakanlıkların web sayfaları incelenerek
sosyal medya hesaplarına erişimlerinin bulunup bulunmadığına bakılmıştır. Çalışmada içerik analizi yöntemi
kullanılarak, 22 bakanlığın web sayfaları ve sosyal medya erişimleri incelenerek değerlendirilmiştir. Çalışma
sonucunda elde edilen verilerden hareketle bakanlık web sayfalarının halkla ilişkiler araçlarını ne oranda
barındırdığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu noktada bakanlıkların hemen hemen hepsinde basın arşivi ve basın
bültenleri unsurlarını barındırdıkları, iletişim yönlendirmelerine sahip oldukları gözlemlenmiştir. Bakanlıkların
birçoğunun duyurular kısmına önem verdiği saptanmıştır. Ayrıca yeni medyada 21 bakanlığın resmi hesaplarının
olduğu ve aktif yönlendirmelere sahip oldukları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Bakanlıklar, Halkla İlişkiler, Web Sayfası, Sosyal Medya

EVALUATION OF WEB SITES OF THE MINISTRY OF REPUBLIC OF TURKEY IN
THE CONTEXT OF PUBLIC RELATIONS

Abstract
In this study, the web pages of the Ministries of the Republic of Turkey have been evaluated in terms of their use for
public relations purposes. In this context, the web pages of the 22 ministries, including the prime minister, have been
analyzed in terms of characteristics such as communication studies of relevant ministries, general information about
the ministry, relations with the media, corporate identity and corporate interaction. The study has also been examined
the web pages of current ministries to see if they had access to social media accounts. Using the content analysis
method in the study, web pages and social media access of 22 ministries have been examined and have been evaluated.
It is aimed to show how the web pages of the ministry have the tools of public relations, in the light of the data obtained
in the result of the study. At this point, it was observed that nearly all of the ministries had media archives, press
bulletins and had communication directives. It was determined that many ministries attach importance to the
announcement part. It was also seen that there was 21 ministerial official accounts and have active referrals in the new
media channels.
Key Words: Ministries, Public Relations, Web Page, Social Media
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GİRİŞ
Günümüzde internetin her geçen gün daha da yaygınlaştığını ve kullanıcı sayısının hızla arttığını
görmekteyiz. Etki gücünü ve alanını her geçen gün biraz daha arttıran internet, iletişim biçimimizi
ve sosyal ilişkilerimizi değiştirirken hemen her alanda yeni fırsatları da beraberinde getiriyor.
Gerek hükümetler gerekse kar amacı güden kuruluşlar, internetin bu gücünden yararlanma yolları
arıyorlar. Zira internet geniş kitlelere ulaşmak ve onları etkilemek için çeşitli fırsatlar sunuyor. Bir
iletişim çalışması olarak halkla ilişkiler uygulamaları da internet mecrasına taşınıyor ve internet
bu anlamda giderek daha fazla kullanılıyor.
Kamu kurumları da interneti halkla ilişkiler çalışmaları bağlamında kullanmaya çalışıyor. Bu
anlamda web sayfaları, kurumlar için dışa açılan bir pencere işlevi görürken kuruma ait bir takım
bilgi ve belgelere erişilmesi, basınla olan münasebetleri, şeffaflık ve etkileşimde bulunma gibi bir
takım görevler üstleniyor. Bunun yanında yine son yıllarda hızla yaygınlaşan sosyal medya
uygulamaları yeni bir iletişim döngüsüne işaret ediyor. Kendine has özellikleri olan sosyal medya,
kurumlar açısından geniş kitlelerle etkileşim içerisine girebilecek alanlar oluşturuyor. Kamu
kurumları da bu durumdan payına düşeni almak ve vatandaş ile yakın temasta bulunmak amacıyla
sosyal medya da varlık göstermeye çalışıyorlar. Bugün birçok kamu kurumunun hem web
sayfasına hem de sosyal medya hesaplarına sahip olduğunu ve bunların ilgili kurumların vatandaş
ile irtibatında bir köprü vazifesi gördüğüne şahitlik ediyoruz. Bu bağlamda sosyal medya hesapları
da tıpkı web sayfaları gibi kurumların halkla ilişkiler çalışmaları amacıyla kullandıkları birer araç
olarak karşımıza çıkıyor.
Genel anlamda ülkemizde ve dünyada, kamu kurumlarının web sayfalarının halkla ilişkiler
özelliklerini ne oranda barındırdığı ile ilgili çalışmalarda, son yıllarda bir artış olduğu
görülmektedir. Yapılan bu çalışmalar ise çoğunlukla e-devlet uygulamaları üzerine yoğunlaşmış
durumdadır. E-devlet uygulamaları kapsamında kamu kurumlarına ait web sayfalarını
değerlendiren (Alır ve Soydal, 2007), Türkiye’deki e-devlet uygulamasının genel ve teknik
özellikleri açısından ele aldıkları çalışmalarında, e- devlet uygulamasının daha verimli
kullanılabilmesi noktasında çeşitli önerilerde bulunmaktadırlar. Yine e-devlet uygulamaları
kapsamında (Bayram ve Turan, 2006) yaptıkları çalışma ile beş bakanlığın web sayfalarını edevlet uygulamaları kapsamında, tasarım ve içerik açılarından incelemişlerdir. Tarhan (2007) ise
belediyelerin web sayfaları üzerinde yaptığı çalışmasında, e-belediyecilik kapsamında
belediyelerin yaptıkları hizmetleri aktarmada ve vatandaşın istek ve beklentilerini öğrenmede
internet ortamından ne kadar yararlandıklarını sorgulamaktadır. Bir diğer çalışmada (Tavukçuoğlu
ve Basım, 2007) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait web sitelerini inceleyerek, kurumsal imajın sanal
ortama yansımaları üzerine odaklanmışlardır. İnternet ve web teknolojilerinin belediyelere
sunduğu olanaklar üzerine yaptığı bir çalışmasında (Bensghir, 2000) belediyelerin bu yeni yönetim
aracını kullanmadaki yaklaşımlarını ele almaktadır. Halkla ilişkiler uygulamalarının internet
ortamında giderek yaygınlaştığı bir dönemde e-halkla ilişkiler ile ilgili çalışmalara da rastlamak
mümkündür. İnternetin iletişim araçları içindeki yerini bakanlıklar üzerinden ele alan (Yağmurlu,
2010), e-halkla ilişkiler bağlamında internetin ne şekilde kullanıldığını, kamu yönetimi açısından
incelerken yaptığı bir diğer çalışmada (2011), sosyal medyayı, kamu yönetiminde halkla ilişkiler
bağlamında ele almaktadır. Dünyada yapılan çalışmalar açısından da ülkemizdekine benzer bir
durum söz konusudur.
Günümüzde internetin sağladığı olanaklar sayesinde zaman ve mekan kısıtlaması olmadan kişiler
her türlü nitelikteki bilgi ve belgeye kolayca ulaşabilmektedirler (Timisi, 2003:122). Web
sayfaları ise kurumlar ile ilgili işte bu ulaşılabilirliğin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Gerek kamu gerekse özel kuruluşların web sayfalarını etkin ve doğru kullanmaları bu açıdan
oldukça önemlidir. Bu amaçla Amerika Birleşik Devletleri’nde Eschenfelder ve arkadaşları
yaptıkları çalışma ile kamu kurumlarının web sitelerini değerlendirmekte ölçüt olabilecek bir
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takım kriterler belirlemişlerdir (1997). Yaptıkları çalışmada tasarım ve içerik üzerinde durmuşlar
bunun sonucunda ise “bilginin içeriği’’ ve “kullanım kolaylığı’’ başlıkları altında yedi temel kriter
ortaya koymuşlardır. Bu kriterler, bilginin içeriği başlığı altında; içerik güncellik, gizlilik ve
doğruluk iken, kullanım kolaylığı başlığı altında ise; erişim, tasarım ve dolaşılabilirliktir. Bu
kriterler daha sonra web sitelerinin değerlendirilmesinde farklı coğrafyalarda da kullanılmıştır.
West ise 2000 yılında yaptığı çalışmada Birleşik Devletlerdeki kamu kurumlarına ait web sitelerini
ele almış, bu bağlamda site çevrimiçi bilgi, güvenlik, gizlilik, engellilerin erişimi, yabancı dilde
erişim, sunulan hizmetler ve demokratik erişim gibi kriterler çerçevesinde değerlendirmelerde
bulunmuştur (West, 2000).
Web siteleri, kurumların hedef kitlelerine kendini tanıtmaları ve onları tanımaları noktasında,
önemli bir araç vazifesi görmektedirler. Bununla beraber, kurumların kendilerine özgü
özelliklerini yansıtan kurum kimliklerini de internet aracılığıyla ortaya koyan bir işlevi yerine
getirirler (Yeygel, 2005:78-79). Bu bağlamda web sitelerinin, halkla ilişkiler amaçlı kullanımı
oldukça önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışma kapsamında temel amaç, bakanlık web sayfalarının halkla ilişkiler amaçları
doğrultusunda etkili bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını ortaya koymaktır. Bu bağlamda web
sayfaları halkla ilişkiler çalışmalarını içinde barındıran bir araç olarak ele alınacaktır.
1.

Web Sayfalarının Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı

İnternetin sunduğu araçlar içerisinde, en sık kullanılanlardan birisi web siteleridir. Web sayfaları
gerek maliyetin düşük olması gerekse zaman ve mekan kısıtlılığını ortadan kaldırması ile kitlelere
ulaşma noktasında bir çok avantaj sunar. Ses, görüntü, doküman gibi birçok içeriği geniş kitlelere
ulaştırmada hızlı ve etkili bir mecra olması web sitelerinin bir diğer avantajıdır. Web siteleri örgüt
içi iletişim, kurum imajını güçlendirmek ve diğer halkla ilişkiler faaliyetlerini desteklemek amaçlı
kullanılmaktadır (Hill ve White, 2000: 31-32).
Halkla ilişkiler uzmanları için kurum ve hedef kitle arasında ilişkiler kurarak bu ilişkiyi geliştirmek
ve sürdürebilmek büyük bir önem taşımaktadır. Web siteleri sahip olduğu potansiyel ile bu işlevi
yerine getirmede önemli bir araç olarak karşımıza çıkar. Çünkü web sitelerinin sahip olduğu
potansiyel, karşılıklı ilişkinin gelişmesine yardımcı olacak düzeydedir (Okay ve Güçdemir, 2011:
166). Ancak web sitesinin bu potansiyeline rağmen tek başına yeterli bir performans
gösteremeyebileceği de unutulmamalıdır. Web sitesinin performansını yükseltmek ve daha işler
bir hale getirmek için çoklu ortamlardan da yararlanılmalıdır (Öztürk, 2011:179). Yine sosyal
medyanın da web sayfasına paralel olarak etkin bir şekilde kullanılması önemlidir. Halkla ilişkiler
çalışmaları anlamında, web siteleri ve sosyal medyanın birbirlerine entegre ve etkin kullanımı,
etkileşim açısından bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. İnternetin sunduğu olanaklar ile
halkla ilişkiler faaliyetleri açısından özellikle tanıma ve tanıtma işlevlerini yerine getirmede
önemli bir mecra olduğu ifade edilmektedir. Ancak kurumsal web sayfalarının çift yönlü iletişim
geliştirmede yetersiz kaldığı yapılan çalışmalarda görülmektedir (McAllister-Spooner, 2009: 321).
Ülkemizde de durum farklı değildir Vural ve Coşkun’un 2006’da yaptıkları araştırmada benzer
sonuçlar çıkmıştır (2006). Bu sebeple sosyal medya uygulamalarının web siteleri ile entegre
olarak, destekleyici mahiyette kullanılmaları önemlidir. Çünkü sosyal medya uygulamaları çift
yönlü yapıları, diyaloga yatkın olma özellikleriyle, halkla ilişkiler uygulamaları açısından
geliştirici bir rol üstlenmektedirler (Yağmurlu, 2011).
Çalışma kapsamında bakanlık web sayfaları halkla ilişkiler amaçlı kullanımları bağlamında analiz
edilirken, bir takım başlıklar altında değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, bakanlıkların
web sayfaları halkla ilişkiler kullanımları amacıyla, ilgili bakanlığa dair genel bilgileri içermesi,
kurumsal kimliğine dair bilgiler, bakanlığın medya ile ilişkileri, bakanlığın web sitesinden
ulaşılabilen yayınlar, bakanlığın diğer iletişim çalışmalarına web sayfasından erişim, bakanlık web
226

Evaluatıon of Web Sıtes of the Mınıstry of Republıc of Turkey in the Context of Publıc Relatıons

sitesinin kullanımına yönelik özellikler ve son olarak bakanlığın web sitesinin sosyal medya
araçları ile entegrasyonu ele alınmıştır.
2.

Bakanlığa Dair Genel Bilgiler

Halkla ilişkilerin bir tanıma ve tanıtma sanatı olduğunu vurgulayan Sabuncuoğlu, günümüzde bir
çok kurumda halkla ilişkiler birimlerinin tanıtım kavramı ile birlikte kullanıldığını
belirtir(2002:16). Kuruma dair bir takım genel bilgiler, kamunun o kurumu tanımasına ve
tanımlamasına yardımcı olmaktadır. Halkla ilişkiler amaçlı kullanımı bağlamında web sitesinde
kuruma dair bir takım bilgilerin yer alması beklenir. Bu anlamda, çalışma kapsamında bakanlığın
web sitesinde, bakanlığın çalışma, faaliyet ve sorumluluk alanlarının ne olduğu, bakanın
özgeçmişi, bakanlık üst düzey çalışanlarının (müsteşar ve bürokratlar) özgeçmişleri, bakanlığın
teşkilat şeması gibi bilgilerin yer alması beklenmektedir. Böylece siteyi ziyaret eden kişilerin ilgili
bakanlığa dair bir takım şeffaf bilgiler edinmesi ve olumlu izlenimler edinmesini sağlayacak
bilgilerin yer alması önemlidir.
3.

Bakanlığın Kurumsal Kimliğine Dair Bilgiler

Kimlik; her hangi bir şeyi benzerlerinden ayırmaya yarayan ayırt edici özelliklerinin bütünü olarak
ifade edilebilir. Kurum kimliğini, ‘’bir kurumun benzerlerinden ayrılabilmesi için felsefe, tasarım,
iletişim ve davranışında oluşturduğu bir bütünlük’’ olarak tanımlayan Kırdar (2011:205) kurum
kimliğinin dışa yansıyan yüzünün amblem ve logo gibi görsel unsurlar olduğunu vurgular.
Sabuncuoğlu ise halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında örgütün vizyonu ve misyonunun hedef
kitleye aktarılmasının önemine dikkat çeker(2013:13). Bu bağlamda bakanlık web sitesinin halkla
ilişkiler amaçlı kullanımı noktasında kurum kimliğini yansıtan amblem, logo gibi görsel öğelere
yer vermesi beklenmektedir. Yine web sitesinde bakanlığın vizyonunu ve misyonunu sunması
önemlidir.
4.

Bakanlığın Medya İle İlişkiler

Bir kurumun medya ile olan ilişkileri büyük öneme sahiptir. Medya karakteristik olarak merak
üstüne hareket eder ve bilinmeyene ulaşmaya çalışır. Özellikle kriz dönemlerinde kurum
tarafından medyaya yeterince ve sağlıklı bilgilendirme yapılmaz ise bilgi oluşacak bilgi kirliliği
kurum açısından telafisi zor sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu anlamda kurumun medya ile
ilişkilerinde sağlıklı bir iletişim kurması ve kurumla ilgili konularda medyayı ilk elden
bilgilendirmesi önemlidir. Halkla ilişkiler kullanımları amaçlı olarak web sitelerinin medyanın
ulaşabileceği bir takım bilgileri barındırması gerekmektedir. Web sayfaları bu yönüyle medya
çalışanlarının kurum ile ilgili bilgilere hızlı bir şekilde ulaşmalarını da sağlamaktadır. Web
sayfaları zaman ve mekan kısıtlaması olmadan medya mensuplarını kurumla ilgili bilgi ve belgeler
noktasında ilk elden bilgilendirmeye yarayan araçlardır. Bu anlamda bakanlık web sitesinde
geçmiş dönemlere ait basın bültenleri, raporlar, istatistiki bilgiler, fotoğraf ve grafikler, yapılması
planlanan etkinliklere dair bilgilerin olması beklenir. Yine bakanlığın adres, telefon ve faks gibi
geleneksel iletişim bilgilerin yer alması bunun yanında bakanlık veya sorumlu kişilere ait e-posta
adresinin bulunması önemlidir.
5.

Bakanlığın Web Sitesinden Ulaşılabilen Yayınlar

Kurumlar belirli periyodlarla gazete, dergi gibi bir takım yayınlar çıkarmaktadırlar. Bu yayınlar
halkla ilişkiler faaliyetlerinin bir parçası olarak kurumun hedef kitlesini veya kurum çalışanlarını
bilgilendirmek ve etkilemek amaçlı olabilmektedir. Bunun yanında kuruma dair duyurumlar ekitaplar, tanıtım filmleri ve videolar da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Gerek bakanlık
çalışanları, vatandaşlar gerek medya çalışanları için bu unsurların web sayfasında bulunması
gerektiği değerlendirilmektedir.
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6.

Bakanlığın Diğer İletişim Çalışmalarına Web Sayfasından Erişim

Web sayfaları bakanlığın gerçekleştirdiği diğer bir takım halkla ilişkiler faaliyetlerinin duyurumu
için kullanabilecekleri bir alandır. Bu anlamda seminer ve konferanslar ile ilgili bilgiler,
desteklenen projeler sosyal sorumluluk faaliyetleri, özel gün veya olaylar ile ilgili kutlamalar bu
bağlamda değerlendirilmektedir. Yine ‘’form’’ diye tanımlanabilecek ve siteyi ziyaret edenlerin
düşünce istek ve şikayetlerini iletebilecekleri bir alanın web sayfasında bulunması gerektiği
değerlendirilmektedir.
7.

Bakanlık Web Sitesinin Kullanımına Yönelik Özellikler

Web siteleri barındırdığı içeriğin yanında bir takım özellikleri ile de ziyaretçinin kullanımını
kolaylaştırmakta ve istatistiki bilgiler verebilmektedir. Bu anlamda gerek ülkemizdeki yabancı
sayısı gerekse ilgili bakanlıkla ilgili bilgi almak isteyen yabancılar düşünüldüğünde web sitesinin
yabancı dil seçeneğinin bulunması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yine ilgililerin web sitesinde
ulaşmak istediği bilgiye kolayca ulaşabilmesini sağlayan site içi arama motorlarının bulunması
önemli bir faktördür. Bunun yanında bazı siteler anlık, günlük v.s gibi kullanıcı bilgisini vererek
ilgililer için istatistiki bir takım veriler sunmaktadır. Bu anlamda bakanlığa ait web sitesi bu
kriterler çerçevesinde değerlendirilmiştir.
8.

Bakanlığın Sosyal Medya Kullanımı Ve Web Sitesinin Sosyal Medya Hesapları İle
Entegrasyonu

Web 2.0, kuşak internet teknolojilerinin hayatımıza getirdiği bir alan olan sosyal medya şüphesiz
en tartışmalı ve nereye gideceği pek kestirilemeyen yeni bir mecra olarak değerlendirilmektedir.
Sayımer sosyal medya için ‘’kullanıcılara enformasyon, düşünce ilgi ve bilgi paylaşım imkanı
tanıyarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi araçlardır (2008:123)’’ demektedir. Sosyal medya
adında ‘’medya’’ kavramı bulunmasına rağmen geleneksel medyadan çok farklı bir mecradır.
Özellikle çift yönlü olması ve kullanıcıların kendi içeriklerini yaratarak veya beğendikleri
içerikleri paylaşarak yayıncı bir profile de sahip olması yönüyle geleneksel medyadan
farklılaşmaktadır. Sosyal medya kullanıcılarına ses, video, fotoğraf ve metin gibi diledikleri
içerikleri paylaşma ve yayma imkanı sunmaktadır. Bu yönüyle sosyal medya “insanların düşünce,
görüş ve ilişkilerini internet üzerinden paylaştıkları bir ortam sunmaktadır’’ (Yağmurlu, 2011).
Karahasan; sosyal ağların bireylere kendilerini ifade etme fırsatı verdiğini belirtirken ayrıca onlara
bir ilişkiler zinciri sunarak, bir gruba ait olma duygularını da tatmin ettiğini savunmaktadır
(2012:154). Bu yönüyle bireyler sanal topluluklar içerisinde yeni bir toplumsallaşma sürecinin bir
parçası haline geliyorlar. Kendine has özellikleri ile sosyal medya gerek kamu kurumları gerekse
özel kurumlar için yeni fırsatları ve riskleri beraberinde getiriyor. Fırsatlar sunuyor çünkü çift
yönlü diyaloga açık mecralar olarak geniş kitlelerle iletişim kurulabilecek ve etkileşimin güçlü
olduğu alanlar yaratıyor. Riskler barındırıyor çünkü sosyal medya hataları affetmiyor. Paylaşılan
hatalı bir içerik hızla yayılıp bir krize dönüşme potansiyelini taşırken, diğer kullanıcılar tarafından
da hızla paylaşılabildiği için geriye alınması mümkün olmuyor.
Son yıllarda kamu kurum ve kuruluşları da sosyal medyayı bir iletişim ve etkileşim aracı olarak
kullanmaya başlamış görünüyorlar. Çeşitli duyurumlar, yorumlar bildirimler bu mecralar
aracılığıyla yapılıyor. Çalışma kapsamında bakanlıkların web sayfaları incelenerek sosyal medya
hesaplarına sahip olup olmadıkları ve ana sayfalarından sosyal medya hesaplarına erişim sağlayıp
sağlamadıklarına bakılmıştır. Bu anlamda sosyal medya hesaplarının web sayfalarına entegre olup
olmadığı incelenmiştir.
9.

Araştırma Yöntemi

Bu çalışmada üzerine odaklanılan temel amaç Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlıklarının web
sayfalarını halkla ilişkiler amaçlı kullanımları bağlamında analiz etmektir. Bu amaçla web
sayfaları halkla ilişkiler özeliklerini ne oranda barındırdıkları açısından değerlendirilmiştir. Yine
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çalışma kapsamında web sayfalarının sosyal medya hesaplarıyla entegre olup olmadığına
bakılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2017 yılı itibarıyla Başbakanlık dahil toplam 22 bakanlığın
web siteleri incelenmiştir.
Çalışma kapsamında web sayfalarındaki içeriklerin halkla ilişkiler amaçlarına ne kadar uyumlu
olduğunun ortaya konulması amaçlandığından araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik
analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek
kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu amaçla toplanan verilerin önce kavramsallaştırılması, daha
sonrada ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ve buna göre veriyi
açıklayan temaların saptanması gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 259). Bu amaçla 22
bakanlığın web siteleri bakanlıkla ilgili genel bilgiler, medya ile ilişkileri, web sitesinden
ulaşılabilen yayınlar, diğer iletişim çalışmalarına web sayfasından erişim, web sitesinin
kullanımına yönelik özellikler ve son olarak bakanlığın web sitesinin sosyal medya araçları ile
entegrasyonu analiz edilmiştir.
Tablo-1. Web Sayfasında Olması Değerlendirilen Kategoriler Ve Operasyonel Tanımları
Kategori

Operasyonel Tanım

Bakanlığın örgüt
(teşkilat) şeması

Bakanlığın çalışma işleyişini gösteren ve bu başlık altında yer alan şema veya
açıklayıcı bilgiler.

Bakanın özgeçmişi

Bakanın adı, eğitimi, önceden üstlendiği görevler, çalıştığı yerler ve mesleği
hakkındaki bilgiler

Yönetici konumundaki
üst düzey bürokratların
özgeçmişi

Yönetici (bürokrat) adı, eğitimi, önceden üstelendiği görevler çalıştığı yerler ve
mesleği hakkındaki bilgiler

Bakanlığın çalışma ve
sorumluluk alanları

Bakanlığın sorumluluğunda olan kurum, kuruluşlar ve hizmet sunduğu alanlar

Vizyon

Bakanlığın bakış açısı

Misyon

Bakanlığın temel varoluş amacı

Logo - Amblem

Bakanlığın adını kendine özgü biçimde yansıtan karakter seti ya da grafik
tasarım- özel tasarım ya da görsel obje

Duyurular

Raporlar

Film-tanıtım videoları

Bakanlığın duyurular başlığı altında verdiği, kurum çalışanları ve kamuyu
ilgilendiren duyurumların yapıldığı bağlantı
Bakanlığın faaliyetleri ile ilgili raporlara ulaşılabilen bağlantı

Bakanlığın kendisi ve/veya faaliyetleri ile ilgili film veya tanıtım videoları

Adres ve iletişim
bilgileri

Geleneksel iletişim bilgilerinin varlığı (telefon, fax, adres bilgisi)

E-posta

Bakanlık ya da sorumlu kişilere ait e-posta adresinin varlığı

Basın arşivi- Basın
bültenleri

Bakanlık, bakan ya da çalışanlar ile ilgili basında yer almış haberlere yönelik
örneklerin yer aldığı bölüm- Bakanlığın yayınlanmış basın bültenleri
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Etkinlikler

Bakanlığın etkinlikler adı altında verdiği bağlantılar

Sosyal sorumluluk

Bakanlığın sosyal sorumluluk adı altında verdiği bağlantılar

Sponsorluk

Bakanlığın sponsorluk adı altında verdiği bağlantılar

Seminer ve
konferanslar

Bakanlığın seminer ve konferanslar adı altında verdiği bağlantılar

Kutlamalar

Bakanlığın kutlamalar adı altında verdiği bağlantılar

Resim ve fotoğraflar

Bakanlık ve faaliyetlere ait resim ve fotoğraflar

Online dergi ve gazete

Bakanlığın online dergi ve gazete adı altında verdiği bağlantılar

Form

Web sayfası ziyaretçilerinin düşünce istek ve şikayetlerini iletebilecekleri bir yazı
alanının varlığı

Arama motoru

Web sayfasında aranan bilgiyi bulmaya yarayan araç

Dil seçeneği

Web Sayfasını farklı dillerde görüntüleme imkanı

Anlık kullanıcı bilgisi

Web sayfası kullanıcılarının anlık ve /veya belirli periyodlarla istatistiki bilgisi

Sosyal medya
araçlarının varlığı

Web sayfasında bağlantı sekmesi bulunan sosyal medya araçlarının varlığı

Bu çalışma kapsamında operasyonel tanımlar ve kategoriler belirlenirken Öztürk ve Ayman’ın
(2007) İSO tarafından belirlenen Türkiye’nin ilk 100 şirketinin web sayfalarını analiz ettikleri
çalışmalarında kullandıkları ve web sitelerinin halkla ilişkiler amaçlı kullanımlarını belirlemek
amacıyla geliştirdikleri tablodan yararlanıldı. Bakanlıkların birer kamu kurumu olması ve kar
amaçlı kurumlar olmaması sebebiyle tablo üzerinde değişiklikler yapılarak araştırmaya uygun
olacak şekilde uyarlandı.
10. Sonuç ve Öneriler
Araştırma kapsamında Başbakanlık dahil Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin icracı Bakanlıklarının
tamamının web sayfaları incelenmiştir. Web sayfalarının kurumların dışa açılan yüzü olması,
ilgilileri enforme etmesi, kuruma dair gerekli bilgileri barındırması onları kurumun iletişim
faaliyetlerinin bir parçası olarak karşımıza çıkarmaktadır. Bu anlamda web sayfaları aynı zamanda
kuruma dair halkla ilişkiler faaliyetlerinin de bir parçası olarak işlev görmektedir. Bu bağlamda
bir web sayfasının halkla ilişkiler açısından barındırması öngörülen unsurlar bakanlık web
sayfaları üzerinden analiz edilmiştir.
1. Bakanlığa dair genel bilgileri içermesi açısından: Bu başlık altında incelendiğinde
“bakanlığın örgüt (teşkilat) şeması’’, “bakanın özgeçmişi’’ ile “bakanlığın çalışma,
sorumluluk ve faailyet alanlarına’’ dair bilgileri içermesi noktasında 22 bakanlığın
tamamının bu unsurları barındırdığı görülmektedir. Bu kategoride yer alan “yönetici
düzeyindeki üst düzey bürokratların özgeçmişleri’’ ne dair ise “İçişleri, Kültür ve Turizm
ile Başbakanlık’’ olmak üzere 3 bakanlığın web sayfasının bu unsuru barındırmadığı; diğer
19 bakanlığın web sayfalarının ise bu unsuru barındırdığı görülmektedir.
2. Bakanlığın kurumsal kimliğine dair unsurlar açısından: Bu bağlamdan incelendiğinde
22 bakanlığın web sayfalarının tamamında bakanlıkların kendilerine has “logo – amblem’’
gibi görsel obje, özgün tasarıma sahip oldukları görülmüştür. Yine kurumsal kimliğe
yönelik olarak web sayfasında bulunması öngörülen bakanlığın “vizyon ve misyon’’ unu
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gösteren bilgilerin var olup olmadığına bakılmıştır. Web sayfalarının 12’sinde vizyon ve
misyona yer verilirken 10 bakanlığın web sayfasında bu unsurlara yer verilmemiştir. Bu
10 bakanlık “Başbakanlık, Adalet, Avrupa Birliği, Gençlik ve Spor, Milli Savunma,
Kalkınma, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi, Çevre ve Şehircilik’’ bakanlıklarıdır.
3. Medya ile ilişkiler açısından: Medya ile ilişkiler çerçevesinden bakıldığında web
sayfalarında bulunması öngörülen “basın arşivi – basın bültenleri’’ unsuru 22 bakanlıktan
21’nde mevcut olup bu unsuru barındırmayan tek web sayfası Avrupa Birliği Bakanlığı’nın
web sayfasıdır. Bu başlıktaki diğer bir unsur olan “raporlar ve istatistiki bilgiler’’ e
bakıldığında ise Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere 2 bakanlık hariç
diğer 20 bakanlığın web sayfalarında bu unsur mevcuttur. Genel iletişim bilgileri diye
tanımlanabilecek “adres, telefon, fax’’ gibi klasik iletişim araçları ise 22 bakanlığın
tamamının web sitelerinde mevcuttur. Ancak “E-posta’’ adresine bakıldığında 13 web
sayfasında bu iletişim aracı mevcutken “Dışişleri, Aile ve Sosyal Politikalar, Gençlik ve
Spor, Maliye, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme ile
Başbakanlık olmak üzere 9 bakanlığın web sayfalarında “e-posta’’ erişimi
bulunmamaktadır. Yine bu başlık altında bulunan bakanlığın faaliyetlerine dair “resimfotoğraf’’ unsuruna bakıldığında 16 web sayfasında erişim varken “Adalet, Dışişleri,
İçişleri, Avrupa Birliği, Milli Eğitim ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlık’ları olmak
üzere 6 bakanlığın web sayfalarında bu unsur bulunmamaktadır.
4. Web sayfasından ulaşılabilen yayınlar: Bu başlık altında değerlendirilen “tanıtım
filmleri – videolar’’ 15 web sayfasında mevcutken “Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Eğitim,
Ulaştırma, Maliye, Milli Savunma’’ bakanlıkları olmak üzere 7 bakanlığın web sayfasında
bu unsur bulunmamaktadır. Yine “online dergi – gazete’’ gibi yayınlara erişim açısından
bakıldığında 16 web sayfasında bu unsurun olduğu görülürken “Başbakanlık, Orman ve Su
İşleri, Milli Eğitim, Milli Savunma, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Gümrük ve Ticaret’’
bakanlıkları olmak üzere 6 bakanlıkta böyle bir erişim bulunmamaktadır.
5. İletişim çalışmalarına dair diğer özellikler: Bu bağlamda değerlendirilen “sponsorluk
ile sosyal sorumluluk’’ çalışmalarına yer verip vermediklerine bakıldığında 22 bakanlığın
hiç birinin web sayfasında bu iki unsura yönelik bir bağlantının bulunmadığı görülmüştür.
Yine “kutlamalar’’ başlığına yer veren web sayfası sayısı sadece 2 olup bunlar “Gençlik
ve Spor ile Çevre ve Şehircilik’’ bakanlıklarına ait sayfalardır. “Seminer ve konferanslar’’
a yer veren web sayfası sayısı ise sadece 4 olup bunlar “Adalet, Kalkınma, Dışişleri,
Ekonomi’’ bakanlıklarına aittir. Bir diğer unsur olan “duyurular’’ başlığı ise 22 bakanlığın
web sayfasının tamamında mevcuttur. Bunların dışın son olarak web sayfasını ziyaret
edenlerin düşünce, istek ve şikayetlerini iletebilecekleri bir yazın alanı olarak
değerlendirilen “form’’ unsuru ise sadece 3 web sayfasında bulunmaktadır. Bunlar;
“Dışişleri, Milli Eğitim ve İçişleri’’ bakanlıklarının sayfalarıdır.
6. Web sayfasının kullanımına dair özellikler açısından: Bu başlık altında ele alınan
“yabancı dil seçeneği’’ 18 sayfada mevcut olup bu seçeneğin bulunmadığı 4 sayfa
“Başbakanlık, Orman ve Su işleri, Gençlik ve Spor, Bilim Sanayi ve Teknoloji’’
bakanlıklarına aittir. Yine 20 web sayfasında site içi “arama motoru’’ bulunurken “Orman
ve Su İşleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik’’ bakanlıkları olmak üzere 2 bakanlığın
sayfasında arama motoru bulunmamaktadır. Son olarak “anlık kullanıcı’’ bilgisi
edinilebilen web sayfası sayısı sadece 3 olup bunlar “Adalet, Milli Savunma ile Enerji’’
bakanlıklarına ait olan web sayfalarıdır.
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7. Sosyal medya hesaplarına erişim: Bu başlık altında sosyal medya hesapları bulunan
bakanlıklarının web sayfalarının ana ekranından bu hesaplarına erişim sağlayıp
sağlamadıklarına bakılmıştır. Sonuç olarak “Gıda Tarım ve Hayvancılık’’ bakanlığı hariç
olmak üzere diğer 21 bakanlığın web sayfalarından sosyal medya hesaplarına erişimlerinin
olduğu görülmüştür.
Elde edilen veriler sonucunda web sayfalarının halkla ilişkiler unsurlarını barındırması açısından
incelendiğinde en başarılı web sayfasının öngörülen 25 unsurdan 21’ini barındıran “Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’’ na ait olduğu görülmüştür. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı web
sayfasında bulunmayan 4 unsur ise “sosyal sorumluluk, sponsorluk, kutlama ile form’’
başlıklarıdır. Bu bakanlığı web sayfalarında 19 unsuru barındıran “Sağlık ile Kalkınma’’
bakanlıkları takip etmektedir. Web sayfalarının sahip olması gereken unsurlar açısından en kötü
tablo ise bu unsurlardan sadece 13’ünü barındıran ‘’Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’’ ile
“Başbakanlık’’ tır.
Hedef kitleleri ile kurum arasında köprü vazifesi gören web sayfalarının, kurumun dışa açılan
penceresi olarak belli unsurları barındırmaları halkla ilişkiler açısından önemlidir. Bu bağlamda
çalışma kapsamında elde edilen veriler neticesinde başta “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’’
ile “Başbakanlık’’ olmak üzere bakanlıkların web sayfalarını yeniden gözden geçirmeleri vatandaş
ile münasebetleri noktasında yararlı olacaktır. Teknolojinin insan hayatının her aşamasına nüfuz
ettiği ve giderek yaygınlaştığı günümüzde bir kurum veya kişi hakkında bilgi edinmek istendiğinde
ilk müracaat edilen yerlerden birisi web sayfalarıdır. Bu anlamda web sayfalarının önemi ve kurum
açısından oynadığı rol değerlendirilerek halkla ilişkiler unsurlarını olabildiğince barındırması ve
içeriğinin bu bağlamda düzenlenmesi kurum açısından önem teşkil etmektedir.
11. Tablolar
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Tablo 3: Bakanlıklar Ve Web Sayfasında Olması Değerlendirilen Kategorilerin Dağılımı.
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MASALLARI YENİDEN İŞLEVSEL KILMAK: “MASAL EVİ” PROJESİ
Erdal ADAY
Hacer AKÇALAN
Öz
İşlevsel kurama göre metin, tepki gösterecek bir dinleyici kitlesine sunulmazsa ya da icra edilmezse anlamsızdır.
Kısaca işlevsel kuramda, icra edilen bir folklor unsurunun onu anlatanda veya dinleyende oluşturduğu niteliklerin ve
icra edilen folklor unsurunun meydana getirdiği sonuçların ortaya konulması amaçlanmıştır. Kitle iletişim araçlarının
yaygınlığı, küreselleşme ve sosyal gereksinimler insanı toplumdan uzaklaştırıp değerlerinden ve kültüründen kopuk
bireyler meydana getirmektedir. Toplumdaki bu aksaklığın düzeltilebilmesi için halk edebiyatı ürünlerinin; kültürel
değerlerin aktarımı, toplumsal düzenin sağlanması ve halk eğitimi konularındaki işlevleri canlandırılmalıdır. Bu
bağlamda masalların önemi; kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan kültürel ögelerin aktarımında, bireyi geleceğe
hazırlamada ve ana dil eğitiminde yadsınamaz. Masallar, salt metinlerden ibaret olmayıp toplumun ve doğal olarak
toplumu oluşturan bireylerin hoşça vakit geçirmesi, eğlenmesi, eğlendirmesi; değerlere, toplum kurumlarına ve
törelere göre toplumun eğitilmesi; kültür aktarımını sağlayarak topluma yardım etmesi fonksiyonlarıyla öne çıkar.
Ayrıca masallar, toplumsal ve kişisel baskılardan kurtulmak için topluma ve bireye kaçış mekanizması oluşturması
bakımından oldukça önemli işlevlere sahip bir güçtür. Anlatı geleneğinin kaybolan türlerinden biri olan masallar,
anlatıcının dilinde yeniden şekillenmekte dinleyicisine ise her dinlemede yeni kazanımlar sağlamaktadır. Bu
çalışmada, masal türüne işlevsel açıdan yaklaşıldığında masalın ne denli etkili olduğunun farkına varılmasının;
örgütlü, kurumsal, planlı ve sistematik bir biçimde bu güçten yararlanılmasının ve tüm bunlardan yola çıkarak masal
evi projesinin hayata geçirilmesinin önemi vurgulanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Masal, masalların işlevleri, masal evi projesi, kültür aktarımı, toplum eğitimi.

FUNCTIONALISE THE TALES AGAIN: THE PROJECT OF “TALE HOUSE”
Abstract
According to the functional approach, texts are meaningless if they are not presented or performed to reactive listeners.
Briefly, on the functional approach, it has been aimed to be revealed the qualities which the folklore performance
acted creates on the listener or performer and the results which the folklore performance acted comes in sight. The
prevalence of mass media, globalization, and social needs create individuals separated from their values and culture
by conducting away from the community. In order to correct this fault in society, the functions of folk literature
products about transferring cultural values, ensuring social order and public education should be revived. In this
context, the importance of the tales cannot be denied in the transfer of cultural objects facing the danger of
disappearance, in preparing the individual for the future and in their mother tongue education. Tales are not consisted
of plain texts and they feature in with the functions of that they make people have a nice time, enjoy, entertain; of
educating the society regarding to values, social institutions, morals and helping to the society by providing cultural
transmission. Likewise, tales are the power which has quite important functions in point of creating a mechanism for
the society and the individuals to get rid of social and personal pressure. Tales, one of the disappearing genres of
narrative tradition, are reshaped in the narrator’s language and provide its listener with new achievements in each one.
This study aims to emphasize the importance of realize how effective the tale is ; of getting benefit from this force in
an organized, institutional, planned, controlled and systematic way and of putting the project of tale house into practice
on the basis of all these when it is approached to the tales from a functional point of view.
Key Words: Tale, the functions of tales, the project of tale house, cultural transmission, community education.
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Giriş
Geçmişten günümüze daha çok hoşça vakit geçirmek amacıyla anlatılan masalların birden fazla
işlevi vardır. Masal millî kültürün aktarımında, evrensel kabullerin belirlenmesinde, çocuğun
hayal gücünün geliştirilmesinde önemli bir kaynaktır. Bu çalışmada masal anlatma geleneğinde
icracı, ortam ve metin ekseninin tekrar canlandırılmasının nasıl gerçekleştirilebileceği üzerinde
durulmuştur. Ayrıca masalların günlük hayatta etkili ve işlevsel hale getirilmesi için yapılması
gerekenlerin neler olduğu hususunda bilgi verilmiştir.
Halk anlatı geleneğinin en eski türlerinden olan masalların şimdiye kadar çeşitli tanımları
yapılmıştır. Şükrü Elçin, “Halk Edebiyatına Giriş” adlı eserinde masal hakkında, “…İşte böyle
bir zaman içinde köklü geleneğe bağlı, kolektif karakter taşıyan, ‘hayali-gerçek’, ‘mücerretmüşahhas’, ‘maddi-manevi’ konu, macera, vak’a, problem, motif ve unsurla, nesir diliyle, vakit
geçirmek, insanları eğlendirirken terbiye etmek düşüncesinden hareketle, hususi bir üslupla
anlatılır ve yazılır” der (Elçin, 1986, s. 369).
Umay Günay ise “Masallar, diğer folklor mahsulleri gibi paylaşılan hayatın içinde doğmuş ve
muhafaza edilmiştir. Masalların müşterek bir yapıya ve ortak motiflere dayalı sözlü gelenek içinde
gelişmiş edebi bir tür olduğu gerçektir” demiştir (Günay, 1975, s. 17).
“Masal, gerçek veya gerçeküstü, kimi zaman doğrudan, kimi zaman sembolik olarak belirli bir
üslup ve kalıp ifadeler çerçevesinde anlatılan, genellikle içinden ya dersler çıkarılan, ya da
eğlendirmek amaçlı, pek çok zaman ikisinin de bir arada olduğu, inandırma kaygısı taşımayan
ağzından bal damlayan anlatıcıları bulunan, en eski zamanlardan beri halkın edebî ihtiyacını
karşılayan halk kültürünün yaygın ve günümüze dek gelebilen nesir ürünlerinden biridir” (Önal,
2011, s. 2).
Bütün bu tanımlar ışığında denilebilir ki masal; gerçek ve gerçeküstü dünyanın bir varmış bir
yokmuş zaman potasında kaynaştırıldığı, gerçek kişilerin hayal unsuru kadrolarla (cin, dev, peri
vb.) içli dışlı doğal bir ilişki içinde olduğu, mekân ve zaman kavramlarının tek boyutlu yaşandığı,
başlangıç ve bitiş formelleri olan, kaybolan kültür ögelerini -yardımlaşma, sır tutabilme, büyüklere
saygı vb.- içerisinde barındıran ve dışarıya aktaran, birtakım simgesel motiflerden oluşan ve
genellikle mutlu sonla biten belli uzunluktaki sözlü kültür ürünleridir.
Yukarıda belirtilen tanımlara bakıldığında masal türü her ne kadar metafizik unsurlar ve olaylar
içerse de masalın gerçek hayatın içinde doğduğu, yaşadığı, korunduğu ve varlığını sürdürdüğü
görülmektedir. Milletlerin düşünce ve inanç yapısını belli bir sistematik ve semboller dizisi
şeklinde bizlere aktaran masalların, varlığını ve etkisini sürdürebilmesi için işlevsellik kazanması
gerekmektedir.
Bu noktada şu sorularla karşılaşılır:
 Masallar, kültür içerisindeki işlevlerini nasıl ve ne şekilde yerine getirir?
 Yaşadığımız zaman diliminde masalları tekrar kullanılır, etkili ve işlevsel hale getirmek için ne
gibi önlemler alınmalıdır?
 Somut olmayan bu kültürel mirasımız nasıl somutlaştırılmalı, bu konuda ne gibi çalışmalar
yapılmalıdır?
Tüm bu soruların yanıtını bulmak için masalları işlevsel kuram açısından ele almanın daha iyi
olacağı düşünülmektedir.
İşlevsel kuramın kurucuları, B. Malinowski (1884-1942) ve birbirlerinden habersiz olarak
yürüttükleri alan araştırmalarının sonucu aynı kuramsal çerçeveyi ileri süren A. Reginald
Radcliffe-Brown'dur (1881-1955). Bu kuramın önde gelen diğer temsilcileriyse R. Thurnwald
(1869-1954) ve Ruth Benedict’tir (1887-1948) (Çobanoğlu, 1999, s. 213). Bazı halk bilimci ve
antropologlar tarafından kurulan işlevsel kuramın, kültürel antropolog Fransz Boas ile bu kuramın
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oluşup gelişmesinde önemli rolleri olan öğrencileri vasıtasıyla daha sonraki dönemlerde kullanımı
yaygınlaşmıştır.
Kuramın gelişiminde büyük katkısı olan Malinovski’nin kültür tanımı ile kuramın yapısı ve
işlevleri hakkındaki tespitleri, bu kuramın kavramsal çerçevesinin belirlenmesinde önemli yararlar
sağlamıştır.
Kültür, geleneğin devamını sağlayan bir araçtır. Her kültürde eğitime yönelik yöntemler ve
mekanizmalar vardır. Kültürel başarının özü, işbirliği olduğuna göre düzen ve yasa
sürdürülmelidir. Her toplulukta töre, ahlak ve yasayı doğrulayan düzenlemeler olmalıdır. Kültürün
maddi temeli güncellenmeli ve bu temel, işler bir duruma getirilmelidir. Kültürün işlevi; bir
ihtiyacın içinde insanların işbirliği yaptıkları, zanaatsal ürünleri kullandıkları ve malları
tükettikleri bir etkinlikle karşılanması olarak tanımlanabilir (Çobanoğlu, 2002, s. 215).
Alan araştırması sonucunda elde edilen halk bilgisi ürünleri, metin merkezli ve bağlam merkezli
kuram ve yöntemlere göre incelenmektedir. Metin merkezli yöntemlerde sadece metin temele
oturtularak halk bilgisi ürünlerinin şekil ve içerik özellikleri dikkate alınırken bağlam merkezli
yöntemlerde metnin yanında metnin oluşturulma ortamı ve işlevi de dikkate alınmaktadır.
Halk edebiyatı anlatılarında metinlerden ziyade bu metinlerin icra ortamları, dinleyicileri, mekânı,
zamanı ve bağlamı olmak üzere farklı ayakları vardır. Bu ürünlerin anlatılmasının temel nedenleri,
icracının ürünleri anlatmasının nedenleri, dinleyicilerin o anlatıyı dinleyip anladıktan sonra
kullanmasının nedenleri gibi durumlar işlevsel kuramın temel sorunlarıdır. Bu anlatılar kimler
tarafından, nasıl, neden, nerede yaratılıp nakledilmektedir ve kimler tarafından, neden, nasıl
dinlenmektedir? (Bascom, 2014, ss. 71-86; Ekici, 2015, s. 124).
Bir folklor unsuru birden fazla işleve sahip olabilir. Dahası bir folklor unsurunun işlevi, icra
edildiği bağlama bağlı olarak da değişebilir. Folklorun birden fazla işlevi arasında, William
Bascom'un (Bascom, 2014, ss. 71-86) basite indirgeyerek en önemli gördüğü birkaç tanesi
şunlardır:
1. Hoş vakit geçirme, eğlenme ve eğlendirme işlevi
2. Değerleri, toplum kurumlarını ve töreleri destekleme işlevi
3. Eğitim ve kültürün gelecek kuşaklara aktarılarak toplumun eğitilmesi işlevi
4. Toplumsal ve kişisel baskılardan kaçış işlevi
William Bascom’un ifade ettiği bu işlevlere ek olarak Başgöz, beşinci bir işlev daha eklemektedir
ki bu da protesto işlevidir. Başgöz, her toplumda toplumsal düzenin yanında, düzene aykırı
davranışların varlığından söz eder. Birleştirici, düzenleyici olguların karşısında bölücü ve düzen
bozucu unsurlar her zaman vardır. Folklor her zaman düzeni ve birliği sürdürme isteğinde olana
destek verme eğiliminde değildir. Bazen kurulu düzene ve değerlere direnme, onları yıkmaya
kalkışanlara destek verme şeklinde de tezahür edebilir. Türkülerde, hikâyelerde ve müziklerde
bunun yansımalarını görmek mümkündür (Başgöz, 1996, s. 2). Ekici ise bu işlevi, toplumsal ve
kişisel baskılardan kurtulma, yani kaçış işlevi içerisinde değerlendirerek toplumdaki sınıf
farklılıklarından dolayı ortaya çıkan çatışmanın halk bilgisi ürünlerine yansımasının protesto işlevi
olarak değil; toplumsal baskılardan kurtulma yani kaçış işlevi olarak da ele alınabileceğini
belirtmiştir (Ekici, 2015, ss. 125-126). Bu görüşün daha doğru olduğu düşünülerek Başgöz
tarafından ayrı bir işlev olarak kabul edilen protesto işlevi, toplumsal ve kişisel baskılardan kaçış
işlevi alt başlığında değerlendirilmiştir.
Halk bilgisi ürünlerinin bu işlevlerini, masal türü açısından değerlendirmek gerekirse:


Malinowski’nin kültür tanımı için bkz: Bronislav Malinovski, Bilimsel Bir Kültür Teorisi (Çev. Saadet Özkal),
Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1992, ss.21-22.
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1. Hoş Vakit Geçirme, Eğlenme ve Eğlendirme İşlevi
Bascom’a göre bütün folklor icraları sadece bir eğlence olmaktan uzaktır. Eğlence ve eğlendirme
her ne kadar folklorun önemli hem de son derece önemli bir işleviyse de tek işlevi değildir. Gerek
gülme gerekse hayal ve fantezi unsurları altında derin anlamlar vardır (Bascom, 2014, s. 78).
Türkler toylarda ve hayatın geçiş dönemlerinde hayata bağlı, eğlenmeyi seven, canlı, hareketli,
dışa dönük bir millettir. Türklerin bu karakteristik özellikleri, tüm halk edebiyatı ürünlerine de
yansımıştır.
Teknolojinin günümüzdeki gibi gelişmiş olmadığı zamanlarda masalların, uzun kış gecelerinde
evlerde, kahvelerde birlikte hoşça vakit geçirmek, eğlenmek ve eğlendirmek amacıyla anlatılan bir
tür olduğu da unutulmamalıdır. Aynı zamanda masalların dinlenme ortamları, sosyalleşmenin
sağlanması ve gelişmesi için uygun zemini hazırlar. Bu eğlenme ortamlarında sadece hoş vakit
geçirme değil; zaman zaman korku, heyecan, merak duyguları da öne çıkar. Özellikle kadınlar
arasında anlatılan masallarda konuları kadın-erkek, gelin-kaynana ilişkileri üzerine olan masallar
anlatılarak pasif durumdaki dinleyicinin ilgi alanları doğrultusunda hoşça vakit geçirmesi sağlanır.
2. Değerleri, Toplum Kurumlarını ve Töreleri Destekleme İşlevi
Folklorun ikinci işlevi Bascom’a göre, kültürün onaylanması, ritüelleri gözlemleyen ve icra
edenler ile ritüellerin ve kurumların doğrulanmasıdır (Bascom, 2014, ss. 79-80). Folklor ürünleri
toplumun değer yargılarının sağlamlaşmasını, güncelleşmesini ve gelecek kuşaklara aktarımının
gerçekleşmesini sağlar.
Masallar; değerleri, toplum kurumlarını ve töreleri destekleme işlevini en iyi şekilde yerine getiren
türlerden biridir. Ferit Devellioğlu’nun tanımı da masalın bu işlevi üzerinedir: “Terbiye ve ahlâka
faydalı, yararlı olan hikâye” (Devellioğlu, 1996, ss. 625). Masallardaki kahramanlar içimizdendir.
Olaylar, olağanüstü; karakterler, tabiatüstü varlıklardır. Ancak masallar çok önemli bir işlevi
yerine getirerek bir milletin inançlarını ve ahlaki değerlerini tanımlar. Ahlakı korur, ahlaki
değerlerin uygulanış biçimini öğretir. Zorluklar karşısında yol göstericidir, pratik ve uygulanabilir
kurallar barındırır. Masallar kapsayıcı bir tür olarak içerisindeki atasözlerinin, ninnilerin,
manilerin, inanışların, gelenek ve göreneklerin de taşıyıcısıdır. Bu sebeplerle masallar,
uydurulmuş saçma sözler değil; tam aksine mütevazı ama çok etkili bir güçtür. Masallar gelenekler
doğrultusunda gelişir. Geleneklerde topluma mesajlar vardır ve bu mesajlarla gelecek pekiştirilir.
Bu nedenle geleceğin pekiştirilmesinde masallar, doğrudan ve dolaylı yönüyle etkisini gösterir.
Masallarda, insanın varoluşuna ait tüm unsurlar bir arada görülmektedir. Bunlar içerisinde aile ve
toplum düzeni; kadının, erkeğin, çocuğun toplumdaki yeri ve görevleri; insanın hayatını etkileyen
geçiş dönemleri (doğum, ölüm, evlenme); insani duygular (aşk, mutluluk, kin, öfke, ihanet ...);
ahlaki değerler gibi unsurlar yer alır. Masallar, insanı ve dolayısıyla da insanın oluşturduğu
toplumları tüm yönleri ve renkleriyle inceden inceye bir oya gibi işleyerek kendi içinde barındırır.
“Masallar diğer sözlü kültür ürünlerinde olduğu gibi toplumun değer yargılarını ve algı biçimlerini
yansıtma ve dönüştürme işlevini korumanın yanında kültürel kodların çözümlenmesine de katkı
sağlar” (Ölçer Özünel, 2006, s. 135).
Bir toplumun tüm gelenekleri, görenekleri, ekonomik yapısı, üretim-tüketim ilişkileri, etik değer
yargıları masallarda bulunabilir. Masal, gerçek dünyanın basitleştirilmiş bir modeli gibidir. Bu
nedenle bütün masallarda gerçeğin indirgenmiş hali, karşıtlıklar içinde bulunur. Her zaman
güçlünün karşısında bir güçsüz, akıllının karşısında bir aptal, zenginin karşısında bir yoksul
bulmak mümkündür (Dilidüzgün, 1996, s. 32). “Bu yüzden masallar ve iletileri tüm halkın yaşam
deneyimlerinden, yaşam tarzlarından damıtılmış geçmişi değerlendiren güne ışık tutan, geleceği
yönlendiren altın damarlardır” (Helimoğlu Yavuz, 1997, s. 438).
Günümüzün değişen sosyal hayat şartları ve değişip küçülerek çekirdek aileye dönüşen aile yapısı,
masal anlatanların/anlatılarının ve dinleyicilerinin kalmamasına neden olup ayrıca aile yapılarını
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etkileyen sosyal hayat şartları içerisindeki çalışan anne gibi sebeplerle artık nineler ve dedeler
torunlarına; anneler ve babalar ise çocuklarına masal anlatmamaktadırlar/anlatamamaktadırlar.
Balıkesir masal anlatıcısı Kezban Karakoç bu durumu: “Eskiden televizyon yoktu, masal vardı;
şimdi televizyon var masal yok” şeklinde ifade etmektedir (Gültekin, 2014, s. 49). Çocuklar masal
yerine çizgi film izler, bilgisayar oyunu oynar; büyükler dizi izler hale gelmiştir. Bu yeni unsurlarla
büyüyen çocukların hayal dünyalarında, kendileri gibi sıradan özelliklere sahip ama aklı ve kalbi
sayesinde kazanan bir masal kahramanı ya da onun başarıları yoktur. Örnek aldıkları kahramanlar
da kendi hikâyelerinden, masallarından ve efsanelerinden değildir. Nardaniye Hanım’ın yerini,
Pamuk Prenses; Kerem ile Aslı’nın yerini Romeo ve Juliet; Köroğlu’nun yerini de Robin Hood
almıştır (Oğuz, 2009, ss. 10-11)
Masal, günümüzde şehirleşmenin doğal neticesi olarak kaderine terk edilmiş, günlük hayattaki
önemini yitirmiştir. Macar halk bilimci Linda Degh, “Masallar ve Toplum: Bir Macar Köyü
Topluluğunda Hikâye Anlatımı” adlı eserinde; kullandığı yöntemi, masal anlatmanın toplumsal
işlevi olarak belirlemektedir. Karşılaştırdığı topluluklardan olan Sara veya Zemlen yöresindeki
balıkçıların malikâne arazilerinin dağıtılmasıyla çiftçiliğe başladıklarında balıkçı toplantılarında
söylemeye alıştıkları masalları, toplumsal yapıdaki değişikliklerden kaynaklanan nedenlerle söz
konusu anlatıları gayet iyi bilen kişilerin dahi dinleyicisizlik yüzünden bu anlatıları anlatmaktan
vazgeçmeleri veya bu nedenle anlatılara ilgisiz kalmaları ele alınmaktadır (Çobanoğlu, 1999, ss.
226-227).
Toplum yapısındaki değişiklikler, çekirdek aile yapısı, küreselleşme ve halk edebiyatı ürünlerinin
yeterince kullanılmaması değer yargılarına uzak nesiller doğurmuştur. Milletin hafızasını tekrar
canlandırması amacıyla Huzurevleri ve Çocuk Esirgeme Kurumlarıyla işbirliği yapılarak “Masal
Evi” Projesi odağında kimsesiz ve yalnız kalmış yaşlılarımızın, çocuklarımızın “Masal Evi” çatısı
altında bir araya getirilmesi ile yeniden geniş aile modeli örnekleri oluşturulmalıdır.
Masal anlatımı sırasında hem pasif dinleyicinin hem de aktif anlatıcının zihni yoğun bir faaliyet
halindedir. Anlatıcı, hem dili kullanmalı hem de hayal gücünü ve hafızasını (masaldaki olayları,
oluş sıralarını, kahramanları, varsa başlangıç ve bitiş tekerlemelerini, kısacası masala ait her şeyi)
canlı ve uyanık tutmalıdır. Masal anlatmanın; geniş aileden mahrum, sosyal hayattan bir bakıma
dışlanmış, yalnızlaşmış, yalnızlaştıkça ve amaçsızlaştıkça hafıza problemleri yaşayan yaşlılarımız
için de ruhsal ve tıbbi bir tedavi niteliği taşıyacağı öngörülebilir. Sadece anlatıcı değil, pasif halde
gözüken dinleyicinin beyni de masal dinleme esnasında tam uyanıklık halindedir. Hayal gücü,
dinleme, anlama, yorumlama faaliyetleri oldukça yoğundur. Bu nedenle masal, hafızayı korumada,
geliştirmede ve güçlendirmede büyük bir işleve sahiptir. Yalnız çocuk eğitiminde değil; orta yaşta
olanlar ile yaşlı kişilerin yaşadıkları unutkanlık problemlerinde ve şeker, alzheimer (alzaymır) gibi
hastalıklara yakalanmış olanların hafızalarını güçlendirme noktasında masalın ve birlikte olma
duygusunun sihirli ve iyileştirici gücünden faydalanmak yararlı olabilir. Huzurevindeki yaşlılar
masalla tekrar buluşturularak yetiştirme yurdunda hiç masal dinlemeden masalın sıcaklığını
hissetmeden büyüyen çocuklar için birer masal nine veya masal dede olabilirler.
Çocuk, dünyaya geldikten hemen sonra kurallar ve değerler zinciriyle karşı karşıya kalır. Çocuğun
değer dünyasının oluşmasındaki en önemli etken ailesi ve çevresidir. Çocuk, yaşadığı toplumdaki
hâkim olan anlayış çerçevesinde değerlerini oluşturur.
Gelenek ve göreneklerin aktarımında masal anlatıcısının etrafına dizilmiş olan çocuklar, bir çeşit
özel eğitim içerisindedirler. Birey, özendirilen ve kınanan davranış kalıplarını masallarda görerek
kendi için toplumda kabul gören ve beğenilen bir karakter inşasına başlar. Dışlanan ve reddedilen
davranışları ve bu davranışların sonuçlarını da fark ederek toplum tarafından kabul görmeyen
davranışları içsel dünyasında reddeder. Sosyal hayatın belli kurallarının olduğunu anlar ve bu
kurallara uymamanın sonuçları ile masal dünyasında yüzleşir. Dinî ve ahlaki öğretiler masalla
aktarılır. Toplumun örf ve âdetleri, yaşam biçimleri, yeme, içme, beslenme, barınma, kılık kıyafet
vb. alışkanlıkları da masallarla yeni nesillere aktarılır.
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Folklor ürünleri, toplum var oldukça onunla güncelleştirilerek yaşar ya da kaderine terk edilir.
Masal evlerinde yöresel mutfak bölümü oluşturularak masal faaliyetlerinden sonra acıkan
çocuklara fastfood(festfud) yerine -isterlerse yapımına katılabildikleri veya yapımını
izleyebildikleri- yöresel lezzetlerin tadına baktırılarak geleneğin güncellenmesi sağlanmalıdır.
Masal evlerinde oyun ve etkinlik köşeleri olmalı, bu köşelerde geleneksel ve yöresel oyunlar
çocuklarla tekrar tanıştırılmalı ve bu oyunlar yaşatılmalıdır. Etkinlik köşelerinde resim, tiyatro,
kukla, gölge oyunu, yöresel yemek yapımı, el sanatları -çini, halı dokuma, tığ ve iğne işleri, hat
vb.- etkinlikler yapılmalıdır.
Masal evleri ilgili şehrin geleneksel formunda düzenlenmeli, çocuklar için rahat edebilecekleri ve
ilgilerini çekip hoşlanabilecekleri materyallerle zenginleştirilmelidir. Örneğin; yerlerde Türk
kilimleri, halıları, çocukları masal dinlerken oturmaları için yumuşak, renkli yer minderleri, kültür
aktarımını tam verebilmek için geçmişte kullanılan araç-gereçler, evin duvarlarında masal
kahramanlarının resimleri, geleneksel motifler, el sanatı örnekleri, anlatılan masala göre seçilmiş
müzikler ve ışıklandırma sistemleri, hologramlar vb. ögeler yer almalı; dinleyicilerin masalı ruhen
ve zihnen özümsemelerini sağlayacak ortamlar hazırlanmalıdır.
Masalın, geleneğin aktarımında ve toplumun eğitiminde önemli bir işlevi vardır. Bu bağlamda
masal evlerinde ilgili şehre ait derlenmiş masallar ile milletin tamamına ait masallar, yöresel
kıyafetli ve eğitimli “'Masal Anaları” tarafından anlatılmalıdır. Masal, sözlü bir türdür ve bu
nedenle masal kitapları, masal analarının yerini tutamamaktadır. Çünkü masal anlatımında
karşılıklı etkileşim ve iletişim vardır. Göz teması, jest ve mimikler, beden dilinin kullanımı, aynı
havayı soluma, ortak bir amaç için toplanma vb. etkenler anlatıcı ile dinleyici arasındaki bağı
kuvvetlendirir. Anlatıcı ve dinleyici arasında sevgi alışverişi ve bir olma duygusu güçlenerek artar.
Hiçbir masal, ikinci anlatımında aynı olmaz. Anlatıcı aynı olsa bile dinleyici özellikleri, içinde
bulunulan masal ortamı, mekân ve zaman kavramları değiştiğinde anlatıcının masalı anlatış biçimi
ve masalı anlatırken kullandığı kelimeler, anlatılan olayların şekli hatta masalın sonu bile
değişebilmektedir. Bu da masalın durağan değil; dinamik, doğan, gelişen, yaşayan bir tür olduğunu
göstermektedir.
3. Eğitim ve Kültürün Gelecek Kuşaklara Aktarılarak Toplumun Eğitilmesi İşlevi
Folklorun bir başka işlevi, eğitimin gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Özellikle yazılı kültür
geleneğinin olmadığı veya sözlü kültür ortamının tek kültür ortamı olduğu toplumlarda, folklorun
taşıdığı bilgiler tarihsel olarak gerçek ve bu bilgilerin öğretimleri son derece önemli eğitim
unsurları olarak kabul edilir. Bu bağlamda folklor, kültürün aynası ve insanlara yönelik pratik
kurallar ve kılavuz olarak düşünülmektedir (Çobanoğlu, 1999, s. 226; Bascom, 2014, s. 80).
Folklor, genelde okuma yazması olmayan toplumlarda eğitim işlevini de yerine getirir. Pedagoji
çalışmalarında masalın fonksiyonu önemlidir. “Doğu Afrika'daki Chagalar arasında Raum'un
yaptığı eğitim çalışması belki de en etraflı çalışma olmasına rağmen pedagojik bir araç olarak
folklorun birçok şeklinin önemi, dünyanın çoğu bölümünde belgelenmiştir. Burada dev masalları,
bizdeki karabasan masalları gibi çocukları disipline etmek için kullanılır ve onların iyi bir kişiliğe
sahip olmaları için ninniler söylenir. Her nasılsa bir bakıma ahlaki ögeler içeren fabllar ve
masallar, ‘çalışkanlık, dindarlık ve evlatlıkla ilgili prensipleri ve kabul edilen davranışları telkin
etmek’ ve ‘asilik, tembellik, züppelikle alay etmek’ için ortaya konur” (Bascom, 2014, s. 80).
Masallar, kişisel gelişimi ve sosyal kontrolü sağlamada etkilidir. Masal kahramanları bireyler için
rol model oluşturur. Masallar, toplum içinde onaylanan davranışları kazanmaya, sosyal töreleri ve
inanmaları kabul etmeye, ahlaki değerlere uyan davranışları öğretmeye ve pekiştirmeye çalışır.
Masallar ahlaki değerlerin tersi yönünde davrananları ve doğruluktan sapanları eleştirmede, alaya
almada ve gerektiğinde onları cezalandırmada; kişinin karşılaştığı tüm zorlukların üstesinden
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yılmadan gelebilmede; toplum ve bireyin düşüncesiyle algısını şekillendirmede ve toplumu
yönetmede büyük bir biçimlendiricidir.
Masalların dil eğitimi sürecindeki işlevi de oldukça önemlidir. Masal; çocuğun ana dil
öğreniminde, dil ve hafıza gelişiminde, dinleme özelliği ile birlikte hayal kurma ve kurduğu
hayalleri zihninde canlandırma becerisinin oluşumunda oldukça yararlı bir türdür.
Çocuğun ilk karşılaştığı ana dil, anne-baba ve yakın çevresinden duyduğu ve öğrendiği dildir.
Sonrasında okulda öğretmenin çocuğa okumayı öğretmesi ve okuma becerisini kazandırmasıyla
çocuğun kitap okumaya başlaması, onun ana dil öğreniminin temellerini oluşturur. Ana dilin
inceliklerini, konuşma dilinin özelliğini, akıcılığını ve kıvraklığını çocuğa aktarmada masallar;
ninnilerin, tekerlemelerin, mani ve türkülerin yanı sıra en önemli yardımcı unsur ve kıymetli bir
kaynaktır.
Kelime ve kelime gruplarının telaffuzunun tespiti yönünden masallar önemli yer tutmaktadır. Dil
açısından oldukça zengin ve eşsiz bir kaynak olan masallardan; yansımaların, benzetmelerin,
mecazlı ifadelerin, deyimlerin hem anlamlandırılması hem de söyleyiş çalışmalarının yapılıp
çocukların telaffuzlarının geliştirilmesi yönüyle yararlanılabilir. Çocuğa dinleme, okuma,
konuşma, yazma edinimlerinin kazandırılmasında masalın katkısı büyüktür.
Yazma becerisi alanında masalların etkili bir şekilde kullanılabilecek faaliyet alanları şu
şekildedir:
Yarım bırakılan masalların devam ettirilmesi, yaratıcı masallar yazdırılması, verilen kelime ve
kelime gruplarının kullanılmasıyla masal oluşturulması, bilinen bir masalı çocuğun kendi hayal
dünyası ile yeniden yazmasının sağlanması, görsellerden ve resimlerden yola çıkarak masal yazma
çalışmalarının yaptırılması gibi etkinliklerle çocuğun ifade etme, yorumlama becerilerinin
geliştirilmesi hedeflenmiş olup öğretilen kelime ve kavramların çocuk tarafından gerek günlük
hayatta kullanılması gerekse yazılı ifadede belirtilerek bu kelime ve kavramların etkin olarak
işlenmesi sağlanabilir.
Dil öğretiminin bir diğer beceri alanı olan okuma becerisinin geliştirilmesinde masallar, sesli ya
da sessiz okunarak kelime ve kelime grupları doğru telaffuz edilmeye çalışılarak tiyatro yöntemi
ile masalların canlandırılması yapılarak kullanılabilir.
Dinletilen ya da okutulan masalın anlattırılması, masal kahramanlarının rolüne bürünerek masalın
canlandırılmasının sağlanması ile çocuğun konuşma becerisinin gelişimine katkıda bulunan masal
türü; ana dilin öğretilmesi, geliştirilmesi ve ana dil sevgisi kazandırılmasında çok önemli bir
araçtır. Tacettin Şimşek masalın eğitici yönü ile ilgili şunları söyler:
“Çocuğun dünyasında masal, eğlendirici olduğu kadar eğitici bir rol de oynar. Güzellik
duygusunun gelişmesine, iyilik arzusunun oluşmasına zemin hazırlar. Sağladığı faydalar arasında
dili kullanma yeteneğini geliştirmek, hayal gücünü zenginleştirmek, dinlemeyi öğretmek,
büyüklere sevgiyi pekiştirmek, merak duygusunu öğrenmeye yönlendirmek gibi işlevleri saymak
mümkündür. Çocuk karşıtlığın birliğini ilk defa masallarda tanır. İyi ile kötünün, doğru ile
yanlışın, güzel ile çirkinin, güçlü ile zayıfın bir arada bulunduğu ve kıyasıya yarıştığı masallar,
çocuğa sahici bir dünya fotoğrafı çizer” (Şimşek, 2007, s. 75).
Masallarla buluşmayı başarmış olan çocuklar, benlik gelişimlerini sağlayarak yaşamın içinde
cevabını aradığı sorular ve sorunlarla daha sağlıklı bir mücadele içinde olacak; dilini doğru ve
etkili kullanarak kendini daha iyi anlatmayı ve anlamayı başaracaktır. “Yeterince iyi, akıllı, cesur
ve dürüst olursan sorunlarının çözümünde tüm varlıklar senin yanında olacaktır.” mesajını alan
çocuk, sağlam bir kişilik gelişiminde gönüllü olacaktır.
Masalların ortamları ve dili incelendiğinde masalların kişiler arasında kurulan en önemli iletişim
yollarından biri olduğu, masallardaki incelenen dilin sade ve akıcı olduğu, kullanılan sözcüklerin
zamanın imbiğinden süzülerek büyük bir özenle seçildiği görülmektedir. Bu dil belirli bir ahenk
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ve yoğun bir duygu yüküyle anlatıcının, dinleyicinin ve ortamın bilinçli olarak birleştirilmesiyle
daha etkili olmakta ve böylelikle dil öğretimi çocuklar için ilk çocukluk döneminden itibaren
gerçekleşmeye başlamaktadır.
Çocuk sosyalleşirken toplumsal ilişkilerdeki kendi rolleri ile kendi haricindeki kişilerin rollerini,
aileden ve çevreden öğrenerek uygulamaktadır. Masal, çocukların kendi akranları arasında çeşitli
etkileşimleri sağlamaktadır. Çocuklar, kendi arkadaş çevrelerinde annelerinden ve diğer
büyüklerinden duydukları ya da bir metinden okudukları masalları anlatarak sosyal etkinlik
sahalarını artırabilmektedir. Bu açıklamalar doğrultusunda masal, çocukların iletişim alanının
genişlemesine vesile olmaktadır.
Folklorun pedagojik işlevlerinden biri de çocukları disipline etmek ve çocuklara rehberlik
yapmaktır. Çocuklarda istenen bu pedagojik davranışların kazandırılması için masal evine gelen
çocuklara ve yetişkinlere yönelik masal kostümleri veya yöresel kıyafetler bulundurulmalı, masal
anlatılmaya başlamadan önce isteyenlerin bu kostümleri ya da kıyafetleri giyerek masal
kahramanının rolüne bürünmeleri sağlanmalıdır. Altı şapka tekniği kullanılarak yarım bırakılan
masalların tamamlatılması, drama yöntemiyle masalların canlandırılması, görsellerden veya
dinlenilen masallardan yola çıkarak resim yaptırılması ya da masal yazdırılması, dinlenilen
masalların özetlenmesi, tekerlemelerin birlikte tekrar edilmesi, ana fikir ve yardımcı fikirlerin
belirlenmesi gibi yöntemler kullanılmalıdır. Bu yöntemler çocuğun veya yetişkinin kendini ifade
etme, olayları yorumlama, sonuç çıkarma becerilerinin artmasını sağlayacaktır.
4. Toplumsal ve Kişisel Baskılardan Kaçış İşlevi
Folklorun yerine getirdiği işlevlerden biri de önemli olmasına rağmen çoğunlukla gözden kaçırılan
kabul edilmiş davranış şekillerini devam ettirme eylemini yerine getirir. Kişi, kabul edilmiş
davranış kalıplarına uygun davranarak toplumsal ve kişisel baskılardan kaçıp kurtulmayı tercih
edecektir (Çobanoğlu, 1999, s. 226; Bascom, 2014, s. 81).
Masallarda bahsedilen bu işlev toplumsal ve ahlaki değerlere uyan bireyin masalın kahramanı
olarak gösterilmesi; toplum tarafından kabul gören ve onaylanan doğru düşünce, inanış ve
davranışa sahip olan kahramanın karşılaştığı her zorluğun üstesinden gelebilmesi; kahramanın
olağanüstü güçler tarafından desteklenerek yardım görmesi ve masalın sonunda da kahramanın
zafere ulaştıktan sonra ödüllendirilmesi olarak karşımıza çıkar. Masal içinde ahlaki ve toplumsal
değerlerin aksi yönünde davranışlar sergileyenler ise masalın sonunda mutlaka
cezalandırılmaktadır. Masallarda -Keloğlan masallarında olduğu gibi- toplumda eksiklik olarak
kabul edilen kellik, köselik, eselik, cücelik gibi fiziki özelliklere sahip fakir, cahil, gariban kişilerin
birer masal kahramanına dönüşmesi ve masalın sonunda kazanan taraf olmaları toplumsal ve
kişisel bir kaçış olarak karşımıza çıkmaktadır.
Masallarda hukuka ve adalete uymayan, töreye aykırı hareket eden kişi ve kurumlar tecrit
edilmekte gelenek ve inanca ters düşen davranış sahipleri masal içinde kınanmayla, alay
edilmeyle, yoksun ve yalnız bırakılmayla cezalandırılmaktadır. Ölçer Özünel, ilgili çalışmasında
bu yaptırım örneğini masal da olsa eşinden ayrılan bir kadının, evli bir kadına göre daha dikkatli
davranması gerektiğini vurgulayarak bu durumun kadına serbestlik tanımayacağını hatta bu
durumla karşı karşıya kalmış masaldaki kadının zina suçundan suçlu bulunursa mutlaka
cezalandırılacağını ifade ederek belirtir (Ölçer Özünel, 2006, s. 38).
Halk edebiyatı ürünlerinde günlük hayatta şaşırtıcı olarak düşünülmüş ve yapılması yasaklanmış
olan şeylerin, halk masallarında ve mitlerde karakterlere yaptırılmasının; türkü, mani ve
atasözünde yasaklanmış olan bu şeylerin kendisine yer bulmasının bir çeşit kaçış işlevini yerine
getirdiği söylenebilir.
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5. Sonuç
Masal, bireyin -özellikle çocuğun- iç dünyasına girmeyi başaran edebî bir türdür. Masallar dün,
bugün ve yarın arasındaki bütünlüğü sağlayan sihirli bağlardır.
Masallarımızın içinde güzel Türkçemizin söz varlığı vardır. Yazı dilinden kovulmuş ve ölmeye
yüz tutmuş birçok sözcük, masallar sayesinde yeniden gün yüzüne çıkmaktadır. Masallarımızda
deyimlerimiz, atasözlerimiz, halk inanışlarımız, görgü kurallarımız, değer yargılarımız barınır.
Masalın içindeki kahramanlar, olayların anlatılış şekli, kullanılan deyimler, tekerlemeler, söz
kalıpları vb. çocuğun aklına fark ettirilmeden kazınır. Çocuk için bir bakıma zihin jimnastiği
vazifesi gören bu etkinlikler, çocuğun dinleme becerisini artırarak hafızasını da geliştirir. Çocuğun
olaylar arasında sebep-sonuç, amaç-sonuç ve koşul-sonuç ilişkileri kurması ve bu ilişkilerin
anlamlarını ayırt etmesi sağlanır.
Masal, çocuğun dünyaya bakış açısını geliştiren en iyi ürünlerden biridir. Masalın süslü ve renkli
dünyası, ilgi çekiciliği, zengin sembolik unsurları insanın ruhunu besleyip zenginleştirirken
gelecekte benzerleriyle karşılaşılması mümkün olan zorluklar, dolaylı yoldan anlatılır.
Masallar korkularla yüzleşilmesini sağlar. Hayat karşısındaki seçimlerin yapılmasını kolaylaştırır.
Bu seçimlerin sonuçlarını hayal aynasında gösterir; bu sonuçlar ışığında insanın kendisine,
inançlarına ve kültürüne uygun bir karakter ile kişinin kendisine ait bir düşünce sistemi
geliştirmesine yardımcı olarak toplum mühendisliği görevini yerine getirir.
“Masal Evi” Projesi gibi birtakım önlemler şimdiden alınmazsa değişen ve değişmeye de devam
edecek olan sosyal ortamlar nedeniyle gelecek kuşaklarımız, çoğu masalımızı hiç öğrenmemiş
olacaktır. Toplumumuzun muhayyilesinde kendilerinden sonraki kuşaklara aktaracakları
masallarımız olmayacaktır. Bu nedenle belki de hemen bir sonraki kuşağımızda -zaten günümüzde
bile gençlerimizin neredeyse tamamı ve yetişkinlerimizin de çoğu tarafından unutulmuş,
anlatmama ve öğrenmeme nedenleriyle de unutulmaya yüz tutmuş masallarımızın olduğu
bilinmektedir- masallarımız ya tamamen unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş hale gelecektir.
Bunun yanı sıra çokça karşılaşılan küresel bilgi karmaşası ve kültürel kirlilik (bir anlatı ya da
metnin asıl ait olduğu toplum yerine farklı bir topluma aitmiş gibi gösterilmesi durumu, aidiyet
sorunu) nedenleriyle, başka bir kültüre ait olduğu düşünülerek okunup anlatılan masalların, aslında
kendi kültürümüze ait olduğu bilinemeyecektir ve bu durumdaki masallar, başka bir millete aitmiş
gibi düşünülecektir.
Bahsedilen eksikliklerin giderilmesi ve masal türünün günümüzde de görevini ve işlevini yerine
getirebilmesi için yararlı olacağına inanılan “Masal Evi” Projesinin, en kısa zamanda hayata
geçirilmesi gerekmektedir. Yukarıda sayılan gerekçeler doğrultusunda her yerde özelde ilgili
şehrin, genelde ise tüm milletin kültürünü gelecek kuşaklara aktaracak “Masal Evi” , “Masal
Evleri” kurulmalıdır.
Masallar sadece halk edebiyatı anlatı türü olarak ele alınmamalı, işlevini yerine getirilebilmesi için
örgütlenmeli ve kurumsallaşmalıdır.
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Öz
Yerel yönetimler, yerelde halkın ortak ihtiyaçlarını karşılayan kurumlardır. Yerel yönetimler, yerelde halkın karar
alma süreçlerine katılımını sağlayabilmesi bakımından demokrasi ile ilişkilendirilmektedir. Bu bakımdan, demokratik
yerel yönetimlerin varlığı, yerel katılım yollarının her kesime açık olmasına bağlıdır. Günümüzde yerel yönetimlere
katılım yöntemleri geleneksel ve yeni katılım yolları olmak üzere ayrılmaktadır. Bu durum klasik ve yeni katılım
yollarının ayrıntılı değerlendirilmesine neden olmaktadır. Yerel yönetimlerin demokratikleşmesi sürecinde ve
küreselleşme yerelleşme ekseninde özellikle yeni katılım yollarının önemli roller üstlenmeleri beklentisi konunun
ayrıntılı analizini gerekli kılmıştır. Bu çerçevede çalışmanın amacı; yerel yönetimlerin demokratikleşmesi sürecinde
yerel katılım yollarının boyutları ile incelenmesi ve yerel katılımın demokrasi açısından öneminin ortaya koyulması
hedeflenmektedir.
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AN EXAMINATION ON LOCAL PARTICIPATION WITH REGARD TO
DEMOCRATISATION OF LOCAL ADMINISTRATIONS

Abstract
Local administrations are the institutions which meet the local needs in the location. Local administrations are linked
to democracy in terms of the participations in local decision-making processes. In this sense, the existence of
democratic is dependent upon the access to local participation. Today, methods of local participation are divided into
two categories as means of traditional and new participation. For this reason, classical and new methods of
participation need to be evaluated in detail. The process of democratisation in local administrations and the axe of
globalisation and localisation both require a detailed examination on participation with an expectation of important
roles of new methods and tools for local participation. Within this context, this paper aims to evaluate and highlight
the importance of means for local participation in the process of democratisation in local administrations.
Keywords: Local Administrations, Democratisation, Local Participation, Traditional Methods of Participation, New
Methods of Participation
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Giriş
21.yy dünyası, hem küresel hem de yerel anlamda değişim ve dönüşümlere uğramaktadır. Bu
değişim ve dönüşümler ekonomik, siyasal, sosyo-kültürel alanlarda olduğu kadar, ulus devletlerin
yönetim alanında da görülmektedir. Küreselleşme ile birlikte bilgi ve teknolojiye ulaşmada
mesafelerin ortadan kalkması, yerelleşme ile yerel hareketler ve değerlerin önem kazanması
doğrultusunda yönetim yapılarının geleneksel özellikleri yerini yeni yönetim yaklaşımlarına
bırakmaktadır. Yeni yönetim anlayışında “katılım” olgusunun sürekli dillendirilen, demokrasinin
vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu fikri ön plandadır. Bu çalışma, katılımın yerel boyutuna
odaklanmakta, yerel katılım kavramı ile birlikte yerel katılım yollarını ele almaktadır.
Ülkemizde merkezi ve yerinden yönetim olmak üzere iki tür yönetim yapısı söz konusudur.
Merkezi yönetimlerde, katılım kavramının gerçek anlamda varlığı sadece genel seçimlerde
oluşurken, yerinden yönetim ilkesinin uygulanmakta olduğu yerel yönetimlerde ise, katılımın
sadece seçimler yoluyla değil, diğer katılım yollarının da uygulanabilir olması açısından, merkezi
yönetimlere oranla daha demokratik ve daha katılımcı bir yapıya sahip olduğu varsayılmaktadır.
Bu çalışma kamu yönetimi disiplini alanında önemli inceleme ve tartışma konusu haline gelen
yerel katılımı ele almaktadır. Dört ana bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde, demokrasi
kavramı ve demokrasi olgusunda yaşanan değişimler irdelenmektedir. İkinci bölümde, yerel
demokrasi ve yerel yönetimler kavramları üzerinden aralarındaki bağlantı ele alınacaktır. Üçüncü
bölümde, katılım/yerel katılım ile birlikte yönetişim/yerel yönetişim yaklaşımı, dördüncü bölümde
ise, geleneksel ve yeni katılım yöntemleri olmak üzere yerel katılım yolları incelenecektir. Ayrıca
temel tartışmalara değinilmek suretiyle çıkarımlarda bulunulması amaçlanmaktadır. Son kısımda
ise, yerel yönetimlerin demokratikleşmesi sürecinde yerel katılım yollarının neden önemli olduğu
üzerinde durulacaktır.
1. Demokrasi Kavramı ve Demokrasi Olgusunda Yaşanan Değişimler
Bu günlerde adeta sihirli bir kavram haline gelen “demokrasi”, hemen her yerde bir özlemi,
vazgeçilmez bir ideali temsil etmektedir (Şaylan, 1998: 1). Demokrasi hakkında kesin bir kavram
tanımlamaması yapılamamakla birlikte, ulus devletlerin uluslararası, ulusal ve yerel alandaki
yönetim anlayışı yanında toplumlar ve insanlar arası ilişkilerde istenen, arzulanan ve hedeflenen
bir olguyu ifade etmektedir.
Demokrasi kelimesinin etimolojik tanımı “halk iktidarı” anlamına gelmekle birlikte, günümüz
toplumlarında farklı anlamlarla adlandırılmakta ve birbirinden ayrı uygulamaları nitelendirmede
kullanılan bir kavramdır. Bu durumdan dolayı “demokrasi” kavramının genel bir tanımının
yapılması güçleşmektedir (Ural, 1999: 451). Bu farklılık ve anlaşmazlıkların demokrasi
kavramının içini boşalttığı da söylenilebilir (Özdemir vd., 2006: 260).
Batı tipi demokrasinin ilk örneği Ortaçağ’a kadar uzanmakla birlikte aslında uygulamanın
başlangıcı 20. yüzyılın başlarıdır. Arada geçen Aydınlanma dönemi, Fransız İhtilali ve Amerikan
Bağımsızlık Savaşı gibi önemli olaylar demokrasi kavramının şekillenmesinde tarihsel bir arka
plan oluşturmuştur (Ural, 1999: 451).
Demokrasinin birçok farklı uygulama modeli bulmasına rağmen kabul gören ve tarihsel anlamda
üzerinde durulan üç ana modelinden bahsedilebilir. Birincisi vatandaşların doğrudan karar alma
süreçlerine katılımını öngören Antik Yunan’da mülkiyetsiz erkekler, köleler ve kadınlar dışındaki
bireylerin yönetime katıldığı doğrudan demokrasi modelidir. Bu model daha çok kent devletlerine



Abraham Lincoln 1864 yılında verdiği bir söylevde demokrasiyi “halkın, halk tarafından, halk için yönetimi” olarak
tanımlamıştır (İba, 2008: 81). Lipson’a göre; “demokrasi, vatandaşları için mümkün olduğunca fazla hürriyeti ve
eşitliği birleştiren bir devlet yönetim şeklidir.” (Lipson, 1993: 17).
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özgü bir model olarak görülmektedir. 19. yüzyılda imparatorluklarının yıkılıp, ulus devletlerin
ortaya çıkmasıyla Batı Avrupa’da uygulanan ve vatandaşların dolaylı olarak katılımını sağlayan
temsili demokrasi modeli en yaygın olan modeldir. Temsili demokrasilerde kararlar seçimle
işbaşına gelen temsilcilere aittir. Halkın doğrudan bir katılımı söz konusu değildir (Sala, 2016:
1717).
Temsili demokrasinin halkın iradesini rasyonel açıdan yansıttığı oldukça tartışmalı bir durumdur.
Halk bir defa oyunu kullandıktan sonra temsilcilerin aldığı kararlara bağlı kalmaktadır. Temsilen
alınan kararlarda halkın isteğine uygun davranıldığını söylemek gerçekçilikten uzaktır (Bilsin,
2015: 3). Temsilci çıkarları ile toplumsal yararın uyumsuzluğu ve eğitim/iletişim alanındaki
teknolojik gelişmelerin etkisiyle bilinçlenen kitlelerin toplumsal kararlara katılma ve sorgulama
isteğinin artışı temsili demokrasinin etkisini azaltmaktadır (Argüden, 2016: 11). Bu nedenle,
Batı’da temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye bir geçiş söz konusudur. Alınan kararlarda
sorumluluğun temsilcilerle sınırlı kalmaması ve halkın görüşünün alınması katılımcı demokrasinin
temelidir. Bu bakımdan, referandum veya plebisitle halkı karar aşamasına dâhil etme, ülkesel
ölçekte olduğu kadar yereldeki kararlarda da uygulanması gerekir (Bilsin, 2015: 3). Katılımcı
demokrasinin yerelde uygulama alanı bulabilmesi yerel demokrasi kavramını ön plana
çıkarmaktadır. Böylece yerel demokrasi kavramını yerel yönetimlerle birlikte ele almak ve
değerlendirmek önemlidir.
2. Demokratik Yerel Yönetimler ve Yerel Demokrasi
Yerel yönetimler denildiğinde, yerel bir topluluktaki bireylerin yerel müşterek nitelikteki ortak
ihtiyaçlarını karşılayan, kamu mal ve hizmetleri sağlayan, yerel halkın kendi seçtiği organlarca
tarafından yönetildiği kurumlar biçiminde tanımlanmaktadır. Böyle bir yönetim biriminin
varlığından üç amacın gerçekleştirilmesi beklenmektedir; (1) insanların temel haklarından biri
olan mal ve hizmetlerin kullanımında özgürlük, (2) etkinlik ve (3) demokrasi. Çağdaş yerel
yönetim anlayışında bu üç amaç gerçekleştirilmesi talep edildiği için yerel yönetimlerin yeterliliği
ya da başarısı; özgürlüğü, etkinliği bu nedenle demokrasiyi ya da katılımı gerçekleştirmesi
ölçütlerine göre değerlendirilmektedir (Tekeli, 1983: 3).
Yerel yönetimlerle demokrasi arasındaki ilişki yönetim ve siyasal bilim düşünürlerinin sürekli
ilgisini çekmiştir. Demokrasinin ya da sağlıklı toplum yapısının kurulmasında yerel yönetimlere
karşı olanlar da olmuştur. J.J.Rousseau, Condorcet, T.Smith gibi düşünürler demokratik yerel
yönetimlerin varlığına karşı durmuşlardır (Tekeli, 1983: 4-5). Tocqueville ve Mill ise yerel
yönetimleri tanımlarken demokrasinin temel öğesi ve siyasal eğitimin bir aracı olarak görmüşlerdir
(Görmez, 1997: 32).
Yerel yönetimlerin demokrasi ile ilişkilendirilmesinin en önemli nedeni halka en yakın yönetim
birimi olmalarıdır. Yerel yönetimlerin bu özelliği, halkın kendi kendine yönetmesine imkan
vermesi, yönetime karşı denetim mekanizmalarının merkezi düzeyde olmasından dolayı daha
kolay harekete geçirilmesi ve aynı zamanda halka siyasal eğitim sağlamasına da katkısı büyüktür
(Oktay ve Pekküçükşen, 2009: 173). Tüm bu nitelikler, yerel yönetimlerin demokrasi ile iç içe,
demokratik yerel yönetimler olarak adlandırılmasına neden olmuştur. Demokratik olma, yerel
yönetimlerin özünde yer alan, en temel amaç ve niteliklerden biridir.
Yönetime yoğun ilgi ve katılımın en uygun koşulları yerel düzeyde bulunmaktadır. Yerelleşme ile
yerel düzeyde katılımın daha etkin, hızlı ve kolay gerçekleşmesinin sağlanacağı savı “yerel
demokrasi” kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Görmez (1997:10)’a göre, “demokratik
değerlerin yerel yönetimler için geçerli kılınması” şeklinde bir tanımlama “yerel demokrasi”
olgusu için yapılabilir. Ancak, demokratik değerlerin ulusal düzeyde kabul görmeme durumu yerel
demokrasiyi engelleyici bir unsurdur. Bu konuda Keleş (1995:69), bir ülkede demokrasiyi tüm


Günümüzde temsili demokrasinin krizde olduğu belirtiliyorsa da (Şaylan, 2008; Tekeli, 2004) halen daha en güçlü
yönetim modeli olmaya devam etmektedir.
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kurum ve kurulları ile yerleştirmeden yerel demokrasinin gerçekleşemeyeceğini savunmaktadır.
Keleş (1995:69)’e göre; “sistemin bütünü işlerlik kazanmadıkça onun alt sistemlerinin gereği gibi
işlemesi beklenemez”. Buradan hareketle, ilk önce ulusal anlamda demokratik değerlerin
benimsenmesi, daha sonra yerelde demokratik hareketlerin desteklenmesi biçimde sağlıklı bir
demokratik yönetim anlayışı oluşturulabilir.
3. Yerel Katılım ve Yerel Yönetişim Yaklaşımı
Küreselleşme sürecinin getirdiği yerelleşme düşüncesi, temsili demokrasiden katılımcı
demokrasiye yönelen ivme ve demokrasinin yerel demokrasi olarak yerele yansıması “yerel
katılım” kavramını önemli kılmıştır. Yerel katılım ile istenen ve arzulanan demokratik yaşamın
temellerinin atılması hedeflenmektedir.
Katılım, siyasal sistem içinde yurttaşların doğrudan ya da dolaylı biçimde yöneticilerin seçimini
ve kararlarını etkilemeyi amaçlayan bir eylemler dizinidir (Çam, 1994: 169). Buradan hareketle
yerel katılımı; belirli mekânsal sınırlar içerisinde yaşayan halkın, kendi yöneticilerini seçmesi ve
yine yöneticilerinin temsil gücü yetkisiyle kararları etkilemesi ve bu kararlara bizzat katılımı
olarak tanımlanmaktadır.
Yerel katılım uluslararası metinlerde de açıkça tanımlanmış ve yerel demokrasinin gelişimine
katkısına vurgu yapılmıştır. Yerel demokrasinin evrensel ilkelerini belirleyen "Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Şartı’nda yurttaşların kamusal etkinliklere katılma hakkı, Avrupa Konseyine
üye tüm devletlerce paylaşılan bir demokratik ilke olduğu belirtilmiş ve yerel yönetimlerin
demokratik rejimin temel kuruluşlarından biri olduğu açıkça vurgulanmıştır (Önder, 2013: 315).
Özellikle 20.yy sonları ve 21.yy ilk çeyreğine yaklaştığımız bu günlerde, karar alma süreçlerindeki
değişimi yansıtan ve üzerinde sıkça durulan bir diğer kavram yönetişimdir. Eryılmaz (2015:60)’a
göre, “yönetişim” toplum-devlet ilişkilerinde karşılıklı etkileşime dayalı yeni bir yönetim tarzını
ifade etmektedir. Yönetişimin temel ilkelerini ise; tutarlılık(öngörülebilirlik), sorumluluk, hesap
verebilirlik, adil olma, saydamlık, katılımcılık, etkinlik, hukuka bağlılık, yerindelik ve ölçülülük
oluşturmaktadır (Toksöz, 2008: 18-20).
Bu bağlamda yönetişim, geleneksel yönetim anlayışı ilkelerini dönüştürerek yeni bir yönetim
anlayışı inşa etmeyi amaçlamaktadır. Yönetişimin anlamı, uluslararası, ulusal ve yerel boyutlarda
geniş bir alana yayılmıştır. Yönetişimin yerel alandaki karşılığı olarak yerel yönetişim, katılımcı
bir anlayışla yerel aktörlerinin biraraya gelmesi ve karar vermeleri şeklinde düşünülebilir. Yerel
yönetişimden beklenen merkezden yönetim temsilcileri, özel sektör ve o yerdeki sivil toplum
kuruluşlarının katılımı ile etkin, verimli, hızlı ve adil kararlar alınmasıdır.
4. Yerel Katılım Yolları: Klasik ve Yeni Yöntemler Üzerine
Yerel demokrasi, demokratik yerel yönetim, yerel katılım, yönetişim ya da yerel yönetişim
kavramlarının hayata geçirilmesi, yerel alanda katılım yöntemleri veya katılım yollarının açık
olmasına bağlıdır. Bu perspektif doğrultusunda yerel katılım yollarının geniş bir çerçevede
incelenmesi gerekmektedir.
Dünya’da ve ülkemizde halkın karar alma süreçlerine dâhil edilmesini sağlamak amacıyla birçok
katılım yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemler, tarihsel süreçte ortaya çıkmalarına göre klasik
(geleneksel) ve yeni yöntemler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Klasik yöntemlere, yerel seçimler
ve referandum/yerel referandum örnek verilebilirken; son zamanlarda yeni katılım yöntemlerine;
halk toplantıları/kurultayları, halk günleri, yurttaş kurulları, ihtisas komisyonları ve meclis
toplantılarına katılım, kamuoyu yoklamaları, yerel gündem 21, kent konseyleri, gönüllülük, sivil
toplum kuruluşları ve enformasyon kanalları gösterilebilir. Çalışmanın bu kısmında yukarıda
sayılan yöntemlere değinilecektir.
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4.1. Klasik Yerel Katılım Yolları
Klasik katılım yolları, en uzun zamandır benimsenen ve kullanılan yöntemlerdir. Bu bölümde yerel
seçimler ve yerel referandum (halk oylaması) olmak üzere iki klasik katılım yolu incelenecektir.
4.1.1. Yerel Seçimler
Seçimler, halkın yasalara göre seçmenlerin siyasal iktidarı onlar adına kullanacak yöneticilerini,
“çok sayıda aday arasından seçtiği ve bir sonraki seçime kadar yönetim yetkisini devrettiği, izleyen
dönemde ise yöneticinin siyasal iktidarı kullanma biçimini değerlendirerek onu denetlediği bir
süreç” şeklinde tanımlanmıştır. Demokratik rejimlerde seçimler bir bakıma vatandaşların oy
vermek yoluyla parlamento ve yerel yönetimlerde görev alacak temsilcilerini seçmesidir (Parlak,
2011: 680).
Türkiye’de ülke ve yerel siyasetinin yürütülmesi amacıyla genel ve yerel olmak üzere iki tür seçim
yöntemi uygulanmaktadır. Genel seçimler 4 yılda bir, yerel seçimler ise 5 yılda bir yapılmaktadır
(ysk.gov.tr, 2017). Yerel Yönetimlerin temsili yönetimlerini seçmek amacıyla o yörede ikamet
eden bireylerin sandık başına gidip oy atmaları sürecine “yerel seçimler” denilmektedir. Atama ile
gelen, il özel idarelerinin başı olan vali hariç, köyler ve belediyelerin yürütme ve karar organlarının
doğrudan yerelde yaşayanlar tarafından seçilmesi demokratik bir yönetim özelliği göstermektedir.
Yerel seçimler, halkın karar alma sürecine katılımının ilk aşamasıdır. Bu bakımdan siyasal
sistemden de kaynaklı olarak, yerel katılım yolları arasında en çok tercih edinen yöntem yerel
seçimlerdir.
Ülkemizde son üç yerel seçime katılım oranları; 2004’te % 76, 2009’da % 85 ve son yerel seçim
olan 2014 yerel seçiminde ise % 89’dur (yerelnet.org.tr, 2017). Buradan hareketle, yerel seçimlere
katılım oranlarının son Yerel seçimlerde arttığı ve oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Yerel
katılım oranlarının yüksekliğini; bireylerin bilgiye ulaşılabilirliğine, sorumluluk bilinçlerinin
artmasına, hesap verme ve denetim anlayışındaki değişmeye ve daha kaliteli bir yaşam
olanaklarına sahip olmayı istemelerine bağlanılabilir.
4.1.2. Yerel Referandum (Halk Oylaması)
Halkın türlü siyasi ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek
için başvurulan oylamaya referandum denilmektedir (tdk.gov.tr, 2017). Bir başka şekliyle
referandum, parlamento tarafından kabul edilen bir kanun metninin halkın onayına sunulmasıdır.
Referandum terimi saf anlamıyla ise halk oylamasıdır (Gözler, 2017: 2). Halkın nabzını tutan
demokratik katılım yoludur. Bu şekildeki katılım hem doğrudan demokrasinin bir yansıması, hem
de katılımcı demokrasinin önemli bir örneğidir (Önder, 2013: 317).
Yerel yönetimlerle ilgili bazı uluslararası metinlerde referandum yönteminden bahsedilmektedir.
Örneğin, Avrupa Yerel Özerklik Şartı’nda “referandum” yönteminin yerel yönetimlerin
sınırlarının değiştirilmesi konusunda uygulanması hükmü yer almaktadır. Avrupa Kentsel
Şartı’nda ise beldenin geleceği ile ilgili bütün büyük projeler konusunda hemşerilere danışılması,
halkın bilgilendirilmesi ve yerel halkın karar alma süreçlerinde aktif olması vurgulanmaktadır.
Ülkemizde yerel düzeyde referandum modeli sadece belediye yönetimine geçilmesi noktasında
köy halkına uygulanmaktadır (Öner, 2001: 110).
Günümüzde anayasa değişikliği başta olmak üzere çeşitli konularda referandum gündeme
gelmektedir. Sadece ülke siyasetinin önemli konularında değil, halkın katılımını yükseltmek
amacıyla yerelde alınacak ya da alınması muhtemel kararlarda da halk oylaması (yerel
referandum) yapılabilir. Türkiye’de yerel yönetimlerin halkoyuna sundukları hizmetlerin sayısı
çok azdır. Bunun nedenlerinin, yöneticilerin yerel iktidarı paylaşmama isteği ile birlikte bu
yöntemin belli bir zaman, uzmanlık ve maddiyat gerektirmesi olduğu söylenilebilir. Tüm bunlara
rağmen özellikle küçük şehirlerdeki yönetenlerin, her kararı olmasa da önemli yerel kararları halk
oylamasına sunması doğrudan demokrasiyi sağlamak için bir yol olabilir.
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4.2. Yeni Yerel Katılım Yolları
Seçim ve referandum yollarının halkın katılımını ne derecede sağladığı noktasında tartışmalar söz
konusudur. Bu yöntemlerde halkın ilk anda aktif daha sonra pasif durumda kalması
sorgulanmaktadır. Aynı zamanda temsili demokrasinin araçları olmaları bakımından yükselen
katılımcı demokrasi karşısında yetersiz kalmaktadırlar. Nitekim 1990’lı yıllar itibariyle yeni
katılım yolları ortaya çıkmıştır. Çalışmanın bu kısmında, yeni katılım yolları incelenecektir.
4.2.1. Halk Toplantıları (Kurultayları)
Yerel yönetimler tarafından düzenlenen halkı bilinçlendirme, bilgilendirme, yönetimin eylem ile
işlemlerinin yöneticiler, uzmanlar ve halk tarafından tartışıldığı zeminin oluşturulduğu toplantılar,
yerel yönetimleri güçlendiren önemli adımlardır. Meclislerin ve belediye başkanlarının alacakları
bütün kararlarda bu toplantıların etki alanı geniştir. Halk toplantıları aslında yurttaş ve yönetim
arasında etkileşimin akıcı bir biçimde yürütülmesine yol açmaktadır. Böylece belde sorunlarının
bir taraftan tartışılmasına diğer taraftan halkın önerilerinin de ele alındığı toplantılar olarak önemli
hale gelmiştir (DPT, 2001: 117).
Türkiye’de halk toplantıları ve kurultayları genellikle vali ya da kaymakamlar tarafından
düzenlenmektedir. Ülkemizde son zamanlarda halk toplantılarının sayısı gün geçtikçe artmakla
birlikte yeterli düzeyde değildir. Ülkemizde gerçekleşen halk toplantılarına örnek vermek
gerekirse; Giresun Piraziz, Tekirdağ Çorlu ve Hayrabolu, Kars Susuz, Trabzon Tonya, Çankırı
Merkez, Bayburt Merkez, Çanakkale Bozcaada, Isparta Aksu, Afyonkarahisar Merkez halk
toplantıları verilebilir. Bu toplantılarda yönetenler ile yönetilen vatandaşların katılımı ile talepler
ve şikâyetler dinlenmekte, görüş alışverişi yapılmakta ve sorunlara çözüm üretilmesi
amaçlanmaktadır. Halk toplantılarını tüm il, belediye, köy hatta mahallelere kadar yaymak ve
halkın katılımı sağlamak suretiyle demokratik bir yönetim ve toplum yapısı oluşturulabilir.
4.2.2. Halk Günleri ve Yurttaş Kurulları
Türkiye’de belediyelerin önemli katılım yöntemlerinden biri de halk günleridir. Hemen hemen
bütün belediyelerde halk günleri düzenlenmekte ve belediye başkanları, “halk günleri” adı altında
toplantılara katılmakta, burada dile getirilen sorunlara kapsamlı çözüm yolları aramakta ve halkın
sorunlarını dinleyerek çözüm yolları üretebilmektedir (DPT, 2001: 118). Türkiye’de hem merkezi
yönetim (vali, kaymakam) hem de yerel yönetimler (belediye başkanı, muhtarlar) düzeyinde halk
günleri düzenlenmektedir. Düzce Halk Günü, Denizli Halk Günleri, Antalya Muratpaşa Halk
Günleri, Akşehir Halk Günü, İstanbul Fatih Halk Günü ve İstanbul Sancaktepe Halk Günü gibi
birçok yapılan toplantı halk günlerine örnek gösterilebilir. Halk günlerinin yapılması önemli
olmakla birlikte, halktan alınan geri dönüşlere ne kadar cevap verildiği de bir o kadar önemlidir.
Halkın istek, dilek ve şikâyetlerine cevap alamaması durumunda katılımın düzeyi düşecektir.
Yurttaş kurulları ise, toplum tarafından ihmal edilen grupların yerel karar alma süreçlerine
katılımını amaçlamaktadır. Bunlar engelliler, kadınlar, yardıma muhtaç çocuklar, yoksullar ve
yabancı uyruklu yurttaşlar olarak öne çıkmaktadır. Yurttaş kurul üyeleri, bu toplumsal gruplardan
içinden seçilmekte ve karar alma süreçlerinde etkili olmaktadır. Kurullar, danışmanlık işlevi
görmesi yanında yönetimi karar alma süreçlerinde etkileyebilmektedir (DPT, 2001: 119).
Türkiye’de yurttaş kurulları farklı katılımcı oluşumlar içerisinde faaliyetlerini yürütürler.
Dernekler, vakıflar, yerel gündem 21 ve kent konseyleri yurttaş kurullarını içerisinde barındıran
yapılardır.



Türkiye’de yapılan halk toplantılarına ilişkin bilgilere valilik, kaymakamlık ve belediyelerin internet sitelerinden
ulaşılmıştır.

Türkiye’de hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimler tarafından yapılan halk günlerine ilişkin bilgilere valilik
ve belediyelerin internet sitelerinden ulaşılmıştır.
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4.2.3. Meclis Toplantılarına Katılım ve İhtisas Komisyonları
Meclisler (il genel ve belediye), Türkiye’de her beş yılda bir yapılan yerel seçimlerle oluşturulan
ve nispi temsil sistemi ile seçilmiş siyasi parti temsilcilerinden meydana gelmektedir (Göymen,
1999: 76). Meclisler, yerel yönetim birimlerinin karar organları konumunda olup, her ayın ilk
haftası toplanırlar. Meclis toplantıları halkın katılımına açıktır (5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302
sayılı İl Genel Meclisi Kanunu). Yerel halkın meclis toplantılarına katılımı halkın dilek, şikâyet
ve sorunlarının meclise ve yönetime iletilmesini sağlayacak önemli katılım aracıdır. Aynı zamanda
bu toplantılara katılan halkın konular hakkında bilgi yetersizliği ortadan kalkmaktadır (Görün,
2006: 168). Öte yandan Türkiye’de yapılan bazı araştırmalarda halkın meclis toplantılarına
katılımı (ilgisi) ve karar alma süreçlerindeki katkısının yetersiz (sınırlı veya düşük düzeyde)
olduğu sonucuna varılmıştır (Aksu ve Kurtuluş, 2011: 130; Bulut ve Tanıyıcı, 2008: 185). Türkiye
genelinde meclis toplantılarına halkın katılımını tespit eden bir araştırma yapılmamasına rağmen,
diğer il genel meclisi ve belediye meclisi toplantıları içinde katılımın azlığı, ilgisizliği ve süreçteki
etkisinin düşüklüğünden söz edilebilir.
Yerel yönetimler yasal mevzuatlarında katılımı özendiren yapılardan biri de ihtisas
komisyonlarıdır. İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi bünyesinde çeşitli alanlarda (imar, plan ve
bütçe gibi) oluşturulan yapılardır. İhtisas komisyonlarının yerel katılım açısından önemi, mahalle
muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin
temsilcilerinin oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü
ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilmeleri ve buralarda görüş bildirebilmeleri önemli bir
katılım yoludur (Şinik, 2009: 7). Ancak ihtisas komisyonları ile ilgili yasalardaki düzenlemelerin
hayat geçirilebilirliği tartışmalıdır. Meclis tekelinde olan bu komisyonların uygulamadaki
sıkıntıları sürmektedir (Arıkboğa, 2010: 202). Katılımın danışma niteliğinde olması, karar
inisiyatifinin meclise ve komisyona bırakılması, imar ve bütçe dışındaki konularda komisyonun
devre dışı bırakılabilmesi ve komisyon raporlarının aleniliği bu sıkıntılar arasında sayılabilir
(Şinik, 2009: 7). Kuşkusuz yapının işlerlik kazanması ve yerel katılıma daha çok katkı
sağlayabilmesi için revizyona ihtiyaç duymaktadır. Bu haliyle ihtisas komisyonlarının etkin
şekilde faaliyet yürütmesi zor görünmektedir.
4.2.4. Enformasyon Kanalları: Dilekçe, Kişisel Başvuru ve İnternet
Halkın yönetime yönelik dilek, istek, şikâyet ve önerilerini sunma talepleri, doğasının ve aynı
zamanda sosyal bir varlık olmasının bir sonucudur. Bireyler, tek tek veya topluca, sözlü veya yazılı
çeşitli katılım araçlarından yararlanarak amaçlarına ulaşmaya çalışmaktadır. Bunlar basın ve
düşünce özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü, hak arama özgürlüğü, dilekçe hakkı gibi
bireylerin kişisel ya da toplumsal çıkarlarının korunmasına hizmet eden önemli hak arama
yollarıdır (Anayurt, 2001-2002: 95). Bu yönleriyle dilekçe hakkı, bilgi edinme hakkı (kişisel
başvuru) ve internet (başta sosyal medya) gibi enformasyon kanalları da bu kapsamda etkin katılım
yolları olarak adlandırılmaktadır.
Dilekçe, kişilerin kendileriyle veya başkalarıyla ilgili sorunları, dilek ve şikâyetleri yargı organları
dışında kalan birimlere bildirmesine sağlayan bir hak arama yöntemidir. Özellikle ülkemizdeki
toplumun ekonomik açıdan güçsüz ve zayıf, alt ve orta sınıflarının beklentilerine yanıt bulunan bir
yoldur (Anayurt, 2001-2002: 95). Halkın bilgi edinme hakkı da yerel katılımı ve dolayısıyla karar
mekanizmalarını etkileyen bir diğer siyasi/yönetsel bir hak arama biçimidir. Günümüzde yönetim
anlayışları artık E-Devlet, E-Belediyecilik gibi örneklerle elektronik enformasyon kanallarına
doğru yönelmiştir. Bu şekilde daha hızlı ve kolay bir hizmet üretimi ağı her geçen gün
yaygınlaşmaktadır.
Günümüzde küçükten büyüğe, yönetilenden yöneten kesime kadar hemen herkesin internet ağıyla
dolaylı veya doğrudan bir etkilenmesi vardır. Özellikle sosyal medya kanalıyla toplumsal
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konularda paylaşımlar ve yorumlar yapılabilmektedir. Bu şekilde bireyler aktif olarak yönetimsel
konularda bilinç sahibi olabilmekte, zaman zaman örgütlenme ve farkındalık yaratmak için bir
araya gelebilmektedir. Özellikle yöneten kesimden kurum ve yöneticilerin internet (özellikle
sosyal medya) yoluyla etkileşim içerisinde olmaları, yönetilen kesimden insanların karar alıcılar
ile direkt iletişime açısından interneti katılımcı bir yol haline getirmiştir. İnternetin katılımcı bir
kanal olarak kullanılması demokratik yönetim anlayışı için bir fırsat olduğu söylenilebilir.
4.2.5. Kamuoyu Yoklamaları/Anketler ve Proje Demokrasisi
Günümüzde sık sık literatürde yer bulan hizmet sunumunda vatandaşın daha fazla memnuniyetini
ve hizmetlerin etkinliğinin sağlanabilmesi amacıyla, farklı konularda anket çalışmaları
yapılmasını öngörmektedir. Yerel ölçekte kamuoyu yoklamalarının yapılması halkın yerel
hizmetler ve yerel yöneticilerden memnuniyetini, fikir ve görüşlerini yansıtması bakımından
önemli bir yöntemdir. Türkiye’de genellikle seçim nabzını ölçmek amacıyla kullanılan kamuoyu
yoklamalarını, yerel yönetimler ve merkezi yönetimlerin hizmet anlayışı için de kullanmak ve
yaygın hale getirmek gerekmektedir.
Vatandaşların katılımını sağlama yolunda “proje demokrasisi” bir başka katılım yöntemidir.
Türkiye’de proje demokrasisi uygulaması bir elin parmaklarını geçmeyecek düzeydedir.
1990’larda Ankara’da uygulamaya konulmuş olan Dikmen Vadisi Kentsel Yenileme Projesi proje
demokrasisine verilebilecek ilk ve en iyi örnektir (Göymen, 1999: 79). Bu projede, belediye
yetkilileri ve projeden doğrudan etkilenecek olan yerel halkın temsilcilerinin katıldığı karar
kurulları oluşturulmuştur. Düzenli olarak toplanan karar kurullarında katılımcı bir bakış açısıyla
toplumsal gerilmeler yaratmadan kararlar alınabilmiştir (Tekeli, 2009: 193). Son dönemde
Mudanya Belediyesinin “Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi Projesi’nde de proje demokrasisinin
bir yansımasını bulmak mümkündür. Burada halkın görüş ve düşüncelerini almak amacıyla bir
toplantı yapılmıştır (www.mudanya.bel.tr, 2017). Yerel projelerin karar alım süreci, hazırlama
süreci ve uygulama süreçlerinde proje demokrasisi veya benzeri yöntemlerin benimsenmesi
toplumun katılım ve sorumluluk kapasitesini yükseltecektir.
4.2.6. Yerel Gündem 21 ve Kent Konseyleri
Gündem 21, 1992 Rio Yeryüzü Zirvesi’nde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla
ortaya atılan bir eylem planıdır. G21, hem uluslararası hem de ulusların kendi içindeki
eşitsizliklere, giderek artan yoksulluğa, açlığa, hastalıklara, cehalete ve eko-sistemdeki sorunlara
dikkat çekmektedir (Yıldırım ve Öner, 2003: 12-13). Bu eylem planında yerel yönetimlerinde
Gündem 21 sürecinin birer ortağı olduğu vurgulanmakta olup, yerel yönetimlerin öncülüğünde,
sivil toplumun ve tüm diğer ilgililerin kendi sorunlarını ve önceliklerini saptayarak, kentleri için
21. yüzyılın yerel gündemini oluşturmaları karara bağlanmıştır (Emrealp, 2005: 16-19).
Yerel Gündem 21, öncelikli yerel sürdürülebilir kalkınma sorunlarının çözümüne yönelik, yerel
düzeyde Gündem 21’in hedeflerine ulaşılmasını amaçlayan katılımcı, çok sektörlü bir süreçtir
(Emrealp, 2005: 19-20). Türkiye’de Yerel Gündem 21 uygulamaları, 1997 yılı sonunda,
UNDP’nin desteğiyle, IULA-EMME (Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği), Doğu Akdeniz ve
Ortadoğu Bölge Teşkilatı’nın (bugün ki UCLG-MEWA) koordinatörlüğünde yürütülen
“Türkiye’de Yerel Gündem 21’lerin Teşviki ve Geliştirilmesi” Projesi ile başlamıştır (Türkiye
Kent Konseyleri Birliği, 2012: 5). Yerel Gündem 21, başarılı uygulama örneklerine rağmen
2000’li yılların başlarında kent konseylerinin oluşumu ile işlerliğini kaybetmiştir.
1580 sayılı eski Belediye Kanunu’nun “hemşeri hukukunu” düzenleyen hükümlerinde
belediyelerde katılımcı yönetim anlayışı temelinde “Kent Meclisi, Kent Konseyi, Kent
Parlamentosu” yapıları oluşturulmuştur. Belediyelerin hemşerilerinin ve sivil toplum
kuruluşlarının kent yönetimine katılımını sağlayan bu uygulamalar daha sonra 5393 sayılı yeni
Belediye Kanunu’nda “Kent Konseyleri” biçiminde yeniden düzenlenmiştir (Dalgıç, 2007: 64).
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5393 sayılı Belediye Kanunu, “kent konseyine” hukuki bir boyut kazandıran ilk düzenlemedir. Bu
kanunda; Kent Konseyi şu şekilde tanımlanmıştır. “Kent yaşamında; kent vizyonunun ve
hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma,
çevreye duyarlık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme,
katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır” (m.76)
Bunun yanı sıra, “kent konseyi bulunmayan belediyelerde ilk toplantı, belediye başkanının çağrısı
ile yapılır” denilmek suretiyle belediye başkanlarına kent konseylerinin oluşturulması görevi
verilmiştir (Kent Konseyi Yönetmeliği, 2006; Şinik, 2009: 10-11). Kent konseyleri, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil
toplum kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan
bir yapıdır. Kent Konseyinde alınan kararlar ‘görüş’ niteliğindedir ve bağlayıcılığı yoktur.
Bununla birlikte belediye meclisi bu görüşleri ilk meclis toplantısında değerlendirmek ve sonucu
kent konseyine bildirmek zorundadır (5393 sayılı Belediye Kanunu, 2005; m.76/3; Şinik, 2009:
10).
Türkiye’de yerel katılım açısından en önemli mekanizmanın “kent konseyleri” olduğu
söylenilebilir. Nitekim ülkemizde çok başarılı çalışmalar, etkinlikler ve faaliyetler yürütülmekte
olup, halkını karar alma süreçlerine katabilen kent konseyleri, yerel kararların alınmasında da etkili
olabilmektedir. Ancak gerek yasal ve yapısal boyuttan kaynaklanan gerekse bilgi ve siyasal
kültürden kaynaklı sorunlar kent konseylerinin tüm ülkeye yayılmasını engellemektedir. Tüm
belediyelerde kurulması gerekli olan konseylerin, sadece 200’lerde kalması ise kent konseylerini
tam olarak içselleştirme (benimseme) noktasında sıkıntılar olduğunu göstermektedir (Küçükşen,
2016: 108-110). Kent konseylerinin, daha iyi yönetme ve yönetilmenin bir aracı olabilmesi için
yasal-yapısal anlamda revizyona ve toplumun bilgi, sorumluluk ve katılım düşüncesinin
değişimine ihtiyaç duymaktadır.
4.2.7. Gönüllülük (Gönüllü Katılım) ve Sivil Toplum Kuruluşları
Gönüllülük, bireyin maddi karşılığı olmadan ya da çıkar beklentisi içine girmeden genel anlamda
yaşam kalitesini artırmak, kamu yararı temelinde doğru olduğuna ve yapması gerektiğine olan
inançla bir toplumsal girişime, bir sivil toplum kuruluşu ya da gönüllü katılıma olanak sağlayan
hukuki, kurumsal yapılar bünyesindeki etkinliklere destek olmasıdır (Palabıyık, 2011: 91). Bir
başka şekliyle, gönüllülük; dünya üzerinde her toplumda görülen bir olgu olmakla birlikte özgür
irade ve dayanışma ruhu içinde, herhangi bir maddi karşılık beklemeden, kamu yararına katkıda
bulunmaktır (Clark, 2011).
Türkiye’de gönüllülüğün çok uzun ve eskilere dayanan bir tarihi vardır, ancak bu faaliyetlerin
değeri ve katkıları tam anlamıyla anlaşılamamış ve bunlardan gerektiği ölçüde yararlanılamamıştır
(Malhotra, 2013: 7). Son yapılan araştırmalarda Türkiye’nin “gönüllük” noktasındaki durumu
görece pek olumlu değildir. İngiltere merkezli Yardım Kuruluşları Vakfı (CAF) tarafından
bireylerin hayırseverlik eğilimlerini ölçen Dünya Bağışçılık Endeksi (World Giving Index)
araştırması verilerine göre; Türkiye 2010 yılında 153 ülke arasında 134., 2011 yılında yine 153
ülke arasında 136., 2012 yılında 146 ülke arasında 137., 2013 ve 2014 yıllarında ise 135 ülke
arasında 128. sırada yer almıştır (organizations.vgm.gov.tr, 2017). Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
(TÜSEV), tarafından yayınlanan raporlarda da bu verileri destekleyen sonuçlara varılmıştır
(tusev.org.tr, 2017). Türkiye’de gönüllülük, hem yönetenlerin bakışı hem de yönetilenlerin
sorumluluğu yönünde gelişmeye ve değişime ihtiyaç duymaktadır.
5393 ve 5302 sayılı yerel yönetim kanunlarında “gönüllü katılıma” yer verilmek suretiyle halkın
katılımı vurgulanmıştır. Bu yönüyle, yerelde gönüllü katılım istenilen bir katılım yoludur.


Yerel kararların etkilenmesi noktasında kent konseylerinin söz sahibi olduğuna dair bilgiler için bkz. Murat
Küçükşen, (2016), Yerel Demokrasinin Gelişimi Sürecinde Kent Konseylerinin Rolü ve İşlevselliği: Bursa ve Yalova
Kent Konseyi Örneği, Yayınlanmayan Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üni. SBE Yayını, Kütahya.
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Türkiye’de Kocaeli Kent Gönüllüsü Projesi, Kırklareli Gönüllü Zabıtalık Uygulaması, Kadıköy
Gönüllüleri, Fatih Gönüllü Turizm Elçileri ve Ankara Keçiören Gönüllü Akademisi vb. (Akt.
Kocaoğlu ve Bingöl, 2015: 54) çalışmalarla gönüllülük anlayışı içinde bireyin katılımı
özendirilmektedir. Bu yönde çalışmaların hem merkezi yönetim, hem yerel yönetimler hem de
STK’lar bünyesinde artırılması gönüllük yönündeki görece olumsuz durumu değiştirebilir.
Yerel düzeyde demokrasinin daha güçlü temeller üzerine oturması için etkili olan sivil toplum
kuruluşlarıdır. Sivil toplum kuruluşları halkın taleplerinin ilgili yönetimlere iletilmesinde önemli
bir görevi yerine getirmektedir (Oktay ve Pekküçükşen, 2009: 173). Böylece sivil toplum
kuruluşları etkin katılımı sağlayarak yönetişimi güçlendirmekte, hesap verebilirlik
mekanizmasının daha hızlı çalışmasında şeffaflığa katkıda bulunmakta, yerelde alınan kararların
politika oluşturma süreçlerine dâhil olmayı kolaylaştırmakta ve bu iletişim ağının ulusal kapasiteyi
açığa çıkarmasını da yardımcı olmaktadır (Emini, 2013: 43). Türkiye açısından sivil toplum
kuruluşları, devam eden AB’ye giriş süreci ile birlikte öne çıkmıştır. Türkiye’de sivil toplum
kuruluşlarının kapasitelerini yükseltmeleri ve yerel hayatta aktif rol almaları ile birlikte yerel
yönetimlerin demokratikleşmesi süreci de hızlanacaktır.
5. Sonuç ve Değerlendirme
Yerel yönetimler halka en yakın konumda olan, en alt düzeydeki yönetim birimleri olarak
adlandırılmaktadır. İnsan ihtiyaçlarının çeşitliliğinden dolayı yerel yönetimlerinde hizmetleri
karmaşık hale gelmiştir. Ayrıca işsizlik, ulaşım sorunları, düzensiz kentleşme, çevre kirliliği, yaşlı,
yoksul ve engellilere yönelik sosyal yardımlar gibi ekonomik ve sosyal konularının gündeme
gelmesiyle yerel halk yönetimlerden sürekli olarak yeterli ve yaşam standartlarını yükselten
hizmet anlayışı beklemektedir. Yani yerel nitelikli birtakım hizmetlerin karşılanması ihtiyacı ve
yerel yönetimlerin demokratikleştirilmesi yerel yönetimlerin en temel varlık nedenidir (Oktay ve
Pekküçükşen: 2009: 173).
Öte yandan, Türkiye’de yerel yönetimler geleneği olmasına rağmen, yerel yönetimlerin ne kadar
etkin, verimli, katılımcı ya da demokratik olduğu noktasında tartışmalar mevcuttur. Yerel
yönetimlerin demokratikleşmesi gerektiği noktasında akademik yazında da ortak bir görüş vardır.
Yerel yönetimlerin demokratikleşmesi sürecinde en önemli noktalardan biri tartışmasız “yerel
katılımı” sağlayabilmesidir. Karar alma süreçlerine katılım ile yerelde yaşayanların siyasal
kapasitesi, sorumluluk ve aidiyet duygusunun artması yanında, özellikle küreselleşme ve
yerelleşme süreci ile birlikte değişen yönetim anlayışının temel ilkeleri olan hesap verilebilirlik,
şeffaflık, açıklık, katılımcılık ve denetim gibi demokratik değerlerinde yönetim anlayışına egemen
olması sağlanacaktır.
Türkiye’de yerel katılım yollarının varlığı yerel yönetimlerin demokrasi ile olan ilişkisinde birer
zorunluluk olarak kabul edilebilir. Temsili demokrasinin araçları olan yerel seçimler ve yerel
referandum gibi klasik katılım yollarının gerçek katılımı sağlayamaması nedeniyle katılımcı
demokrasinin birer aracı olan kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları, halk kurultayları, halk
günleri, kamuoyu yoklamaları, ihtisas komisyonları gibi yeni katılım yolları üzerinde daha çok
durulmakta, halkın doğrudan katılımı önemsenmektedir.
Diğer taraftan, yerel katılım ne yöneten kesim ne de yönetilen kesim tarafından yeterince aktif bir
şekilde sağlanmamaktadır. Yine yöneten kesim karar alma ve uygulama noktasında birincil
konumda iken halk ikincil konumdadır. Halkın sadece izleyici olması yerel karar alma süreçlerinin
etkin, verimli ve demokratik gerçekleşmesine engel olmaktadır. Yerel seçimlere katılım oranının
yüksekliğine rağmen, kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları vs. katılımın yollarının işlevselliği
ve politika oluşturmada ki rolleri düşük düzeyde kalmaktadır.
Yerel katılım yollarına işlerlik kazandırılması yönetenler ile yönetilen kesimlerin bir arada hareket
etmesine bağlıdır. Yerel de yöneten kesim, halkın karar alma süreçlerine katılımını önemsemeli,
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katılım kanallarını açık tutmalı ve görüş, şikayet ve dileklerini dinlemelidir. Yerel yönetilenler ise,
karar alma süreçlerine katılımı istemeli, yönetenler üzerinde toplum çıkarı için baskı kurmalı, yerel
konular üzerinde düşünmeli, örgütlenmeli ve harekete geçmelidir.
Sonuç olarak, yerel yönetimlerin demokratikleşmesi sürecinin sürdürülebilir şekilde devam
edebilmesi için yerel yönetimlerin yerel halkı karar alma süreçlerinde devre dışı bırakmak yerine,
halkın görüş ve düşüncelerinin alınmasına olanak tanıyan ve katılımı önceleyen bir yerel yönetim
anlayışına evrilmesi gerekmektedir.
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