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ÖNSÖZ
Ülkemizde her geçen gün sosyal bilimler alanında yapılan
spesifik

akademik

araştırmaların

sayısında

artışlar

görülmektedir. Bu durum sosyal bilimler alanının gelişmesine
büyük katkı sağlayan bir gelişme olarak ifade edilebilir.
Dolayısıyla sosyal bilimler alanında gerçekleştirilmiş spesifik
akademik araştırmaların sayısı, bilimselliği ve niteliğinin aynı
oranda olması, sosyal bilimler alanının gelişiminde önem arz
eden bir husustur. Nitekim oluşturulmuş kitapta, spesifik
bilimsel araştırmaların yer almasının, sosyal bilimler alanına
büyük katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu kitap sosyal bilimler alanı çerçevesinde, dokuz yazarın
katkısı ile altı spesifik bilimsel akademik araştırmadan
oluşmaktadır. Bu araştırmalar; girişimcilerin kişilik özellikleri,
kamusal iletişim, seçim kanunları, genel seçim dönemlerinde
turizm ve turist rehberlerinin kişilik özelliklerini kapsamaktadır.
Dolayısıyla kitabın sosyal bilimler alanında kendine özgü
akademik araştırmaları içermesi, kitabın zenginliğini ortaya
koymaktadır.
Oluşturulan kitabı vermiş oldukları katkılar ile zenginleştiren
sevgili yazarlara, kitabın basımında değerli ve titiz çalışmalarını
esirgemeyen İksad Yayınevi çalışanlarına ve Yayınevi Kurulu
Başkanı Sayın Sefa Salih BİLDİRİCİ’ye teşekkür ederim.
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Son olarak kitapta yer alan akademik araştırmalar ile ilgili tüm
akademik ve hukuki sorumluluğun, tamamen yazarlara ait
olduğunu ayrıca belirtmek isterim.
Öğr. Gör. Adnan AKIN
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GİRİŞ
Girişimcilik kişinin
hizmetlerden

yakın gelecekte talep görecek ürün ve

yararlanmak

amacıyla

hâlihazırda

sahip

olduğu

kaynaklara bağlı kalmadan fırsatları kovaladığı bir süreçtir (Barringer
ve Ireland, 2016). Dolayısıyla, girişimcilik belirlenen fırsat alanlarında
ortaya çıkacağı düşünülen ihtiyaçların karşılanması için bir dizi riske
katlanıp fikrin işe dönüştürülmesi anlamına gelmektedir (Alvarez ve
Barney, 2014). Bu anlamda, “Girişimcilik, insanın düşünsel emeğinin
ekonomik değere dönüşmesi olarak ifade edilmekte ve üretim
faktörleri arasında yer almaktadır. Girişimci ise toplumda değişim
yaratacak kişi olarak görülmektedir” (Uzkurt, 2020). Girişimci kişiler
fırsatları zamanında fark eden ve yeni veya iyileştirilmiş ürün ve
hizmetler üretmek için gerekli kaynakları nasıl harekete geçireceğini
planlayan, düzenleyen, gerekli kararları alabilen ve bu sürece liderlik
edebilen kişilerdir (Jones ve George, 2017).
Girişimciliğin ülkelerin refah düzeyleri ve ekonomik büyümeleri
üzerindeki etkisi daha önce hiç olmadığı kadar yoğun bir biçimde
hissedilmektedir. Bu durum gerek mikro anlamda gerekse politika
yapıcıların oluşturduğu makro bağlamda artan bir farkındalığa sebep
olmaktadır (Díaz-García ve Jiménez-Moreno, 2010). Ülkeler özellikle
genç nüfuslarını girişimciliğe teşvik ederek ekonomik kazanımlar
sağlamayı hedeflemektedir (Obschonka vd., 2010). Özellikle 90’lı
yılların başında girişimcilik araştırma ve uygulamalarına yönelik artan
ilgi üniversitelerde girişimcilik eğitimlerinin verilmesine neden olmuş
ve akademik girişimcilik literatürünün gelişmesine de önemli katkı
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sunmuştur (Koh, 1996). Girişimciliğin artan önemi göz önüne
alındığında, başarılı girişimcilik özelliklerinin veya kişiyi başarılı
yapan birtakım karakteristik özelliklerin gerçekte var olup olmadığı,
varsa neler olduğu konusunun pratik bir değere sahip olduğu
düşünülmektedir (Koh,1996).
Araştırmacılar 1960'ların başından bu yana başarıları girişimcilerin
kişisel özellikleri üzerinde çalışmaktadır. Böylece belirli kişilik
özellikleri çerçevesinde tahminler yapabilmeyi ve girişimcilik
potansiyeline sahip olanlar ile olmayanlar arasında bir ayrım
yapabilmeyi amaçlamaktadır. Her ne kadar 30 yılı aşan bu çalışmalar
girişimcilerin salt belirli kişilik özellikleri bağlamından hareketle
belirlenmesinin zor olduğuna işaret ediyor olsa da bazı niteliklerin
girişimci

başarısının

ön

koşulları

olarak

karşımıza

çıktığı

görülmektedir (Hatten, 2012). Başka bir ifadeyle, girişimciliğin sadece
kişinin doğuştan gelen belirli özelliklerle yapılacağı fikri doğru
olmasa da, kişinin sahip olduğu birtakım özelliklerin girişimcilik
başarısı

üzerinde

etkisi

olduğunu

söylemek

mümkündür.

Girişimcilerle ilişkilendirilen bu kişilik özelliklerinin genellikle
zamanla geliştiği ve bireyin sosyal bağlamından kaynaklandığı
görülmektedir (Barringer ve Ireland, 2016). Pratikte başarılı olmuş
çok sayıda girişimcinin kendi serüvenlerini anlatırken birtakım kişisel
özelliklerine vurgu yapmaları bu görüşü desteklemektedir. Örneğin,
Amazon.com'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos’a göre girişimcinin
her şeyden önce problem çözme yeteneğine sahip, özgüveni yüksek ve
zor olan her şeyi yapmak için gerekli bir nitelik olarak gördüğü
iyimserlik özelliğine sahip olması gerekmektedir (Kreitner, 2009).
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Araştırmacılar girişimci kişilik özellikleri ile girişimcilik niyeti
(Rauch ve Frese 2007; Wagner ve Sternberg, 2004), özyeterlilik
(Neck and Manz, 1992, 1996; Baum ve Locke, 2004; Luthans,
Youssef ve Avolio, 2006), iyimserlik (Krueger ve Dickson,1994;
Krueger ve Brazeal,1994; Guth et al., 1991), duygusal zeka (Miao vd.,
2018; Fernández-Pérez vd., 2019;Yıldırım vd., 2019; Tiwari vd.,
2020), sosyal zeka (Aykol ve Yener, 2009; Pekkan ve Sisman, 2020),
yaratıcılık (Hills vd., 1997; Winslow ve Solomon, 1993; Kay, 1986),
risk alabilme (Brockhaus, 1980; Macko ve Tyszka, 2009) vb. olgular
arasındaki ilişkileri analiz ederek söz konusu kişisel özelliklerle ilgili
özgün katkılar yapmış ve bu çerçevede girişimcilik niyeti veya
başarısına etki etmesi beklenen faktörlere işaret etmişlerdir.

Öte

yandan, bazı insanların girişimci bir kariyeri seçerken, bazılarının
seçmediği sorunsalına girişimci kişilik özellikleri penceresinden bakan
araştırmacıların genellikle kendine güven, risk alma yeteneği, başarma
ihtiyacı ve kontrol odağı gibi bazı kişilik faktörleri üzerinde
yoğunlaştıkları görülmektedir (Turker ve Selcuk, 2008). Bu sebeple,
araştırmada literatürün öncülerinden Koh (1996) tarafından da
kullanılan başarma ihtiyacı (need for achievement), kontrol odağı
(locus of control), risk alma eğilimi (propensity to take risk),
belirsizliğe tolerans (tolerance of ambiguity), kendine güven (selfconfidence) ve yenilikçilik (innovativeness) özellikleri referans
alınmıştır.
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Günümüzde önemi gittikçe artan girişimcilik kavramı, girişimci kişilik
özelliklerinin

de

çerçevesinin

belirlenmesi

yönünde

yapılan

çalışmalara ilgiyi arttırmaktadır. Girişimci kişilik özellikleri doğası
gereği, farklı toplumlarda, farklı sosyo-kültürel yapılarda ve hatta
farklı demografik özelliklerde de kendi içinde benzerlikler ve
farklılıklaşmalar barındırmaktadır. Bu çalışmada, girişimci kişilik
özelliklerinin

demografik

özelliklerle

olan

ilişkisinin

ortaya

çıkarılması amaçlanmıştır. Girişimciliğin ülkelerin refah düzeyleri ve
ekonomik büyümeleri üzerindeki artan etkisi araştırmanın önemini
ortaya koymaktadır.
1. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ
Araştırmanın evrenini 2 farklı devlet üniversitesinde 2019-2020
eğitim-öğretim yılında girişimcilik dersini almış olan son sınıf
üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerinin elde
edilmesinde anket yöntemi kullanılmıştır. Uygulanan ankette girişimci
kişilik özelliklerinin değerlendirilmesi için, Technonet Asia (1981)’ya
ait olan ve Koh (1996) tarafından da uygulanan girişimci öz
değerlendirme ölçeği maddeleri kullanılmıştır. 7’li likert ölçeği
üzerinde katılımcılardan verilen ifadelere ne derece katıldıklarını
belirtmeleri

istenmiştir

(7-Kesinlikle

katılıyorum,

1-Kesinlikle

katılmıyorum). Orijinal ölçek tasarımına bağlı kalınarak içerisinde
Halo etkisini ve tepki yanlılığını minimize edilmesi için bazı ifadeler
için ters kodlama uygulanmıştır (Koh, 1996). Araştırma söz konusu
iki devlet üniversitesinden mezun olma aşamasına yaklaşmış son sınıf
öğrencileri ile sınırlıdır. Bir diğer sınırlılık ise lisansüstü öğrencileri-
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nin ankete dönüş oranının düşük olması ve lisansüstü katılımcı
sayısının görece az olmasıdır.

Dolayısıyla, araştırmanın farklı

örneklemler üzerinde farklı bulgular verebileceği değerlendirilmektedir.
Bu çalışmada katılımcıların demografik özelliklerinin, Koh (1996)’un
da üzerinde durduğu girişimci kişilik özellikleri kapsamında
birbirinden

farklılaşıp

farklılaşmadığı

araştırılmıştır.

Böylece

katılımcıların cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi ve yaş aralığı
gibi demografik özelliklerinin girişimci kişilik özelliklerini ne yönde
etkilediğinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Ayrıca ölçek
dışında katılımcılara yöneltilen mevcut girişimcilik durumları ve
girişimcilik niyetleri soruları yardımıyla mevcut durum ve gelecek
planları arasındaki değişimin belirlenmesi sağlanmıştır.
Çalışmada kullanılan anket formu bilimsel araştırma yöntemlerine
uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Anket uygulanmadan önce
09.05.2020 tarihinde etik kurul başvuru kaydı oluşturulmuş ve Afyon
Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’nun
27.05. 2020 tarihli ve 2020/77 sayılı kararı ile kullanılacak veri
toplama araçlarının etik açıdan sakıncalı olmadığına karar verilmiştir.
Çevrimiçi olarak uygulanan ankete 28. 05. 2020 ve 28. 06.2020
tarihleri aralığında 312 öğrenci katılım sağlamıştır.
2. BULGULAR
Çalışmada demografik değişkenlerin girişimci kişilik özellikleri
üzerindeki etkisi detaylıca araştırılmış ve katılımcıların girişimci
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kişilik özellikleriyle girişimci olma isteği (planı) arasındaki ilişki
incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle çalışmaya gönüllü olarak katılan
312 kişinin demografik özellikleri tablo 1’de verilmiştir.
Tablo1. Demografik Verilerin Özeti
Değişken
Kategori
Cinsiyet
Medeni Durum
Eğitim Düzeyi

Okul

Yaş

Bölüm

Kadın
Erkek
Bekâr
Evli
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
İktisadi İdari Bil. F.
Uzaktan Eğitim MYO
Teknoloji F.
Fen Edebiyat F.
Mühendislik F.
Meslek Y.O
18-20 yaş arası
21-23 yaş arası
24 yaş ve üzeri
İşletme
Elektrik-Elektronik M.
Tarih
Sosyoloji
Bilgisayar Prog.
UTF
Harita ve Kadastro
Halkla İlişkiler
Büro Yönetimi
Tıbbi Sekreterlik

f
139
173
279
33

%
44,6
55,4
89,4
10,6

198
105
9

63,5
33,7
2,9

48
85
12
11
58
98

15,4
27,2
3,8
3,5
18,6
31,4

101
116
95

32,4
37,2
30,4

41
69
10
1
46
7
20
21
26
71

13,1
22,1
3,2
0,3
14,7
2,2
6,4
6,7
8,3
22,8

Ölçekte yer alan faktör değerlerinin demografik değişkenlerin
kategorilerine
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göre

istatistiksel

olarak
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farklılaşma

durumları

inceleneceği için bir ön şart olan normal dağılımları (Mardia, 1974) ile
ilgili değerler tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Ölçekte Yer Alan Faktörlerin Normal Dağılım Analizi
Başarma Kontrol Risk Belirsizliğe Kendine
İhtiyacı
Odağı Alma
Tolerans
Güven
-0,158
0,093
-0,393
-0,061
-0,282
Çarpıklık
-0,204
-0,024
0,524
-0,630
-0,400
Basıklık

Yenilikçilik
0,056
-0,817

Cinsiyet değişkeni iki kategorili bir demografik değişkendir. Başarma
İhtiyacı, kontrol odağı, risk alma, belirsizliğe tolerans, kendine güven
ve

yenilikçilik

faktör

ortalamalarına

göre

kadın

ve

erkek

kategorilerinin ortalamaları incelenmiştir. Uygulanacak bağımsız
örneklem

t-testi

için

varyansların

homojenliği

test

edilmiş

(Krishnamoorthy ve Mathew, 2007; Weerahandi, 1995; Loh, 1987) ve
ilgili değerler tablo 3’te verilmiştir. Ortalamaların eşitliğinin test
edildiği bu aşamada altı farklı hipotez oluşturulmuştur.
H11: Kadın ve erkek kategorileri için başarma ihtiyacı faktör
ortalaması farklılaşmaktadır.
H12: Kadın ve erkek kategorileri için kontrol odağı faktör ortalaması
farklılaşmaktadır.
H13: Kadın ve erkek kategorileri için risk alma faktör ortalaması
farklılaşmaktadır.
H14: Kadın ve erkek kategorileri için belirsizliğe tolerans faktör
ortalaması farklılaşmaktadır.
H15: Kadın ve erkek kategorileri için kendine güven faktör ortalaması
farklılaşmaktadır.
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H16: Kadın ve erkek kategorileri için yenilikçilik faktör ortalaması
farklılaşmaktadır.
Tablo 3. Girişimci Kişilik Özelliklerinin, Cinsiyet Değişkeni İçin Bağımsız
Örneklem T-Testi
Varyansların
Ortalamaların Eşitliği
Homojenliği
(Bağımsız örneklem t Testi)
Başarma
İhtiyacı
Kontrol
Odağı
Risk
Alma
Belirsizliğe
Tolerans
Kendine
Güven
Yenilikçilik

F

Anlamlılık

t

Serbestlik
Derecesi

Anlamlılık

Ortalamaların
Farkı

1,025

0,312

0,976

310

0,330

0,085

2,029

0,155

3,359

310

0,001

0,270

0,327

0,568

-1,382

310

0,168

-0,109

0,000

0,990

-1,027

310

0,305

-0,079

3,344

0,068

-1,153

310

0,250

-0,116

0,055

0,814

-4,397

310

0,000

-0,450

Tablo 3’te Kontrol odağı(α=0,001) ve Yenilikçilik(α=0,000) faktörleri
ile ilgili oluşturulan H12 ve H16 hipotezlerin 0,05 anlamlılık düzeyinde
istatistiksel olarak kabul edildiği, diğer hipotezlerinse red edildiği
sonucu elde edilmiştir. Böylece kontrol odağı ve yenilikçilik
faktörlerinin

cinsiyet

değişkenine

göre

farklılaştığı

sonucuna

ulaşılmıştır. Varyansların homojenliği için uygulanan Levene’s
testinin anlamlılık değerlerinin tamamı 0,05’ten büyük olduğu için
tüm faktörlerin varyanslarının homojen olduğu sonucuna varılmıştır
(Krishnamoorthy ve Mathew, 2007; Weerahandi, 1995; Loh, 1987).
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Başarı
İhtiyacı
4,930

5,015
Kontrol
Odağı
4,825
5,095

Yenilikçilik
5,572
5,122

Erkek
Kadın

Kendine
Güven
5,208
5,093

2,910
2,990
Belirsizliğe
Tolerans

Risk Alma
3,717
3,609

Şekil 1. Girişimci Kişilik Özelliklerinin, Cinsiyet Değişkenine Göre Ortalamaları

Girişimci kişilik özelliklerinin, cinsiyet değişkenine göre aldıkları
ortalama değerler şekil 1’de verilmiştir. Bağımsız örneklem t-testi
sonuçlarında

istatistiksel

olarak

elde

edilen

farklılaşmanın

görselleştirilmesinde (Saary, 2008) yenilikçilik ve kontrol odağı
faktörlerindeki farklılaşma görülmektedir.
Medeni durum değişkeni iki kategorili bir demografik değişkendir.
Başarma ihtiyacı, kontrol odağı, risk alma, belirsizliğe tolerans,
kendine güven ve yenilikçilik faktör ortalamalarına göre bekâr ve evli
kategorilerinin ortalamaları incelenmiştir. Uygulanacak bağımsız
örneklem t-testi için varyansların homojenliği test edilmiş ve ilgili
değerler tablo 4’te verilmiştir. Ortalamaların eşitliğinin test edildiği
(Rietveld ve van Hout, 2015) bu aşamada da cinsiyet değişkenine
benzer şekilde altı farklı hipotez oluşturulmuştur.
H21: Bekâr ve evli kategorileri için başarma ihtiyacı faktör ortalaması
farklılaşmaktadır.
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H22: Bekâr ve evli kategorileri için kontrol odağı faktör ortalaması
farklılaşmaktadır.
H23: Bekâr ve evli kategorileri için risk alma faktör ortalaması
farklılaşmaktadır.
H24: Bekâr ve evli kategorileri için belirsizliğe tolerans faktör
ortalaması farklılaşmaktadır.
H25: Bekâr ve evli kategorileri için kendine güven faktör ortalaması
farklılaşmaktadır.
H26: Bekâr ve evli kategorileri için yenilikçilik faktör ortalaması
farklılaşmaktadır.
Tablo 4. Girişimci Kişilik Özelliklerinin, Medeni Durum Değişkeni İçin Bağımsız
Örneklem T-Testi
Varyansların
Ortalamaların Eşitliği
Homojenliği
(Bağımsız örneklem t Testi)
F

Anlamlılık

t

Serbestlik
Derecesi

Anlamlılık

Ortalamaların
Farkı

3,993

0,047*

-0,154

310

0,879

-0,018

6,122

0,014*

8,066

310

0,000

0,810

0,030

0,864

3,130

310

0,002

0,393

6,704

0,010*

1,090

310

0,281

0,101

0,596

0,441

-0,690

310

0,491

-0,112

Yenilikçilik 15,702

0,000*

5,658

310

0,000

0,612

Başarma
İhtiyacı
Kontrol
Odağı
Risk
Alma
Belirsizliğe
Tolerans
Kendine
Güven

* Varyansları homojen olmayan değerleri göstermektedir. Bu faktörlerin t
testlerinde varyansların homojen olmadığı duruma göre hesaplama yapılmıştır.

Tablo 4’te kontrol odağı (α=0,000), risk alma (α=0,002) ve
yenilikçilik (α=0,000) faktörleri ile ilgili oluşturulan H22, H23 ve H26
hipotezlerin 0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak kabul

14

SPESİFİK AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

edildiği, diğer hipotezlerinse reddedildiği sonucu elde edilmiştir.
Böylece kontrol odağı, risk alma ve yenilikçilik faktörlerinin medeni
durum değişkenine göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu üç
faktörün varyansların homojenliği için uygulanan Levene’s testinin
anlamlılık değerleri incelendiğinde risk alma faktörü için α’nın
0,05’den büyük olduğu diğer taraftan kontrol odağı ve yenilikçilik
faktörü için ise α’nın 0,05’den küçük olduğu görülmektedir.
Dolayısıyla risk alma faktörü için varyansların homojen olduğu
kontrol odağı ve yenilikçilik faktörleri için varyansların homojen
olmadığı sonucuna varılır (Krishnamoorthy ve Mathew, 2007;
Weerahandi, 1995; Loh, 1987). Sonuç olarak bağımsız örneklem tTesti uygulanırken varyansları homojen olmayan faktörler için bu
duruma

göre

tablo

değerleri

belirlenmiştir.

Başarı İhtiyacı
4,985
4,967
Yenilikçilik
5,437
4,824

Kontrol Odağı
5,031
4,221

Bekar
Evli

Kendine Güven
5,146
5,258

Risk Alma
3,711
3,318
2,965

Belirsizliğe
Tolerans

2,864

Şekil 2. Girişimci Kişilik Özelliklerinin, Medeni Durum Değişkenine Göre
Ortalamaları

Eğitim düzeyi değişkeni üç kategorili bir demografik değişkendir.
Fakat lisansüstü eğitim düzeyinde olan katılımcı sayısı çok düşük
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olduğundan farklılaşma yalnızca ön lisans ve lisans düzeyleri ele
alınarak değerlendirilmiştir. Başarma ihtiyacı, kontrol odağı, risk
alma, belirsizliğe tolerans, kendine güven ve yenilikçilik faktör
ortalamalarına göre ön lisans ve lisans kategorilerinin ortalamaları
incelenmiştir.

Uygulanacak

bağımsız

örneklem

t-testi

için

varyansların homojenliği test edilmiş (Krishnamoorthy ve Mathew,
2007; Weerahandi, 1995; Loh, 1987) ve ilgili değerler tablo 5’te
verilmiştir. Ortalamaların eşitliğinin test edildiği (Rietveld ve van
Hout, 2015) bu aşamada da benzer şekilde altı farklı hipotez
oluşturulmuştur.
H31: Ön lisans ve lisans kategorileri için başarma ihtiyacı faktör
ortalaması farklılaşmaktadır.
H32: Ön lisans ve lisans kategorileri için kontrol odağı faktör
ortalaması farklılaşmaktadır.
H33: Ön lisans ve lisans kategorileri için risk alma faktör ortalaması
farklılaşmaktadır.
H34: Ön lisans ve lisans kategorileri için belirsizliğe tolerans faktör
ortalaması farklılaşmaktadır.
H35: Ön lisans ve lisans kategorileri için kendine güven faktör
ortalaması farklılaşmaktadır.
H36: Ön lisans ve lisans kategorileri için yenilikçilik faktör ortalaması
farklılaşmaktadır.
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Tablo 5. Girişimci Kişilik Özelliklerinin, Eğitim Düzeyi Değişkeni İçin Bağımsız
Örneklem T-Testi
Varyansların
Ortalamaların Eşitliği
Homojenliği
(Bağımsız örneklem t Testi)
F

Anlamlılık

t

Serbestlik
Derecesi

Anlamlılık

Ortalamaların
Farkı

0,301

0,005

301

0,996

0,000

0,347

-0,526

301

0,599

-0,045

0,163

-1,788

301

0,075

-0,149

0,814

-0,177

301

0,860

-0,015

0,603

-2,816

301

0,005

-0,295

Başarma
1,073
İhtiyacı
Kontrol
0,889
Odağı
Risk
1,959
Alma
Belirsizliğe
0,056
Tolerans
Kendine
0,271
Güven
Yenilikçilik 12,683

0,000*
0,079
301
0,937
0,008
* Varyansları homojen olmayan değerleri göstermektedir. Bu faktörlerin t
testlerinde varyansların homojen olmadığı duruma göre hesaplama yapılmıştır.

Tablo 5’de yalnızca kendine güven (α=0,005) faktörü ile ilgili
oluşturulan H35 hipotezin 0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak
kabul edildiği, diğer hipotezlerinse red edildiği sonucu elde edilmiştir.
Böylece kendine güven faktörünün eğitim düzeyi değişkenine göre
farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.
Başarı
İhtiyacı
4,952
4,953
Yenilikçilik
5,393
5,385

Kontrol
Odağı
4,954
4,999

Ön lisans
Lisans

Kendine
Risk Alma
Güven
3,627
5,077
3,776
2,938
2,952
5,371
Belirsizliğe
Tolerans

Şekil 3. Girişimci Kişilik Özelliklerinin, Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre
Ortalamaları
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Girişimci kişilik özelliklerinin, eğitim düzeyi değişkenine göre
aldıkları ortalama değerler Şekil 3’te verilmiştir. Bağımsız örneklem ttesti sonuçlarında istatistiksel olarak elde edilen farklılaşmanın
görselleştirilmesinde (Saary, 2008) kendine güven faktöründeki
farklılaşma görülmektedir.
Yaş değişkeni katılımcılara açık uçlu olarak sorulmuş elde edilen
veriler daha sonra 18-20 yaş arası, 21-23 yaş arası ve 24 yaş ve üzeri
olacak şekilde üç kategoriye ayrılmış bir demografik değişkendir.
Başarma İhtiyacı, kontrol Odağı, risk alma, belirsizliğe tolerans,
kendine güven ve yenilikçilik faktör ortalamalarına göre üç farklı yaş
kategorisinin ortalamaları incelenmiştir. Değişkenin kategori sayısı
ikiden daha yüksek olduğu için tek yönlü varyans analizi (Park, 2009)
ve varyansların homojenliği test edilmiş (Krishnamoorthy ve Mathew,
2007; Weerahandi, 1995; Loh, 1987) ve ilgili değerler tablo 6’da
verilmiştir.
H41: Yaş değişkeni kategorileri için başarma ihtiyacı faktör ortalaması
farklılaşmaktadır.
H42: Yaş değişkeni kategorileri için kontrol odağı faktör ortalaması
farklılaşmaktadır.
H43: Yaş değişkeni kategorileri için risk alma faktör ortalaması
farklılaşmaktadır.
H44: Yaş değişkeni kategorileri için belirsizliğe tolerans faktör
ortalaması farklılaşmaktadır.
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H45: Yaş değişkeni kategorileri için kendine güven faktör ortalaması
farklılaşmaktadır.
H46: Yaş değişkeni kategorileri için yenilikçilik faktör ortalaması
farklılaşmaktadır.
Tablo 6. Girişimci Kişilik Özelliklerinin, Yaş Değişkeni İçin Tek Yönlü Varyans
Analizi
Varyansların
Tek Yönlü
Varyans Analizi
Homojenliği
(One Way ANOVA)
(Levene’s Testi)
F
Anlamlılık
F
Anlamlılık
Başarma İhtiyacı
0,506
0,603
0,196
0,822
1,072
0,344
3,724
0,025
Kontrol Odağı
3,641
0,027*
4,889
0,008
Risk Alma
2,635
0,073*
0,394
0,675
Belirsizliğe Tolerans
1,640
0,196
2,751
0,065
Kendine Güven
0,208
0,813
9,917
0,000
Yenilikçilik
* Varyansları homojen olmayan değerleri göstermektedir. Bu faktörlerin post hoc
testlerinde varyansların homojen olmadığı duruma göre metot seçimi yapılmıştır.

Tablo 6’da kontrol odağı (α=0,025), risk alma (α=0,000) ve
yenilikçilik (α=0,000) faktörleri ile ilgili oluşturulan H42, H43 ve H46
hipotezlerin 0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak kabul
edildiği, diğer hipotezlerinse reddedildiği sonucu elde edilmiştir.
Böylece kontrol odağı, risk alma ve yenilikçilik faktörlerinin yaş
değişkenine göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu üç faktörün
varyansların homojenliği için uygulanan Levene’s testinin anlamlılık
değerleri incelendiğinde risk alma faktörü için α’nın 0,05’den küçük
olduğu diğer taraftan kontrol odağı ve yenilikçilik faktörü için ise
α’nın 0,05’den büyük olduğu görülmektedir. Dolayısıyla risk alma
faktörü için varyansların homojen olmadığı, kontrol odağı ve
yenilikçilik faktörleri için varyansların homojen olduğu sonucuna
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varılır (Krishnamoorthy ve Mathew, 2007; Weerahandi, 1995; Loh,
1987). Sonuç olarak Post Hoc testi metodu seçilirken bu durum
değerlendirilmiş ve tablo 7’de belirtilmiştir.
Tablo 7. Post Hoc Analizleri
Diğer
Kategori 1
POST HOC
Kategoriler
18-20
21-23 yaş
yaş
24 yaş ve ü.
Kontrol Odağı 21-23
18-20 yaş
yaş
24 yaş ve ü.
Scheffe Testi
24 yaş ve 18-20 yaş
üzeri
21-23 yaş
18-20
21-23 yaş
yaş
24 yaş ve ü.
Yenilikçilik
21-23
18-20 yaş
yaş
24 yaş ve ü.
Scheffe Testi
24 yaş ve 18-20 yaş
üzeri
21-23 yaş
18-20
21-23 yaş
yaş
24 yaş ve ü.
Risk Alma
21-23
18-20 yaş
24 yaş ve ü.
Tamhane’s T2 yaş
Testi
24 yaş ve 18-20 yaş
üzeri
21-23 yaş

Ortalamaların
Farkı

Standart
Hata

Anlamlılık

0,031
0,254*
-0,031
0,222
-0,254*
-0,222
-0,545*
-0,296
0,545*
0,249
0,296
-0,249
-0,283*
-0,211
0,283*
0,073
0,211
-0,073

0,097
0,101
0,097
0,098
0,101
0,098
0,122
0,129
0,122
0,124
0,129
0,124
0,101
0,093
0,101
0,087
0,093
0,087

0,948
0,046
0,948
0,079
0,046
0,079
0,000
0,073
0,000
0,136
0,073
0,136
0,016
0,074
0,016
0,788
0,074
0,788

Tablo 7 incelendiğinde kontrol odağı ve yenilikçilik faktörlerinin
varyanslarının homojen olması sebebiyle Scheffe Testi, risk alma
faktöründe ise Tamhane’s T2 Testi uygulanmış ve kategoriler
arsındaki farklılaşma belirlenmiştir. Sonuç olarak kontrol odağı
faktöründe 18-20 yaş arası katılımcılar ile 24 yaş ve üzeri
katılımcıların görüşlerinde farklılık elde edilmiştir. Yenilikçilik
faktöründe 18-20 yaş arası katılımcılar ile 21-23 yaş arası
katılımcıların görüşlerinde farklılaşma elde edilmiştir. Risk alma
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faktöründe de benzer şekilde 18-20 yaş arası katılımcılar ile 21-23 yaş
arası katılımcıların görüşlerinde farklılaşma elde edilmiştir.
Girişimci kişilik özelliklerinin, yaş değişkenine göre aldıkları ortalama
değerler şekil 4’te verilmiştir. Tek yönlü Varyans Analizi (Park, 2009)
ve Post Hoc Testi (Kim, 2017) sonuçlarında istatistiksel olarak elde
edilen farklılaşmanın görselleştirilmesinde (Saary, 2008) kontrol
odağı,

yenilikçilik

ve

risk

alma

faktörlerindeki

farklılaşma

görülmektedir.
Başarı
İhtiyacı

4,931
4,978
4,996
Kontrol
Odağı
5,034
5,002
4,780

Yenilikçilik
5,079
5,624
5,375

Kendine
Güven
4,990
5,247
5,226

18-20 yaş
21-23 yaş
24 yaş ve üzeri

2,913
Belirsizliğe 2,994
Tolerans
2,949

Risk Alma
3,500
3,783
3,711

Şekil 4. Girişimci Kişilik Özelliklerinin Yaş Değişkenine Göre Ortalamaları

Katılımcılardan istenen diğer bir demografik bilgi devam etmekte olan
okul türleri ile ilgilidir. Fakat bu soruya verilen cevaptan kategorilerin
çok dengesiz dağıldığı gözlemlenmiştir. Dolaysıyla okul bazlı faktör
ortalamaları ile ilgili tabloda belirtilmiş fakat Varyans analizi
uygulanmamıştır.
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Kontrol
Odağı

Risk Alma

Belirsizliğe
Tolerans

Kendine
Güven

Yenilikçilik

İktisadi İdari Bil. F.
Uzaktan Eğitim MYO
Teknoloji F.
Fen Edebiyat F.
Mühendislik F.
Meslek Y.O

Başarma
İhtiyacı

Tablo 8. Okul Bazlı Faktör Ortalamaları

4,983
4,894
5,097
4,924
4,908
5,051

5,110
4,872
4,857
5,338
4,842
4,955

3,830
3,688
4,000
3,818
3,761
3,463

3,031
3,035
2,764
2,773
2,994
2,866

5,184
5,194
5,333
5,364
5,221
5,031

5,317
5,362
6,233
5,709
5,683
5,080

Katılımcılardan istenen diğer bir demografik bilgi devam etmekte olan
bölümleri ile ilgilidir. Fakat bu soruya verilen cevapta da okul
sorusundakine benzer şekilde kategorilerin çok dengesiz dağıldığı
gözlemlenmiştir. Dolaysıyla bölüm bazlı faktör ortalamaları ile ilgili
tabloda belirtilmiş fakat Varyans analizi uygulanmamıştır.
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Kontrol
Odağı

Risk Alma

Belirsizliğe
Tolerans

Kendine
Güven

Yenilikçilik

İşletme
Elektrik-Elektronik M.
Tarih
Sosyoloji
Bilgisayar Programcılığı
Uluslararası Ticaret F.
Harita ve Kadastro
Halkla İlişkiler
Büro Yönetimi
Tıbbi Sekreterlik

Başarma
İhtiyacı

Tablo 9. Bölüm Bazlı Faktör Ortalamaları

4,923
4,937
4,967
4,500
4,967
5,333
4,958
4,857
4,833
5,082

5,077
4,839
5,371
5,000
4,866
5,306
4,993
4,707
4,731
5,062

3,866
3,814
3,783
4,167
3,692
3,619
3,583
3,603
3,474
3,498

2,972
2,959
2,683
3,667
3,014
3,381
2,867
3,048
2,647
2,995

5,081
5,222
5,283
6,167
5,326
5,786
5,433
4,873
4,955
5,016

5,293
5,768
5,720
5,600
5,357
5,457
5,110
5,248
5,200
5,155
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Araştırmaya katılan öğrencilere girişimcilik niyetlerini belirtebilmeleri
için cevabı evet veya hayır şeklinde olan aşağıdaki iki durum
yöneltilmiştir.
DURUM 1: Hali hazırda kendi kurduğum ve yönettiğim bir işletmem
var.
DURUM 2: Mezuniyetimden sonra kendi işimi kurmak istiyorum.
Tablo 10. Durum Değişkenleri İle İlgili Frekans Analizi
Durum 1
Durum 2
Sıklık
Yüzde
Sıklık
Yüzde
14
4,5
101
32,4
Evet
298
95,5
211
67,6
Hayır

Değişim
Sıklık
Yüzde
87
27,88
-87
-27,88

Tablo 10’da durum 1 ile durum 2 arasındaki değişimin katılımcıların
girişimcilik niyetlerini ortaya çıkardığı görülmektedir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Çalışma, katılımcıların girişimci kişilik özelliklerinin demografik
değişkenler açısından ele alınması ve mevcut durum ile girişimcilik
niyetleri arasındaki değişim üzerine kurgulanmıştır. Kurgunun
temelini literatürde girişimcilerin başarısında etkisi olduğu vurgulanan
altı temel kişilik özelliğinin (başarma ihtiyacı, kontrol odağı, risk alma
eğilimi, belirsizliğe tolerans, kendine güven ve yenilikçilik) pratik bir
değere sahip olduğu varsayımı oluşturmaktadır. Çalışmanın sonuçları
incelendiğinde aşağıda verilen farklılaşmaların istatistiksel olarak
diğerlerinden

ayrıştığı

gözlemlenmiştir.

Çalışmanın

sonuçları

incelendiğinde aşağıda verilen farklılaşmalar istatistiksel olarak
diğerlerinden ayrışmaktadır:
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• Girişimci kişilik özelliklerinden kontrol odağı faktöründe
kadınlar pozitif yönde erkeklerden farklılaşırken, yenilikçilik
faktöründe ise erkekler pozitif yönde kadınlardan farklılaşmıştır.
• Medeni duruma göre faktörlerdeki farklılaşmalar incelendiğinde
ise kontrol odağı, risk alma eğilimi ve yenilikçilik faktörlerinde
bekârların pozitif yönde evlilerden farklılaştığı görülmektedir.
• Eğitim düzeyinde yapılan incelemede lisansüstü kategorisinde
katılım çok düşük olduğundan dolayı girişimci kişilik özellikleri
ölçeğinin faktörlerinde oluşan farklılaşma yalnızca ön lisans ve
lisans kategorileri için değerlendirilmiştir. Faktörlerin çoğunda
istatistiksel anlamda bir farklılık oluşmasa da istatistiksel olarak
anlamlı kabul edilebilecek tek faktör kendine güven faktörüdür
ve lisans mezunlarının pozitif yönde ön lisans mezunlarına göre
farklılaştığı görülmektedir.
• Son olarak, katılımcıların yaş kategorileri arasında girişimci
kişilik özelliklerindeki farklılaşma incelenmiştir. Kontrol odağı
faktöründe 18-20 yaş arası pozitif yönde 24 yaş ve üzeri
kategorisinden farklılaşırken, yenilikçilik faktöründe ise 21-23
yaş arası pozitif yönde 18-20 yaş arası kategorisinden
farklılaşmıştır. Ayrıca risk alma eğiliminde 21-23 yaş arası
pozitif yönde 18-20 yaş arasından farklılaşmıştır. Bu kısımda en
dikkat çekici sonuç gerek pozitif yönde gerek tersi yönde
farklılaşmanın görüldüğü her faktörde 18-20 yaş
kategorisinin öne çıkmasıdır.
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GİRİŞ
Mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı gibi mekânı tasarlayan uzmanlar,
mekânın kullanıcılarının beklentilerini karşılamayı hedefleseler de
tasarımcının

perspektifiyle

mekânda

gerçekleştirilen

biçimsel

düzenlemeler, kullanıcının fiziksel ve algısal açıdan ihtiyaç duyduğu
fonksiyonel gerekliliklerden farklı olabilmektedir (Lang, 1987; Akad
ve Çubukçu, 2006). Bu durum bir mekân düzenlemesini başarısız
kılan en önemli unsurlardan birisidir. Dolayısıyla mekânın kullanıcısının, mekânda ne tür davranışlarda bulunacağını öğrenebilmek,
kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik bir tasarım gerçekleştirmede önem
kazanmaktadır. Kullanıcının mekandaki davranışını öğrenebilmek,
gerçek davranışın mekânda gözlemlenmesi ile elde edilebilmektedir.
Zeisel (2006), tasarlanan bir mekânda kullanıcı davranışlarının
izlenmesinin, söz

konusu mekandaki davranışın, tasarımcının

öngörülerini ne düzeyde karşıladığını test etmenin önemli bir aracı
olduğunu ileri sürmektedir. Böylece başarısız ya da hedeflerini
gerçekleştirememiş bir tasarımın problemli alanları tespit edilerek,
gerekli düzenlemeler yapılabilir (Zeisel, 2006).
Kullanıcının, mekânsal davranışlarının gözlemlenmesi kadar, bu
davranışın nedeni olan faktörleri anlamak da önemlidir. Çünkü kişinin
mekânda gerçekleştirdiği davranış, mekanın biçimsel unsurlarının,
kişide uyandırdığı algıdan ve bu algı doğrultusunda yaptığı hissi
değerlendirmeden etkilenmektedir (Russell, 1992). Buna göre kişi bir
çevreyi yalnızca, içerdiği biçimsel unsurlar ve bu unsurların
birbirleriyle etkileşimiyle değil, o çevrede hangi davranışları gerçek-
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leştirebileceği yargısı üzerinden algılar (Gibson, 1966). Dolayısıyla
kentsel bir mekanda kişinin davranışı, mekanın izin verdiği olanaklar
üzerinden gerçekleşir. Bir başka ifadeyle, mekanın biçimsel
özellikleri, kişinin mekanın fiziksel yapısını algılamasını, mekanın
işlevsel özellikleri ise kişinin ihtiyaçlarına bağlı olarak mekanın
sunduğu olanakları algılamasını sağlamaktadır (Heft, 1988). Bu ise
fiziksel çevrenin, kişinin mekana yönelik algısını etkilediği ve bu algı
üzerinden mekânsal tercihini belirlediğini göstermektedir (Evans,
2003). Dolayısıyla gerek kentsel açık alanlarda gerekse yapı ölçeğinde
mekan düzeninin, amaçlanan kullanıma ne şekilde ulaşabildiğini
anlayabilmek için hem kullanıcının mekandaki davranışını hem de bu
davranışa neden olan fiziksel ve algısal unsurları belirlemek önem arz
etmektedir.
Şehir planlama ve mimarlık gibi mekân düzenleme disiplinlerinin
alanına giren mekândaki insan davranışlardan birisi yürüyüştür.
Yürüyüş, yaşam kalitesi ve yaşanabilirlik gibi kavramlar üzerinden
kent planlama literatüründe, halk sağlığı ve bireysel sağlığa olumlu
katkılarından dolayı tıp literatüründe, motorize araçların kullanımının
azaltılması ile trafik yükünün hafifletilmesi açısından ulaşım
literatüründe ve motorlu taşıt kullanımından doğan olumsuz iklimsel
koşulların oluşmaması adına çevre ve ekoloji literatürlerinde sıklıkla
incelenen bir konudur. Kent mekanının kullanılması açısından
bakıldığında ise yürüyüş, kentlilerin eşit ve adil bir biçimde kentsel
olanaklara erişimini destekleyen, en kolay ve en ucuz yoldan
erişilebilen bir imkân olduğundan hem ilgili bilim alanlarında hem de
kentsel yaşamda desteklenmesi gereken bir unsurdur. Avrupa Yaya
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Hakları Bildirgesi’ne (The European Parliament, 1988) göre “yaya,
ulaşım araçlarının entegrasyonu aracılığıyla elde edilebilecek tam ve
engelsiz hareket hakkına sahiptir”. Dolayısıyla her birey, kentte yaya
olarak eşit ve adil olanaklara erişebilmelidir. Bu durum engelli
bireyler için de söz konusudur. Ancak şehir plancısı ve mimarlar gibi
uzmanlar tarafından planlanmış ve/veya tasarlanmış kentsel mekanlar
incelendiğinde özellikle engelli bireylerin yaya olarak kentte bulunma
haklarını kısıtlandığı görülmektedir. Bunun nedeni yalnızca fiziksel
çevrenin barındırdığı engeller değil aynı zamanda fiziksel çevrenin
engelli bireylerde yarattığı algısal unsurlar da olabilir.
Bu çalışmanın amacı, fiziksel çevrenin ‘plan üzerinde’ yaya
kullanımına uygun olduğu bir alanda kullanıcıyı gözlemlemek, engelli
kullanıcı ile ileride mekân düzenleme uzmanlarından olacak mimarlık
ve şehir planlama öğrencilerinin, aynı mekâna ilişkin algısal
değerlendirmelerindeki benzerlik ve farklılıkları tespit etmektir.
Ayrıca söz konusu farklılıkların nedeni olabilecek fiziksel çevrenin
mikro ölçekli özelliklerine ilişkin bir değerlendirme yapmaktır.
Çalışma alanı olarak, İzmir tarihi kent merkezindeki en önemli ticaret
akslarından olan, günümüzde kentlilerin halen oldukça yoğun olarak
kullandığı ve 2018 yılında yayalaştırılan Kemeraltı bölgesindeki
Anafartalar Caddesi (I. Etap) seçilmiştir. Yayalaştırılmış bir sokakta,
engelli bireylerin ne tür mekânsal davranışta bulunduğunu ise fiziksel
çevreyi tasarlamaya yönelik eğitim alan mimarlık ve şehir planlama
öğrencileri gözlemlemiştir.
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2. MEKANIN HAKÇA VE ENGELSİZ KULLANIMI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun (2011) gerçekleştirdiği
“Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması” sonuçlarına göre
ortopedik engelli nüfusun %60’ının kentsel alanda ikamet ettiği, bu
nüfusun önemli bir kısmının (%39) 25-44 yaş aralığındaki genç ve
yetişkinlerden oluştuğu görülmektedir. Aynı araştırmadaki en dikkat
çekici sonuçlar ortopedik engelli bireylerin yaşadıkları yerdeki fiziksel
çevrenin kendileri için uygun olup olmadığına ilişkin verdikleri
cevaplardadır. Buna göre ortopedik engelli bireylerin %72’si,
bulunduğu kentsel mekândaki düzenlemelerin (yaya yolu, yaya geçidi,
kaldırım, gibi) engel durumuna uygun olmadığını düşünmektedir.
Anılan araştırmada, engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarından
beklentilerinin önemli bir bölümünün, fiziksel çevre ve ulaşım
imkanlarının iyileştirilmesi üzerine olduğu da görülmektedir (TÜİK,
2011). Dolayısıyla anılan araştırmada yer alan engelli bireyler, fiziksel
çevrenin hareketlerini kısıtladığını düşünmektedir. Ancak kentte, hem
bireye hem topluma eşit imkanlar oluşturulması, yaşanabilir
mekanların hakça kullanıldığı bir kentleşmenin yaratılması gereklidir
(Kaplan ve Öztürk, 2004). Bu gerekliliğin mekânsal yansımasının
izlenebileceği yer olan kamusal alanların ve dış mekanların, tüm
kullanıcılar tarafından özgürce kullanılabilmesi, toplumun yarınları
için önemlidir (Malkoç ve Sönmez Türel, 2013). Avrupa Konseyi
tarafından 1992 yılında onaylanan ilk Avrupa Kentsel Şartı’nın
“Kentlerdeki Özürlü ve Sosyo-Ekonomik Bakımdan Engelliler”
başlığı altında “kentlerin, herkesin her yere erişebilirliğini sağlayacak
şekilde tasarlanması gerektiği” önemli ilkeler arasında gösterilmiştir
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(Council of Europe, 2009). Bunun için tüm yapıların (kamu, ticari ve
idari binalar), kentsel donatıların (sosyokültürel, sağlık, dini ve sportif
faaliyetler) ve kentteki diğer tüm aktivitelerin herkes için erişilebilir
olmasının gerekliliği belirtilmektedir (Baş, 2017). Dolayısıyla, bir
alanın ya da sokağın yayalaştırılması, kentlilerin yaya olanaklarından
eşit, adil ve yeterli düzeyde yararlanabilmesi açısından önem arz
etmektedir.
Kamusal

kullanımlara

olanak

sağlayan

yaya

bölgeleri

kent

ekonomisini, yaşam kalitesini ve sosyal refahı sağlayan mekânsal bir
araçtır. Yayalaştırma işlemi ise yolların yürünebilir yerler haline
getirilmesi, yürüyüş için daha geniş alanlar ayrılması olarak tarif
edilmektedir (Brambilla ve Longo, 1977). Yayalaştırma, otomobil
egemen bir ulaşım sistemine karşın yaya açısından olumlu bir gelişme
olarak değerlendirilse de bir sokağı ya da alanı yalnızca taşıtın
girememesini sağlayarak makro ölçekte yayalaştırmak, her kentlinin
mekânı yaya olarak rahatlıkla kullanabilmesi için tek koşut olarak
kabul edilmemelidir. Bununla birlikte, fiziksel çevrenin mikro ölçekli
özelliklerinin kişinin mekânsal davranışına yön veren mekan
algısındaki etkileri de dikkate alınmalıdır.
3. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ
Tüm kentlilerin eşit ve adil bir şekilde yararlanabileceği en yaygın
mekânsal kullanımın sokak, en yaygın mekânsal davranışın ise
yürüyüş olduğu bilindiğine göre, yaya öncelikli kullanıma göre
şekillendirilmiş bir sokakta engelli bireylerin söz konusu sokağa
ilişkin mekan algılarını incelemenin mekânsal düzenlemeler açısından
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önemli olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, İzmir’in tarihi kent
merkezinde, Kemeraltı bölgesindeki en önemli ve kentlilerin yoğun
olarak kullandıkları bir ticari aks olan Anafartalar (I. Etap)
Caddesi’nde incelemeler yapılmıştır (Resim 1). Anafartalar Caddesi
yaklaşık 973 metre uzunluğundadır. Caddenin batı yönünden girişi,
kentin sahil bandından ve en sık kullanılan vapur iskelesi olan Konak
İskelesi ve Konak Meydanı yönünden olmaktadır. Alanın batısında
İzmir Hükümet Konağı, Kültür Merkezi gibi kamusal kullanımlar ile
bankalar bulunmakta, ancak alan genelinde ticari birimler daha fazla
yer almaktadır. Caddenin kuzeydoğu girişi olan Çankaya girişinde ise
büyük çoğunlukla ticari birimler bulunmaktadır. Anafartalar Caddesi
2018 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından
“Kemeraltı Yayalaştırma Projesi” kapsamında yayalaştırılmış, bu
kapsamda alana giriş ve çıkışların yapıldığı sokak başlarına elektronik
bariyerler konularak, otomobil girişi kısıtlanmıştır.

Resim 1. Çalışma Alanı Anafartalar Caddesi I. Etap (Yandex Haritalar 2019’dan
üretilmiştir)
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Çalışma kapsamında verinin toplanabilmesi için üç aşamada farklı
analizler yapılmıştır. İlk olarak, çalışma alanının mikro ölçekli yaya
olanaklarına ilişkin verinin toplanabilmesi için mimarlık ve şehir
planlama öğrencileri ile birlikte bir sokak denetim aracı (street audit
tool) uygulanmıştır (Yayalaştırılmış Alanda Yürünebilirlik AnketiY.A.Y.A.). İkinci olarak, çalışmaya gönüllü olan engelli kullanıcıların
mekânsal davranışlarına ilişkin verinin toplanabilmesi için engelli
kullanıcıların çalışma alanındaki hareketleri, öğrenciler tarafından
izlenmiştir. Son olarak, hem öğrencilerin hem de engelli kullanıcıların
mekana ilişkin algısal değerlendirmelerinin tespit edilebilmesi ve
farklılıkların belirlenebilmesi için ise Y.A.Y.A. sokak denetim aracı
kapsamında algısal sorulara görelik bir anket uygulaması yapılmıştır.
3.1. Yaya Olanaklarına İlişkin Verinin Toplanması
Çalışma alanı olan Anafartalar Caddesi’nin yaya olanakları açısından
incelenebilmesi

için

özellikle

uluslararası

literatürde

sıklıkla

başvurulan bir yöntem olan sokak denetim aracı (street audit tool)
kullanılmıştır. Sokak denetim aracı, bir sokağın, mikro ölçekli fiziksel
özelliklerine odaklanarak, sokağın yürünebilirlik düzeyini belirlemede
kullanılan ve anketörler tarafından yapılan saha çalışmaları ile
sistematik gözlemleri içeren bir değerlendirme ölçeğidir (Çubukçu
vd., 2014). Sokak denetim aracında verisi toplanmak istenen unsur
sokağın

kendisidir.

Bu

hususta,

bir

sokağı

kaç

kişinin

değerlendirdiğinden çok o sokağı, ilgili sokak denetim aracının
ölçütleri doğrultusunda bilgilendirilmiş anketör/gönüllü kişilerin
doğru bir biçimde değerlendirmesi önemlidir. Özetle sokak denetim
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aracı bağlamında hazırlanan formun örneklemini sokağın parçaları
(segmentleri) oluşturmaktadır.
Sokak denetim aracı bir sokağı, diğer sokaklarla gerçekleştirdiği
kesişim noktalarına göre segmentlere ayırarak sokak parçaları halinde
bölümlemekte ve bu parçaların her birinin nesnel olarak değerlendirilmesine imkan vermektedir. Özellikle engelli kullanıcılara yönelik,
yalnızca makro ölçekte yayalaştırılan bir sokağın, mikro ölçekte engel
tespitlerinin yapılmasında kullanılabilecek nesnel bir yöntem olması
nedeniyle bu çalışmada sokak denetim aracının kullanılması gerekli
bulunmuştur.
Çubukçu vd. (2014) uluslararası literatürde sokakların mikro ölçekli
fiziksel özelliklerinin belirlendiği sistematik gözlemler içeren sokak
denetim araçlarını incelediğinde, bir sokağın (sokak parçasının) arazi
kullanım durumu, trafik güvenliği, suç güvenliği, yaya ve bisiklet
kullanımına uygunluğu, erişilebilirliği, estetik değeri, bakım düzeyi
gibi birçok parametreye yönelik veri toplanabildiğini belirlemiştir.
Yaya davranışı ve yürünebilirlik ile ilgili yapılan çalışmalarda da yaya
olarak kullanmak için tercih edilecek sokakların/alanların, baskın arazi
kullanım durumunun yaya açısından çekici özellikler barındırdığı
(Rodriguez vd., 2008; Frank vd., 2006), trafik yoğunluğu ve
güvenliğinin yayayı tehlikeye sokmayacak düzeyde olduğu (Craig vd.,
2002), yayanın kendini güvende hissetmesini sağlayacak suç güvenliği
unsurlarının olumlu yönde bulunduğu (Hoehner vd., 2005; Boarnet
vd., 2006) ortaya konmuştur. Ayrıca yürüyüşün tercih edildiği
sokakların yaya konforu açısından (yüzey kaplaması, kalitesi, engel ya
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da bariyer barındırmaması, doğal / yapay unsurlar ile mevsimsel
etkilerden koruması, yeterli düzeyde yönlendiricilerin bulunması,
duraklama ve dinlenme olanaklarının varlığı ve yeterliliği, gibi)
olumlu unsurlar barındırdığı (Baran vd., 2009; Moudon vd., 2006)
tespit edilmiştir. Bununla birlikte estetik düzeyi yüksek, bakımlı doğal
ve yapay unsurları (binalar, plastik öğeler, yeşil alanlar gibi) içerdiği
(Handy vd., 2002; Humpel vd. 2002) ileri sürülmektedir (ilgili
literatür taraması için bkz. Çubukçu, 2014).
Önceki çalışmalarda tespit edilen ve yaya tercihlerini etkileyen mikro
ölçekli fiziksel çevre özellikleri ile bu özellikleri belirlemeye yönelik
sokak denetim araçları göz önünde bulundurularak bu çalışma
kapsamında

‘Yayalaştırılmış

(Y.A.Y.A.)’

olarak

Alanda

adlandırılan

bir

Yürünebilirlik
“sokak

Anketi

denetim

aracı”

geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında geliştirilen sokak denetim
aracının da örneklemi, Anafartalar 1. Etap’ta yer alan sokak
parçalarıdır. Y.A.Y.A. Sokak Denetim Aracı ile çalışma alanındaki
sokak parçalarının (1) arazi kullanım durumu, (2) yaya kullanımına
uygunluğu, (3) estetik ve bakım düzeyi ile (4) suç güvenliğine ilişkin
unsurları incelenmiştir (Tablo 1). Alanın yayalaştırılmış bir sokak
olması nedeniyle, trafik güvenliğine ilişkin incelemeler yapılmamıştır.
Çalışma kapsamında alanda yapılan Y.A.Y.A. Sokak Denetim Aracı
uygulamasına, DEÜ Mimarlık Fakültesinde eğitimlerine devam eden
5’i mimarlık, 5’i şehir ve bölge planlama öğrencisi olan toplam 10
öğrenci (3. Sınıf öğrencileri) gönüllü olarak katılmıştır. Öğrenciler her
grupta bir mimarlık bir şehir planlama öğrencisi olacak şekilde 5
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gruba ayrıştırılmıştır. Alana çıkmadan önce bu çalışmanın yazarları
tarafından öğrencilere alanda yapılacak sokak denetim aracı hakkında
bilgi verilmiş ve ne tür bir sistematik gözlem ve nesnel değerlendirme
yapacakları örnekler üzerinden açıklanmıştır.
Buna göre, bir sokak parçasına ilişkin denetim aracı sorusu
değerlendirilirken, o parçada sayıca üstün ve baskın olan niteliklerin
işaretlenmesi gereklidir. Örneğin, sokak parçasında her iki yönde
yatayda ve dikeyde (binaların tüm katları dikkate alınarak) yer alan
kullanımların çoğunluğu, ticari birimlerden oluşuyor ise o parçaya
ilişkin arazi kullanım durumunun ticaret olarak işaretlenmesi
gerekmektedir.

Benzer

değerlendirmeler

diğer

sorularda

da

uygulanmış, sokak parçasında sayılabilecek çoğunlukta olan unsurlar,
ilgili sorunun değerlendirme ölçütüne göre cevaplandırılmıştır.
Burada önemli olan unsur, sokağı değerlendirecek öğrencinin /
anketörün öznel değerlendirmesi değil, sokağın nesnel özelliklerini
belirlemesidir. Sokak parçasının yüzey kaplaması, sokak parçasında
yürüyüşü engelleyen bariyerler ile yaya konforunu arttıran unsurlar ise
sokak denetim aracında verilen seçenekler bazında işaretlenmiştir
(Tablo 1). Dolayısıyla çalışmada kullanılan sokak denetim aracı,
mekan düzenleme disiplinlerinin önemli bir analiz yöntemi olan arazi
kullanım durumu sorgulamasını, mikro ölçekte yapabilmek için
kullanılabilen, nesnel bir ölçüttür.
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Durumu

Veri İçeriği

Değerlendirme Kriteri

Yürüdüğünüz sokak parçasında çoğunlukla
bulunan fonksiyonları

Konut, okul, kamusal alanlar,
rekreasyon, resmi yapı, ticari yapı,
ofis yapısı, sanayi/üretim, diğer
- Sabit … kat
- Fark edilebilir düzeyde değişen ….
aralığında kat
- Hep aynı fonksiyon, çok farklı
fonksiyonlar
- İlgi çekici, ilgi çekici değil
Asfalt, beton, briket, çakıl taşı, ahşap,
diğer
İyi, orta, kötü

Yürüdüğünüz sokak parçasında bulunan kat
sayıları
Yürüdüğünüz sokak parçasındaki ticaret
fonksiyonları

Yaya Kullanımına Uygunluk

Arazi Kullanım

Tablo 1. Yayalaştırılmış Alanda Yürünebilirlik Anketi (Y.A.Y.A.) İçeriği

Yürüdüğünüz sokak parçasındaki yüzey
kaplaması
Yürüdüğünüz sokak parçasındaki yüzey kalitesi
Yürüdüğünüz sokak parçasının ne kadarında
güneş, yağmur, kar gibi doğa olaylarından yayayı
korumaya yönelik yapay öğeler bulunmaktadır?
Yürüdüğünüz sokak parçasının ne kadarında
ağaçlar ile gölgelik imkan bulunmaktadır?
Yürüdüğünüz sokak parçasında yürüyüşü
engelleyen bariyer var mı?
Yürüdüğünüz sokak parçasında yürüyüşü
engelleyen bariyerler varsa nelerdir?

Suç

Güvenliği

Estetik ve Bakım Düzeyi

Yürüdüğünüz sokak parçasında yaya konforunu
artıran öğeler varsa nelerdir?
Yürüdüğünüz sokak parçasında estetik, mimari
açıdan ilgi çekici yapılar
Yürüdüğünüz sokak parçasındaki yapılarda
dekoratif detaylar
Yürüdüğünüz sokak parçası genelinde sıvasız,
boyasız dış cephe, grafitti, kırık pencere gibi
olumsuz unsurlar
Yürüdüğünüz sokak parçası genelinde kirlilik
yaratan unsurlar (çöp, cam kırıkları, sigara
izmaritleri, vb)
Yürüdüğünüz sokak parçasındaki vitrinler
Yürüdüğünüz sokak parçasında manzara”
Yürüdüğünüz sokak parçasında kamusal sanat
öğesi
“Yürüdüğünüz sokak parçasında itici/ürkütücü
insanların varlığı”

- Çoğunda
- Bir kısmında
- Hiçbir kısmında
- Çok var
- Biraz var
- Hiç yok
Direy veya levhalar, merdiven veya
basamaklar, ağaçlar, çöp
konteynerleri/kutuları, masa/sandalye,
sokağa taşan tezgahlar, diğer
Yönlendirici levhalar, çöp kutuları,
banklar, çeşme/su sebili (ücretsiz),
otomatik satış makineleri, yeterli
düzeyde aydınlatma, kamusal tuvalet,
gibi)

- Çok sayıda var
- Az sayıda var
- Hiç yok

-İlgi çekici, ilgi çekici değil
-Bakımlı, bakımsız
Var, yok
Var, yok

Çok sayıda var, az sayıda var, hiç yok
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Çalışma alanı kesişim noktalarına göre 29 sokak parçasına (segmente)
ayrıştırılmış (Resim 2’de örnek bir alan gösterilmiştir) ve öğrenci
gruplarının her birine alandaki sokak parçaları eşit bir biçimde
dağıtılarak denetim aracı ile sokaklara ilişkin unsurlar belirlenmiştir.
Her grup, kendine verilen sokak parçalarını, sokak denetim aracı
ölçütleri bağlamında, nesnel bir veri oluşturacak şekilde tespit etmiş
ve toplanan veriler, çalışma alanındaki sokak parçalarının mikro
ölçekli niteliklerinin şemalaştırılabilmesine olanak sağlamıştır.

Resim 2. Çalışma Aksının Sokak Parçalarına Ayrılmasına Örnek (Sokak Parçası 3,
4 ve 5) (Bu resim yazarlar tarafından oluşturulmuştur )

3.2. Mekânsal Davranışa İlişkin Verinin Toplanması
Öğrenci grupları, Y.A.Y.A. sokak denetim aracı ile 29 sokak parçasını
değerlendirdikten sonra, çalışma alanında mekansal davranışlarının
gözlemlenebilmesi için 2’si bacağa bağlı bir yürüme aparatı diğer ikisi
tekerlekli sandalye kullanan toplam 4 (1’i tekerlekli sandalye kullanan
kadın katılımcı) engelli birey gönüllü olarak çalışmaya dahil olmuştur.
Çalışmanın alan analizleri III. Uluslararası Engelsizmir Kongresi
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bünyesinde bir atölye kapsamında gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya
gönüllü olan engelli bireyler, söz konusu atölye kapsamında ve İzmir
Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün
yardımları doğrultusunda iletişime geçtiği ortopedik engellere sahip
bireylerdir. Çalışmaya gönüllü olan engelli bireylerden öncelikle alanı
baştan sona ve kesintisiz bir biçimde deneyimlemeleri istenmiştir. Bu
esnada kendilerine eşlik eden öğrenci grupları, engelli bireylerin
duraksadıkları ya da yön değiştirdikleri alanları işaretlemiştir (Resim
3). Ardından engelli bireylerin alanda bir kere daha yürümeleri
istenmiş, bu esnada her bir sokak parçasına yönelik sokak denetim
aracının algısal sorularını yanıtlamaları istenmiştir (Bkz. Bölüm 3.3).
Engelli bireyler alanı, öğleden sonra (13:30) deneyimlemeye
başlamışlardır. Engelli bireylerin alanı deneyimledikleri zaman
diliminde hava sıcaklığı ortalama 20°C’dir (alan çalışması 1-3 Kasım
2018 yılında yapılmıştır). Hem havanın dış mekanda vakit geçirmek
için uygun olması hem de zaman olarak, kentlilerin çalışma alanını en
sık kullandıkları zaman aralığına denk geliyor olması nedeniyle alanın
deneyimlendiği zaman aralığında, çalışma alanının diğer kullanıcılar
tarafından da oldukça yoğun kullanıldığı göz önüne bulundurulmalıdır
(Resim 4). Çünkü bu durum engelli bireylerin daha sık duraksamasına
ya da yönlerini değiştirmesine neden olmuştur. Yine de Anafartalar
Caddesi, kent merkezinde bulunan bir ticaret aksı olması ve alanın
kentliler tarafından sıklıkla kullanıyor olması nedeniyle, çalışmanın
yapıldığı zaman aralığı dışında da benzer bir yoğunluğa sahip
olmaktadır.
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Resim 3. Çalışma Kapsamında Gönüllü Olan Engelli Bireylerin Çalışma Alanını
Deneyimlemesi (Kasım, 2018)

Resim 4. Saha Çalışmasının Yapıldığı Zaman Aralığında Çalışma Alanındaki
Kullanıcı Yoğunluğu (Kasım 2018)
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3.3. Sokak Denetim Aracıyla Algısal Değerlendirmelere İlişkin
Verinin Toplanması
Çalışma alanında yapılan sistematik ve nesnel gözlemler dışında,
engelli bireylerin ve öğrencilerin algısal değerlendirmelerinin elde
edilebilmesi için sokak denetim aracının sokak parçasına yönelik
algısal değerlendirmeleri içeren sorularını cevaplamaları istenmiştir
(Tablo 2). Söz konusu sorular, örneklemi sokak olan Y.A.Y.A. sokak
denetim aracının bir parçasıdır. Algısal değerlendirmeye dair sorular,
mekânda yer alan (ya da yer almayan) niteliklerin, kişiler tarafından
ne şekilde algılandığını, bu niteliklerin mekanı kullanma tercihlerinde
etkili olup olmadığını belirlemeyi amaçladığı gibi, engelli ve engelli
olmayan kullanıcıların (öğrencilerin / engelsiz tasarımcıların) sokak
parçalarına

ilişkin

algısal

farklılıklarını

tespit

etmeyi

de

amaçlamaktadır. Bu kapsamda katılımcılardan sokak parçalarının
yaya konforunu, estetik ve bakımlılık düzeyini, suç güvenliğini,
görsel, işitsel ve koku kirliliği düzeyini değerlendirmeleri istenmiştir.
Deneyimledikleri sokak parçasına ilişkin mekânsal davranışını
belirleyecek memnuniyet düzeyini ölçmek için de algısal sorularda,
sokak parçasında yürürken kendini iyi hissedip hissetmediğini
değerlendirmeleri istenmiştir.
Algısal değerlendirmelere ilişkin ankette yer alan sorular, 5’li Likert
ölçeği kapsamında (ankette verilen önermeye; ‘1’ hiç katılmıyorum,
‘5’ tamamen katılıyorum) değerlendirilmiştir. Çalışmanın anketörleri
(10 öğrenci) ve engelli gönüllüler (4 engelli birey) aynı soruları sokak
parçaları için değerlendirmiştir.
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Tablo 2. Engelli Bireylerin Ve Öğrencilerin Sokak Parçası Bazında Doldurduğu
YAYA Sokak Denetim Aracının Algısal Değerlendirme Soruları
Veri İçeriği

Değerlendirme Kriteri

Yürüdüğüm sokak parçası yaya için çok
konforlu

Algısal Değerlendirmeler

Yürüdüğüm sokak parçası estetik açıdan
çok çekici
Yürüdüğüm sokak parçası çok bakımlı
Yürüdüğüm sokak parçası çok güvenli
Yürüdüğüm sokak parçasında görsel
kirlilik hiç yok
Yürüdüğüm sokak parçasında işitsel
kirlilik hiç yok
Yürüdüğüm sokak parçasında kokuya

1 ile 5 arası Likert Ölçeği
(1 hiç katılmıyorum,
2 katılmıyorum,
3 ne katılıyor ne
katılmıyorum,
4 katılıyorum,
5 tamamen katılıyorum)

ilişkin kirlilik hiç yok
Bu sokak parçasında yürürken kendimi
çok iyi hissediyorum

4. BULGULAR
Çalışma alanının mikro ölçekli fiziksel çevre özellikleri, engelli
katılımcıların çalışma alanındaki hareketleri ve engelli katılımcılar ile
mimarlık ve şehir planlama öğrencilerinin (engelsiz tasarımcıların)
algısal değerlendirmeleri, betimleyici ve çıkarımsal istatistiksel
yöntemler ile açıklanmıştır.
4.1. Çalışma Alanının Mikro Ölçekli Fiziksel Özellikleri
Çalışma alanında gerçekleştirilen Y.A.Y.A. Sokak Denetim Aracının
mikro ölçekli fiziksel çevre özellikleri doğrultusunda çalışma
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alanındaki sokak parçalarının tamamında çoğunlukla ticari yapılar
bulunmaktadır. 29 sokak parçasının 11’i 2 katlı yapılardan
oluşmaktadır. Diğer sokak parçalarında kat sayıları çoğunlukla 2-3 kat
arası (%38), 1-4 kat arası (%7), 1-2 kat arası (%3) ve 2-4 kat arasında
(%3) değişkenlik göstermektedir. 2 sokak parçasında ise kat
farklılıkları oldukça yüksektir (2 sokak parçasında hem 2 katlı hem de
8 katlı yapılar bulunmaktadır). 29 sokak parçasının büyük bir
kısmında (%83) çok farklı ticaret fonksiyonları bulunmakta iken az bir
kısmında (%17) tek tip ticaret fonksiyonları gözlemlenmiştir. Çalışma
alanının yarısından fazlasının (%55), çöp kutusu, bank, çeşme gibi
yaya konforunu artıran öğelerden yoksun olduğu tespit edilmiştir.

Resim 5. Çalışma Alanında Tespit Edilen Yürüyüşü Engelleyen Bariyerler

Estetik ve bakım düzeyi açısından incelendiğinde sokak parçalarında
estetik ve mimari açıdan çekici yapıların az sayıda olduğu (yalnızca
%21), alanda çoğunlukla bir manzara varlığı olmadığı (sokakların
%83’ünde manzara yoktur), hiçbir sokakta kamusal bir sanat öğesi
olmadığı, alandaki yapıların oldukça az bir kısmında dekoratif
detayların olduğu (%3) tespit edilmiştir. Buna karşın alandaki ticari
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unsurların vitrinlerinin çoğunluğunun ilgi çekici (%55) ve bakımlı
(%76) olduğu, alan genelinde sıvasız/boyasız dış cephe, grafitti, kırık
pencere varlığının az sayıda olduğu (%41) ya da hiç olmadığı (%35),
alanda kirlilik yaratan unsurların az sayıda olduğu (%59) ya da hiç
olmadığı (%17), alanın büyük bir kısmında (%80) gürültü oranının az,
rahatsız edici koku düzeyinin ise neredeyse hiç (%72) olmadığı
görülmüştür. Alandaki güvenlik durumu incelendiğinde alanın
genellikle çok güvenli (%83) ve oldukça büyük bir kısmında (%93)
itici/ürkütücü insanların hiç olmadığı belirlenmiştir.
Özetle, çalışma alanı olarak seçilen Anafartalar Caddesi’ndeki (I.
Etap) sokak parçalarının büyük bir kısmının ticari birimlerden
oluştuğu, güvenli ve estetik açıdan da olumlu unsurlar barındırdığı,
ancak yaya olanakları açısından zayıf ve yayayı engelleyen unsurların
çokça bulunduğu bir alan olduğu tespit edilmiştir.
4.2. Engelli Kullanıcının Mekân Davranışı
Çalışma kapsamında gönüllü olan engelli kullanıcıların Anafartalar
Caddesi’ni

deneyimlemeleri,

öğrenciler

tarafından

izlenmiş,

katılımcıların doğrusal bir hatta ilerlerken duraksamak ya da yön
değiştirmek zorunda kaldığı noktalar belirlenmiş ve haritaya
aktarılmıştır (Resim 6). Buna göre, hem tekerlekli sandalye hem de
yürüme aparatı kullanan engelli katılımcıların çalışma alanını
deneyimlemeleri arasında farklılık olmadığı, alanı deneyimledikleri
sırada benzer noktalarda durakladıkları ya da yön değiştirdikleri
belirlenmiştir. Bu noktaların genel özellikleri döşeme bozukluğu,
sokağa taşan ticari öğeler (tezgah, seyyar satıcı), rögar kapakları, yol
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yüzeyindeki

malzeme

değişikliğinden

kaynaklı

tümsek/kot

farklılıkları, su birikintisi, yürüme aksındaki tabela ve levhaların
varlığı gibi özellikler göstermektedir. Katılımcıların duraksadıkları
ve/veya

yön

kullanıcıların

değiştirdikleri
alanı

noktalar

deneyimleme

benzerlik

süreleri

gösterse

arasında

de

farklılık

bulunmaktadır. Yürüme aparatı kullanan engelli katılımcılar alanı 22
ile 30 dakika arasında, tekerlekli sandalye kullanan engelli katılımcılar
alanı 43 ile 50 dakika arasında deneyimleyebilmişlerdir.

Resim 6. Engelli Katılımcıların Çalışma Alanında Takip Ettikleri Güzergahlar
(Çizgisel gösterimler, engelli katılımcıların takip ettikleri güzergahları
göstermektedir)

Engelli kullanıcıların mekâna ilişkin algısal değerlendirmeleri
incelendiğinde,

çalışma

alanındaki

sokak

parçalarının

engelli

katılımcılar açısından çoğunlukla yaya için konforsuz (%39), estetik
açıdan çekici olmayan (%45), kısmen bakımlı olduğu (%56) ancak
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yaya için güvensiz olduğu (%34), belirlenmiştir. Ayrıca, görsel (%57)
ve işitsel (%62) kirliliği çokça barındırdığı buna karşın kokuya ilişkin
kirliliğin ortalama seviyede olduğu (%51) tespit edilmiştir. Algısal
değerlendirmeleri olumsuz olmasına karşın sokak parçalarında
yürümekten memnuniyet duyma düzeyi eşit düzeyde olumlu ve
olumsuz değerlendirmeleri içermektedir.
4.3. Engelli Kullanıcılar ve Öğrenciler Arasındaki Algısal
Farklılıklar
Engelli kullanıcılar ve öğrencilerin (10 öğrenci, 4 engelli birey,
toplam 14 katılımcı) çalışma alanındaki sokak parçalarına (29 adet
sokak parçası) ilişkin algısal değerlendirmeleri, çıkarımsal istatistiksel
yöntemler (t-test) ile incelenmiştir. Çıkarımsal istatistiksel sonuçlar,
her sokak parçası bazında grupların kimi alanda değerlendirme yönü
olarak (olumlu-olumsuz) kimi alanda ise değerlendirme düzeyi olarak
(verilen

önermeye

katılma

düzeyi)

farklı

değerlendirmeler

gerçekleştirdiğini göstermektedir (Şekil 1). Buna göre (Tablo 3),
engelli kullanıcıların, engelsiz tasarımcılara göre tüm algısal
değerlendirme kriterlerinde daha düşük değerler belirledikleri ve bu
farklılığın da yapılan T-test sonuçlarıyla istatistiksel açıdan da anlamlı
olduğu görülmüştür. Sokak parçaları düzeyinde birçok algısal
değişkende (konfor, estetik, bakımlılık, görsel ve işitsel kirlilik) her iki
grup da ortalama memnuniyet düzeyinin altında olacak şekilde sokak
parçalarını değerlendirmiştir.
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Şekil 1. Engelli Kullanıcı ve Engelsiz Tasarımcıların Algısal Değerlendirmelerinin
Karşılaştırılması

Dolayısıyla

parçalara

ilişkin

algısal

değerlendirmelerin

yönü

benzerdir. Başka bir ifadeyle her iki grup da bu değişkenler açısından
sokak parçalarına ilişkin olumsuz değerlendirmede bulunmuştur.
Ancak bu değişkenlere ilişkin değerlendirmelerin düzeyleri ise
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farklıdır. Buna göre ise engelli kullanıcılar sokak parçalarını, engelsiz
tasarımcılara/öğrencilere göre daha düşük düzeyde değerlendirmiştir.
Tablo 3. Engelli Kullanıcılar ve Engelsiz Tasarımcıların (Öğrencilerin), Çalışma
Alanı Bütününe İlişkin Yaya Olanakları Açısından Değerlendirmeleri

Engelli
Kullanıcılar

Öğrenciler

T-Test

Konfor Düzeyi

Ort=2,10
(SD=1,15)

Ort=2,66
(SD=1,20)

t=-2,286; df=143;
p=0,024

Estetik Düzeyi

Ort=1,94
(SD=0,83)

Ort=2,41
(SD=0,91)

t=-2,709; df=143;
p=0,008

Bakımlılık
Düzeyi

Ort=1,82
(SD=0,64)

Ort=2,55
(SD=0,87)

t=-5,104; df=143;
p=0,000

Güvenlilik
Düzeyi

Ort=2,29
(SD=1,17)

Ort=3,93
(SD=0,65)

t=-7,238; df=143;
p=0,000

Görsel Kirlilik
Düzeyi

Ort=1,72
(SD=0,60)

Ort=2,93
(SD=1,13)

t=-7,920; df=143;
p=0,000

İşitsel Kirlilik
Düzeyi

Ort=1,65
(SD=0,51)

Ort=2,76
(SD=1,10)

t=-7,969; df=142;
p=0,000

Koku Kirlilik
Düzeyi

Ort=2,41
(SD=0,95)

Ort=4,24
(SD=0,87)

t=-9,398; df=143;
p=0,000

Memnuniyet
Düzeyi

Ort=2,21
(SD=0,87)

Ort=3,45
(SD=0,83)

t=-6,938; df=143;
p=0,000

Bir grup değişkende ise değerlendirmenin düzeyi dışında yönü de
farklılaşmaktadır. Güvenlik ve koku açısından kirlilik düzeyleri
bazında

sokak parçalarına ilişkin yapılan değerlendirmelerde,

öğrenciler daha olumlu bir yönde değerlendirme yaparken, engelli
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kullanıcılar söz konusu değişkenler açısından sokak parçalarını
olumsuz olarak değerlendirmiştir.
Deneyimlenen sokak parçası açısından memnuniyet düzeyine ilişkin
değerlendirmeler (“Bu sokak parçasında yürürken kendimi çok iyi
hissediyorum” sorusuna verilen cevaplar) kapsamında incelendiğinde
ise öğrencilerin alandaki sokak parçalarını olumlu, engelli katılımcıların ise olumsuz olarak değerlendirdikleri görülmektedir.
Özetle, engelli kullanıcı ve engelsiz tasarımcı arasında aynı mekana
ilişkin farklı algısal değerlendirmeler ve dolayısıyla farklı memnuniyet düzeyleri olduğu görülmüştür.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Kentsel mekanlarda gerçekleştirilecek davranışlar, mekanın mikro
özellikli fiziksel çevre özellikleri ve bu özelliklerin kişinin algısında
oluşturduğu değerlendirmelerden etkilenmektedir. Bu husus, mekan
düzenleme disiplinleri uzmanlarının, planlanan ve/veya tasarlanan bir
mekanın, kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılamada ne düzeyde başarılı
olabileceğini tespit edip, gerekli düzenlemeleri yapabilmesi açısından
göz önünde bulundurması gereken bir husustur. Mekansal bir davranış
biçimi olarak yürüyüş davranışı bu açıdan incelendiğinde, kişi
mekandaki imkanlar (işlevsel ve biçimsel nitelikler) doğrultusunda
mekânda / aksta / alanda “yürüyebileceğine” ya da “yürüyemeyeceğine” ilişkin bir kanı oluşturacak ve bu da mekandaki davranışına
yansıyacaktır. Bu açıdan bakıldığında, temel bir kentli hakkı olan
yürüyüşün, mekânın algısal değerlendirmelerinden etkileneceği
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açıktır. Dolayısıyla, özellikle yaya mekanlarının tasarımında kişinin
yürüyüş yapma kararı verebileceği niteliklerin bulunması, mekânın
tasarımının başarısını arttıracaktır. Bu ise özellikle engelli bireyler
açısından kritik bir durum yaratmaktadır; bunun nedeni engelli bireyin
farklı bir biçimde mekanı algılayacağı gerçeğidir. Bu çalışma ile
yayalaştırılmış

bir

sokağın

yürünebilirlik

açısından,

mekanın

dezavantajlı kullanıcılarından olan engelli bireyler ve ileriki zamanda
mekanı düzenleyecek uzmanlar olan mimarlık ve şehir planlama
öğrencileri tarafından ne düzeyde değerlendirildiği ve bu iki grup
arasındaki mekan algısı farklılıklarının ölçülmesi amaçlanmıştır.
Sonuçlar, engelsiz tasarımcılar/öğrenciler ile mekanı kullanan engelli
bireyler arasında mekan algısına ilişkin farklılıklar olduğunu gösteren
ipuçları barındırmaktadır. Örneğin (Şekil 1) bir sokak parçası
katılımcı öğrenci için çok konforlu (sokak parçası 2) iken, engelli
kullanıcı için oldukça konforsuz olarak değerlendirilebilmektedir. Ya
da katılımcı öğrenci için çok bakımsız olarak değerlendirilen bir sokak
parçası (sokak parçası 16), engelli kullanıcı için orta düzeyde
bakımsız olarak belirtilebilmektedir. Katılımcı öğrenci için çok
güvenli bulunan sokak parçaları (sokak parçası 1, 2, 3, 4 ve 5), engelli
kullanıcı için güvensiz olarak değerlendirilebilmektedir. Öğrencilerin
yürümekten keyif aldıkları ve kendilerini çok iyi hissettikleri sokak
parçaları ise engelli kullanıcılar için memnuniyetsizlik yaratan sokak
parçalarıdır. Dolayısıyla her iki grubun da değerlendirmeleri benzer
“yönlerde” olduğunda dahi benzer “düzeyde” olmamıştır. Bir başka
ifadeyle, alandaki bir olumsuzluk bir grup için düşük bir etkiye sahip
olduğundan dolayı önemsenmezken diğer grup için oldukça yüksek
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bir etkisi olduğundan fazlaca önemsenebilmiştir. Bu durum çalışma
alanında

gerçekleştirilen

yayalaştırma

uygulamasının,

engelli

kullanıcıların ihtiyaçlarını gerekli ölçüde karşılamadığını, bunun için
daha detaylı ve her tür engel grubuna, bir başka ifadeyle “herkese”
uygun bir tasarımla düzenlenmesinin gerekliliğini göstermektedir.
Çalışmanın ölçüm sonuçları dışında bu alanı deneyimleyen engelli
bireylerle çalışmanın içeriği hakkında bir görüşme yapılmış ve böylesi
bir çalışmanın, engelli bireylerin mekânsal ihtiyaçlarını belirlemede
yeterli olup olmadığına ilişkin fikirleri alınmıştır. Buna göre engelli
bireyler sokak denetim aracının öncelikle sokak-bina girişlerine
yönelik denetleyici sorular içermesi gerektiğini belirtmiştir. Bunun
dışında özellikle tekerlekli sandalyeli bireyler için görülebilir alanların
daha sınırlı olması ve bu bireylerin esasen sürekli yer düzlemine
bakmak zorunda olmaları nedeniyle sokak denetim aracında yer
alacak soruların bu yönde detaylandırılması gerektiğini belirtmişlerdir.
Ayrıca sokak denetim aracının da her engel grubuna özgü verinin
toplanabilmesi için de soruların geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Dolayısıyla, bir sokağın yürünebilirlik düzeyini ölçümleyen bir sokak
denetim aracında, herkes için tasarım ilkeleri kapsamında bir
düzenleme yapılması gerektiği görülmektedir. İleriki çalışmaların bu
yönde bir araç geliştirmesi, literatüre önemli katkı sağlayabilecek ve
mekana ilişkin karar vericileri yönlendirmede önemli bir araç olarak
kullanılabilecektir.
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Çalışmanın sonuçlarında dikkat çekilmesi gereken bir husus da mekan
düzenleme disiplini eğitiminde

herkes için tasarıma

yönelik

güncellemelerin yapılması gerektiğidir. Çalışmaya katılan öğrenciler,
çalışmanın içeriğini bilerek ve bu alana yönelik ilgileri doğrultusunda
çalışmaya katılmış, tamamen gönüllülük esasıyla çalışmada yer
almıştır. Herkes için tasarım duyarlılığını barındıran öğrencilerin,
engelli bireylerle aynı alanı deneyimlemelerine rağmen farklılaşan
değerlendirmeleri, mimarlık ve planlama eğitimi açısından da dikkat
edilmesi gereken bir husustur.
Çalışma, az sayıda ve yalnızca yürüyüş aparatı ve tekerlekli sandalye
kullanan ortopedik engelli kullanıcıların katılması nedeniyle bir takım
eksiklikler içermektedir. İleriki çalışmalarda, görme ve işitme engelli
katılımcılarla benzer bir yöntem uygulanarak ve birçok engel türüne
göre sokak denetim araçları geliştirilerek, sokakların her kullanıcıya
yönelik mikro ölçekli fiziksel özelliklerinin belirlenmesi sağlanabilecektir. Tüm eksikliklerine rağmen bu çalışma, ileride yeni çalışmaların
yapılması gerekliliğini ortaya koymak açısından örnek oluşturması
amacını da taşımaktadır.
Sonuç olarak bu çalışma, mekan tasarımında makro ölçekli kararlar
verilse de mekanın mikro ölçekli niteliklerinin, kişinin algısında etkili
olduğunu ve dolayısıyla mekânsal davranışını belirlediğini açıklamaya
çalışmaktadır. Mekânın adil ve hakça kullanımı için farklı ihtiyaçları
bulunan kullanıcıların mekansal davranışları, mekânı düzenleyen
tasarımcı/plancılar tarafından sokak denetim aracı veya benzer
yöntemlerle belirlenmelidir. Ancak günümüzde de kullanılan sokak

56

SPESİFİK AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

denetim araçları, engelli bireylerin değil, engelli olmayan bireylerin
mekanda karşılaşabilecekleri engellere daha çok odaklanmaktadır. Bu
ise temel bir hak olan yaya olma, kentsel mekanı yaya olarak
deneyimleme

gibi

unsurlar

açısından

eksik

değerlendirmeler

yapılmasına neden olmaktadır. Ancak, böylesi araçların geliştirilmesinde, farklı engel düzeyleri bulunan kullanıcıların katılımı sağlanması
durumunda, mekana ilişkin tespitlerin daha keskin olacağı göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu çalışmanın engelli bireylerin ihtiyaçlarını da
içeren bir sokak denetim aracı gerçekleştirilmesine dikkat çekmesi
nedeniyle ileride yapılacak çalışmalara rehber olacağı düşünülmektedir.
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GİRİŞ
21. yüzyılda bilgi iletişim ve internet teknolojilerinde yaşanan
değişimlerin toplumsal, sosyal ve kültürel yapıda yarattığı değişimler,
yükselen yeni değerler tüm alanlar için değişimi ihtiyaçtan ziyade bir
zorunluluk haline getirmiştir. Yaşanan değişimlerle birlikte bireylerin
kendini ifade edebilme alanları artmış ve kişiler arası iletişim alanında
da yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır (Kozinets, 1999). Ayrıca,
bireylerin örgütlerle iletişim kurma isteklerinin ve kurumların
kamularına kendini anlatma gerekliliğinin artması gibi pek çok
nedenden dolayı da birey-örgüt iletişimi odağında yeniden yorumlanması gereken bir iletişim sürecinden bahsetmek mümkündür (Willson,
2010). Bu değişim ve gelişimin temelinde içinde bulunduğumuz
yüzyılın yükselen değeri

olan

neo-liberal

politikalar

olduğu

belirtilmektedir. Buna ek olarak neo-liberal politikaların ortaya
çıkardığı devletlerin küçülme zorunluluğu, yetki devri, kamu katılımı,
kamuya hesap verebilirlik, devlet ve kamu arasındaki ilişkilerde
uyuşmazlık gibi yeni gelişen kavramlar devlet yapıları ve kamu
yönetimi

alanındaki

yeniden

yapılanmaları

da

beraberinde

getirmektedir (Arslan, 2017: 129). Bu değişim sürecinde birey-örgüt
arasındaki iletişimin değişen yönü, şekli ve yapısından söz etmek
gerekmektedir.
Geçmiş dönemlerde tek yönlü, ikna odaklı, kurumu tanıtmaya
odaklanan ve basınla ilişkileri öne çıkaran halkla ilişkiler yaklaşımları
yerini çift yönlü, yatay yapıda, karşılıklı anlayış ve diyaloğa evirilen,
hedef kitleleri tanımaya odaklanan ve taraflarla eşit derecede ilişkiyi
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öne çıkaran yaklaşımlara bırakmıştır. Dahası iletişimin etkililiği ve
yönü bağlamında iletişimde, bireyin ön plana çıktığı ve bireyin
karşılıklı etkileşimin bir aktörü olarak daha etken bir role sahip olduğu
diyalogsal bir ortamı ortaya çıkarmaktadır.
Kurumlar arasında iletişim ve anlayışın gelişip değiştiği alanlardan bir
tanesi de kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Özellikle kamu yönetimi
yaklaşımındaki değişim ile bireyler ve kamu kurumları arasında
gerçekleşen iletişimde yeni değişkenlerden söz edilmeye başlanmıştır.
Yeni kamu hizmeti olarak adlandırılan bu yaklaşımda, kamusal
iletişim süreçlerinde, vatandaş odaklılık, hizmet etme, tarafların
katılımı, şeffaflık vb. gibi yeni kavramlar ön plana çıkmaktadır. Bu
değişimde, tarafların bir diğerini oluşturan ve kamusal iletişimde
edilgen role sahip olduğu varsayılan kamunun rolü de yeniden
tanımlanmaktadır.
Bugün kamu, iletişim süreçlerinde katılım gösteren, iletişimi değişip
dönüştüren daha aktif bir rol ile tanımlanmaya başlamıştır. Bu
bağlamda “belirli bir kitleye bir mesaj vermek için bireyler ve
grupların kamusal alanda diyaloga girmesi” olarak tanımlanan
kamusal

iletişim

sürecinin

kamu

kurumlarındaki/idarelerindeki

durumunun da araştırılması önemli bir konu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Kamuya hizmet odağında çalışmalarını gerçekleştiren ve
kamusal halkla ilişkilerin kaynağı konumunda olan kamu kurumları,
günümüzde yürüttükleri çeşitli iletişim çalışmaları ile kamuyla
karşılıklı

anlayış, diyalog ortamını sağlamaya

ve

arttırmaya

çalışmaktadırlar. Ancak, kamu kurumlarında yürütülen halkla ilişkiler
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faaliyetlerinin kamu kurumlarının var oluş amaçları ve toplumsal
sistemdeki rolleri dolayısıyla özel sektör kurumlarında yürütülen
halkla ilişkiler çalışmalarından ayrılması gerekmektedir. Ancak halkla
ilişkiler literatürü incelendiğinde kamusal halkla ilişkiler ve iletişimi
konu alan çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir.
Bu çalışmada kamu yönetiminin önemli bir basamağını oluşturan
yerel yönetimlerin bir unsuru olarak belediyelerin yürüttükleri iletişim
çabaları konu alınmaktadır. Belediye çalışanlarının iletişim kurma
becerileri ve kamuyla iletişim süreçlerinde yaşadıkları iletişim
çatışmalarını nasıl yönettikleri üzerinden, belediyelerin kamusal
iletişim becerisi hakkında bilgi edinmek amaçlanmaktadır.
1. KAMUSAL HALKLA İLİŞKİLER VE KAMUSAL İLETİŞİM
Genel anlamda kamusal iletişim alanında çalışan sosyal bilimciler,
kamusal iletişimin müzakere ve demokrasinin kalitesini yükselteceğinden ilham almaktadır. Bu görüşün benimsendiği çalışmalar genel
olarak Habermas’ın Kamusal Alanın Dönüşümü’ nü (1992) temel
almakta ve kamu iletişimi uygulamalarının müzakere edici yanına
vurgu yapmaktadır (akt. Outhwaite, 1994). İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte, yatay eksende gerçekleşecek iletişimsel ortamın,
halkın toplu karar alma süreçlerine anlamlı katılımını artırarak, siyasi
süreçlerde müzakere etme fırsatlarını arttırma imkânı sunması
yönünde bir gelişme sağladığı ifade edilmektedir (Dahlberg, 2007:
Dahlgren, 2001). Tipik olarak deneysel araştırmalar, kamusal iletişim
uygulamalarının kalitesini değerlendirmek için müzakere edici veya
agonistik idealler içermektedir. Ayrıca, rasyonel fikir birliğinin
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geliştirilmesine yönelik bir alan değil, mücadele ve çekişme alanları
olarak çevrimiçi kamusal alanlar olarak yer bulmuştur (Dahlberg,
2001; Dahlberg vd. 2007).
Şeşen’e (2015: 230) göre, “Kamusal halkla ilişkilerin temel amaçları;
kamuoyunu aydınlatma, halkın işini kolaylaştırma, kanun ve kuralları
halka anlatmadır. Kamuoyunun aydınlatılması konu ile ilgili tarafların
desteğinin sağlanmasına yönelik bilgi verici ve eğitici faaliyetleri de
kapsamaktadır”. Boztepe’ye (2014: 30-31) göre ise; kamusal halkla
ilişkiler, halka hizmet amacıyla kurulan devlet kurumları tarafından
yürütülen halka dönük çabalar olarak tanımlamaktadır. Kamusal
halkla ilişkilerin odağı kamunun iletişim ihtiyaçları odağında
hazırlanacak halkla ilişkiler ve iletişim çalışmaları ile kurumlar ve
kamuları arasında iyi niyet, güven ve anlayışa dayalı diyaloğun
geliştirilmesidir.
Tarihsel süreç içinde ele alındığında kapitalist ekonomik modelin ve
onun bir bileşeni olarak özel sektör alanındaki ticari örgütlenmenin bir
sonucu olarak halkla ilişkiler ve iletişim çalışmalarının ağırlıklı olarak
özel sektör kurumlarında yaygınlık kazandığından söz edilmektedir.
Ayrıca, kâr amacı gütmeyen kurumlarda halkla ilişkiler uygulamalarının çeşitli faktörlerin etkisinde geri kaldığı ancak günümüzde bu
alanda da halkla ilişkiler anlamında yenilikçi çalışmalara yer verildiği
belirtilmektedir (Poyraz ve Yöndemli, 2015: 319).
Arslan’a (2017: 120) göre, küresel alanda hızla yayılan neo-liberal
politikalar özellikle de kamu alanının başı çektiği bir yeniden
yapılanma sürecini beraberinde getirmektedir. Bu etkiyle özellikle de
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kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim anlayışında yaşanacak
değişimlerden bahsedilmektedir. İlgili değişimlerin özellikle de halka
ilişkiler anlayışı ve uygulamalarında yaratacağı farklı anlayış ve
uygulamaları öne çıkarmaktadır. Bunun nedeni olarak, neo-liberal
politikalar sonucu ortaya çıkan katılımcılık, şeffaflık, açıklık, bilgi
paylaşımı gibi kavramların kamu yönetimi yaklaşımlarında öne
çıkmaya başlaması gösterilmektedir. Ayrıca, halkla ilişkilerin önemli
rollerinden biri olarak görülen ilişki yönetimine karşılık gelmesidir.
Kamu yönetimi alanında yaşanan bu değişim, kamusal halkla ilişkiler
iletişim çalışmalarını “Kamusal Enformasyon Modeli’nden çıkararak
“İki Yönlü Simetrik Model”e doğru yöneltmektedir.
Gelders, Bouckaert ve Van Ruler (2007) tarafından geliştirilen
“Kamusal Halkla İlişkilerin Aktörleri Arasındaki İlişki Modeli”
kamusal halkla ilişkiler çabalarının özel sektör halkla ilişkiler
çabalarından farklılaştığı görüşü temeline dayanmaktadır. Model
iletişim sürecinin yönetsel ve yasal olmak üzere kamu kurumlarının
doğasından kaynaklanan bir gücün etkisinde gerçekleştiği yaklaşımını
vurgulamaktadır. Buna ek olarak modelde kamusal iletişim, vatandaş
ve yönetsel gücü elinde bulunduranların arasında var olan ilişki ve
sorumlulukların bir sonucu olarak nitelenmektedir (Boztepe, 2014:
43). Diğer bir ifade ile kamuya hizmet yaklaşımı temelinde kurulan ve
yönetilen kamu kurumları kamu yararının sağlanması anlamında
kamusal halkla ilişkiler ve iletişim çalışmalarını yürütmekle
mükelleftirler.
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2.

BELEDİYELERDE

KAMULARLA

İLETİŞİM

ARACI

OLARAK KAMUSAL HALKLA İLİŞKİLER
Devletin kamu kurumları içinde yer alan yerel yönetimler/mahalli
idareler, ülkelerin ekonomik, politik ve hukuksal yapıları içerisinde
kamusal mal ve hizmetlerin sunumu, kaynakların etkin kullanımı
bakımından önemli yere sahip kuruluşlardır (Ökmen, 2015: 5). Yerel
yönetimler, yerel topluma kamu hizmeti gerçekleştiren merkez
yönetimin birimleri olarak tanımlanmaktadırlar (Durna ve Özel, 2010:
14). Merkezi yönetimin birimleri olarak yerel yönetimlerde, kamu
hizmeti yer yönünden ‘yerinden yönetim’ esasına’ göre işletilmekte ve
kamusal hizmetler merkezi devlet örgütlenmesi ve hiyerarşisi
dışındaki

organları

tarafından

yerine

getirilmesi

amacıyla

kurulmuşlardır (Yayınoğlu, 2005: 45). Yerel yönetimler, kuşkusuz
halka en yakın yönetsel-kamusal birimler ve tabanda demokratik
meşruluğu güçlü olan yönetim birimleridir. Bu bağlamda, yerel
yönetimler, dünyadaki siyasi ve entelektüel gelişmelere bağlı bir
biçimde, farklı yönleriyle öne çıkan ve son yıllarda çok fazla tartışılan
bir olgu haline gelmektedir. Nitekim, kamu yönetiminde “yeni kamu
işletmeciliği”

yaklaşımıyla

kavramsallaştırılan

değişim,

yerel

yönetimlere de yansımakta ve bu kuruluşlar demokratik, katılımcı,
şeffaf ve etkin yönetim talepleriyle eklemlenerek etki, güç ve
kapasitelerini artırmaktadır (Doğan, 2016: 82).
Kamu yönetimi genel anlamda katı, dışa kapalı ve hiyerarşinin
yoğunluklu olduğu bir alan olan kabul edilmektedir. Yönetim alanında
yaşanan değişimlere paralel olarak gelişen insan odaklı yönetim
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süreçlerinin öne çıkması ile kamu alanında yürütülen yönetim
süreçlerinin de değişimi zorunlu olmaktadır. İnsanı odağına alan yeni
yönetim yaklaşımlarının kamu kurumları ve yerel yönetimlerde
uygulanması söz konusu olduğunda Emini ve Sancak (2018: 79)
uygulayıcı konumdaki birimi halkla ilişkiler ve bu alanda uygulanacak
etkili iletişim çalışmaları olarak belirtmektedirler.
Özellikle iletişim çağı adı verilen günümüzde, kâr amacı gütmeyen
kurumlar

için

halkla

ilişkilerin

öneminin

anlaşılması

yerel

yönetimlerde; halkın yönetimi anlaması, bu iki taraf arasında iyi
niyete dayalı ortak bir dil yaratılması, karşılıklı anlayış, iletişim ve
ilişki geliştirilmesi, yönetimin meşruiyetinin arttırılması açısından
reform yapılmasını bir zorunluluk haline getirmektedir (Poyraz ve
Yöndemli, 2015: 219). Günümüz iletişim çağında farklı amaçlarla bir
araya gelen örgütlü ya da örgütsüz özellikteki topluluklar kamu
niteliği kazanmakta aralarında ilişki ve etkileşim bulunmayan gruplara
oranla sorunlarına daha etkili çözümler bulmaktadır. Bu açıdan
günümüz kamu yönetimi yaklaşımı ile hukuki düzenlemeler önem arz
etmektedir (Pira, 2004: 229).
Kamu çalışanlarının iletişim kurabilme yetileri her geçen gün daha
fazla önem kazanmakta ve kurumla ilgili olumlu algıların ve başarılı
kurumsal iletişimin olmazsa olmazı haline gelmektedir. Bu açıdan
hedef gruplar ile karşılıklı iletişimi odak alan halkla ilişkiler
çalışmaları; kurum ve kamuları birbirine yakınlaştıran, ortak
çıkarlarını kesiştiren ve ilişkileri geliştiren bir araç haline gelmektedir
(Emini ve Sancak, 2018: 80). Diğer bir ifadeyle, halkla ilişkilerin
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belediye çalışmalarının halka ulaştırılabilmesi ve kamunun belediye
çalışmalarına ulaşabilmesi konusunda bir köprü durumunda olduğu
belirtilmektedir (Özüpek, 2013: 27).
Kent ve Maureen (1998) diyalojik iletişimi, farklılık içeren her türlü
fikrin ve düşüncenin kişiler arasında tartışılması, müzakere edilmesi
ve bu düşünce ve fikirlerin kişiler arasındaki değişimi olarak
tanımlamaktadır. Şeffaflık, hesap verebilirlik, vatandaşa hizmet
odaklılık ve demokratiklik vb. gibi özelliklerin kurumlar için ön plana
çıktığı yeni kamusal yönetim yaklaşımının yaygınlaştığı günümüzde
halkla ilişkilerin güncel yaklaşımlarından olan diyalojik iletişimi
kamusal iletişimin sağlanabilmesi için öne çıkarmaktadır. Kurumların
kamularla gerçekleştirdikleri iletişimi; monolojik iletişimden farklı
olarak, toplumu ve çevreyi anlayıp bütünleşerek toplumun beklentileri
yönünde yönetim politikalarının yeniden düzenlenmek amacıyla
kullanması esasına dayanan bu yaklaşımın kamuyla bütünleşmek için
birçok fırsat sunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
3. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ
Nicel araştırma deseninde tasarlanan çalışmada saha araştırması
yürütülmüştür. Araştırma verilerinin toplanmasında yüz yüze anket
yöntemi kullanılmıştır. Türkiye’de daha önce yerel yönetimlerin
kamusal iletişim becerilerinin ölçümlenmesine yönelik çok sayıda
çalışmanın bulunmaması sebebi ile çalışma betimleyici araştırma
özelliği taşımaktadır.
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3.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Kamu-yerel yönetimler arasındaki ilişkinin kamusal halkla ilişkiler ve
iletişim yaklaşımları bağlamında yorumlanmasını konu alan bu
çalışmada; yerel yönetimlerin bir unsuru olarak belediyelerin kamuyla
temas noktalarını oluşturan belediye çalışanlarının kamusal iletişim
becerilerinin

ölçümlenmesi

amaçlanmaktadır.

Bu

bağlamda

belediyelerin ve belediye çalışanlarının kamuya hizmet kapsamında
gerçekleştirdikleri çalışmalarda iletişim kurma becerilerinin bir
göstergesi olarak sahip oldukları iletişim engelleri ve olası çatışma
durumlarında kullandıkları çatışma yönetim tarzları ölçümlenmektedir.
Türkiye’ de hizmet veren belediyelerin tamamına ulaşmak hem zaman
hem de maliyet sınırlılıkları sebebi ile mümkün olmadığından, çalışma
alanı orak Ege Bölgesinde hizmet veren belediyeler seçilmiştir. Bu
kapsamda araştırma örnekleminin belirlenmesinde çeşitli illerde
faaliyet gösteren belediyelerin üyeliklerinin bulunduğu Kıyı Ege
Belediyeler Birliği’ne başvurulmuştur. Birliğe üyeliği bulunan tüm
belediyelerde araştırmanın yürütülmesi için gerekli izinler alınmıştır.
Kararsal örnekleme esasına, zaman ve maliyet sınırlılıklarına göre
araştırmanın yürütüleceği belediyeler belirlenmiştir. Araştırma verileri
Narlıdere Belediyesi (İzmir), Karabağlar Belediyesi (İzmir), Urla
Belediyesi (İzmir), Didim Belediyesi (Aydın) ve Efeler Belediyesi
(Aydın) olmak üzere toplam beş merkez ilçe belediyenin çalışanlarından toplanmıştır.
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3.2. Veri Toplama Yöntemi ve Analiz
Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmanın veri toplama aracı
ankettir. Veriler sahada yürütülen yüz yüze veri toplama tekniği ile
toplanmış, katılımcıların formları gönüllülük esasına göre ve isimsiz
olarak yanıtlaması istenmiştir. Kasım 2018- Nisan 2019 tarihleri
arasında toplanan anketlerin Etik Kurul İzni 26.06.2018 tarihinde Ege
Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın
Etiği Kurulu’ ndan alınmıştır.
Toplamda 64 ifadenin bulunduğu anket formu üç bölümden
oluşmaktadır. İlk bölümde, çalışanların kamusal iletişime yönelik
engellerini ölçmeye yönelik 30 adet ifade; ikinci bölümde, çalışanların
çatışma yönetim tarzlarını belirlemeye yönelik 28 adet 5’li Likert
tipinde hazırlanmış ifade yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise
katılımcıların; yaş, cinsiyet, eğitim durumlarını ve çalıştıkları
belediyeleri değerlendiren 4 açık uçlu ifade yer almaktadır.
Araştırmanın analizleri eksiksiz ve doğru şekilde yanıtlandığı
belirlenen 500 anket formu üzerinden yürütülmüş, hipotez testleri için
SPSS 21 programı, ölçeklerin geçerliliğinin test edilmesi için ise
AMOS programı kullanılmıştır.
3.3. Ölçeklerin Güvenirlik ve Geçerliliğinin Test Edilmesi
İletişim Engelleri Ölçeği, Başerer vd. (2016) tarafından kişilerarası
iletişim engellerini ölçümlemek amacıyla geliştirilen, beş boyutlu ve
30 ifadeden oluşan bir ölçüm aracıdır. Ölçeğin orijinalindeki
güvenirlik değeri 0,946 olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada
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ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0,87 olarak (Cronbach Alpha=0,87)
hesaplanmıştır. Güvenirlik katsayısı değeri kapsamında ölçeğin
güvenilir olduğu söylenebilir.
Ölçekte yer alan 11 ifade Dilsel-Davranışsal Boyutu, 7 ifade Kişisel
Boyutu, 5 madde Duyuşsal Boyutu, 4 madde Algısal Boyutu ve 3
madde Psikolojik Boyutu ifade etmektedir. Belirtilen yapı DFA yapı
geçerliliği ile test edilmiş, analiz sonucunda ölçeğin teorik yapı
anlamında

literatürle

iyi

uyum

değerlerine

sahip

olmadığı

belirlenmiştir. Bu kapsamda ilgili istatistikler incelenmiş bazı
boyutlarda yer alan belirli ifadelerin kamusal iletişim engellerini
ölçme anlamında düşük korelasyona sahip oldukları belirlenmiştir.
Analiz sonucunda Dilsel-davranışsal boyutta yer alan 2 ifadenin ve
Kişisel boyutta yer alan 2 ifadenin madde toplam korelasyonunun
standart değerlerinin (Durmuş vd., 2011: 144-145) altında olması
nedeniyle ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir. Belirlenen düşük
korelasyona sahip maddeler çıkartılarak DFA testi yinelenmiştir. Bu
kapsamda İletişim Engelleri Ölçeği için yeni iç tutarlılık katsayısı 0,86
olarak (Cronbach Alpha=0,86) hesaplanmış ve teorik yapı anlamında
literatürle paralel iyi uyum değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir
(Tablo 1).
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Tablo 1. İletişim Engelleri Ölçeği DFA Uyum İyiliği Değerleri
Endeks
Eşik Değerler
Ölçek Uyum
Değerleri
CMIN
<3 iyi
3,577
(Chi-square /df)
<5 makul
RMSEA
<0,05 çok iyi
0,72
<0,05-0,10 iyi
>0,10 kötü
CFI
>0,95 çok iyi
,80
>0,90 iyi
> 0,80 makul
GFI
>0,95 çok iyi
f0,85
>0,80 iyi
HI90
<1
0,76
PCLOSE
>0,05
,000
Kaynak: Eşik Değerler için Çapık, 2014 esas alınmıştır.

Yinelenen DFA analizi sonucunda ölçek yine beş boyutlu bir yapı
gösterirken ölçekte yer alan toplam ifade sayısı 26 olarak belirlenmiş,
ölçek yapısı Şekil 1’de gösterilmiştir.
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Şekil 1. İletişim Engelleri Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)

Çatışma Yönetimi Tarzları Ölçeği (ÇYTÖ), Rahim (1983) tarafından
kişilerin

çatışma

yönetim

tarzlarını

ölçümlemek

amacıyla

geliştirilmiştir. Ölçek uluslararası ve ulusal alanda çatışma yönetimi
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tarzlarını ölçümlemek için yürütülen çalışmalarda (Ayan ve Yavuz,
2018; Tozkoparan, 2013; Karcıoğlu ve Alioğulları, 2012; Yılmaz ve
Öztürk, 2011; Karcıoğlu vd. 2011; Kantek ve Gezer, 2009; TingToomey vd., 2009; Erkuş ve Tabak, 2009; Rahim ve White, 1999) en
fazla kullanılan ölçeklerden biri olarak nitelenmekte ve ölçüm için
geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak belirtilmektedir. Ancak
ölçeklerde güvenirlik, araştırmalar özelinde toplanan veriler ile ilgili
olmasından

dolayı

analizler

bu

çalışma

özelinde

yeniden

yürütülmüştür. Analiz sonucunda ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0,85
olarak (Cronbach Alpha=0,85) hesaplanmıştır. Güvenirlik katsayısı
değeri kapsamında ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir.
ÇYTÖ’nün geliştirildiği çalışmada (Rahim, 1983), tümleştirme
boyutunda 7, ödün verme boyutunda 6, hükmeden, kaçınan ve
uzlaştıran boyutlarında ise 5’er ifadenin yer aldığı belirtilmektedir. Bu
kapsamda ölçeğin belirtilen yapısı esas alınarak DFA ile yapı
geçerliliği test edilmiş, analizi sonucunda ölçeğin teorik yapı
anlamında

literatürle

iyi

uyum

değerlerine

sahip

olmadığı

belirlenmiştir. Bu kapsamda ilgili istatistikler incelenmiş bazı
boyutlarda yer alan ifadelerin çatışma yönetimi tarzlarını ölçme
anlamında ilgili oldukları boyutla düşük korelasyona sahip oldukları
belirlenmiştir. Analiz sonucunda katılımcıların formu yanıtlama
esnasında bazı boyutlara ait ifadeleri farklı boyutlarla ilişkilendirmiş
oldukları tespit edilmiştir. Bu kapsamda ilgili maddelerin yüksek ilişki
gösterdiği diğer boyutlara dahil edilmesi sureti ile DFA yinelenmiş,
yinelenen analiz sonucunda modelin yeni yapısının kamusal iletişimde
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çatışma yönetimi tarzlarını ölçme anlamında iyi uyum iyiliği
değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2).
Tablo 2. ÇYTÖ DFA Uyum İyiliği Değerleri
Endeks

Eşik Değerler

Ölçek Uyum Değerleri

CMIN
(Chi-square /df)
RMSEA

<3 iyi
4,155
<5 makul
<0,05 çok iyi
0,84
<0,05-0,10 iyi
>0,10 kötü
CFI
>0,95 çok iyi
,80
>0,90 iyi
>0,80 makul
GFI
>0,95 çok iyi
0,82
>0,80 iyi
HI90
<1
0,83
PCLOSE
>0,05
,000
Kaynak: Eşik Değerler Çapık, 2014 esas alınarak ölçümlenmiştir

Yeni yapı, yine beş boyutlu bir yapı gösterirken ölçekte yer alan
toplam ifade sayısı 28 olarak belirlenmiştir. Yeni yapıda tümleştirme
boyutu 7, uzlaştırma boyutu 6, hükmetme, kaçınma ve ödün verme
boyutları 5’er ifadeden oluşmaktadır. Ortaya çıkan ölçek yapısı şekil
2’ de gösterilmiştir.
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Şekil 2. ÇYTÖ Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)
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3.4. Çalışanlara Yönelik Demografik Bilgilerin Belediyelere
Göre Dağılım İstatistikleri
Belediye çalışanlarının yaş, cinsiyet ve eğitim durumları açısından
belediyelere göre dağılımı araştırma kapsamında değerlendirilmiştir.
Tablo 3 incelendiğinde Narlıdere Belediyesinin en çok (%47) 18-35
yaş aralığında/genç çalışanlara sahip olduğu görülmektedir. Urla
Belediyesi’nde de genç çalışanların sayısı diğer guruplardan yüksektir
(%42). Diğer belediyelerin çalışanlarının yaş dağılımı incelendiğinde
ise Didim (%67), Efeler (%60) ve Karabağlar (%57) Belediyelerinin
36-55 yaş aralığında/orta yaş grubu çalışanlara sahip olduğu
söylenebilir. Ayrıca tüm belediyelerde 56 yaş üstü çalışanların oranı
oldukça düşüktür.
Çalışanlar cinsiyet değişkeni açısından değerlendirildiğinde tüm
belediyelerde erkek çalışan sayısının kadın çalışan sayısından fazla
olduğu belirlenmiştir.
Çalışanlar eğitim durumları açısından incelendiğinde ise Narlıdere
(%51) ve Didim (%39) Belediyelerinde çoğunluk olarak lise eğitim
derecesine sahip çalışanların yer aldığı görülmektedir. Karabağlar
(%47), Urla (%46) ve Efeler (%40) Belediyelerinde ise lisans eğitimi
almış çalışanların sayısı diğer eğitim guruplarından daha yüksektir
(Tablo 3).
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YAŞ

Tablo 3. Çalışanların Demografik Değişkenler Açısından Belediyelere Göre
Dağılımı
Genç
(18-35 yaş)
Orta
(36-55 yaş)
Yaşlı
(56 ve üstü)

CİNSİYE
T

Kadın
Erkek

İlköğretim
Lise

EĞİTİM

Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
GENEL
TOPLAM

Narlıdere
36
%47
35
%45
6
%8

Urla
42
%53
37
%46
1
%1

Karabağlar
34
%40
48
%57
3
%3

Efeler
52
%37
83
%60
4
%3

Didim
36
%30
80
%67
3
%3

F
200
%40
283
%57
17
%3

33
%43
44
%57

39
%49
41
%51

38
%45
47
%55

50
%36
89
%64

39
%33
80
%67

199
%40
301
%60

5
%6
39
%51
7
%9
23
%30
3
%4
77

12
%15
25
%31
5
%6
37
%46
1
%1
80

6
%7
26
%31
11
%13
40
%47
2
%2
85

7
%5
47
%34
27
%19
56
%40
2
%1
129

20
%17
46
%39
15
%13
36
%30
2
%2
119

50
%10
183
%37
65
%13
192
%39
10
%2
500

4. BULGULAR
4.1. Kamusal İletişim Engellerine Yönelik Bulgular
Tablo 4’de yer alan iletişim engellerine yönelik ifadelere katılımcıların genel olarak düşük katılma eğilimi gösterdiği görülmektedir.
(Ölçek yanıt ortalaması X̄=2,42). Buradan hareketle belediye
çalışanlarının kamusal iletişimde iletişim engellerine sahip olmadığı
söylenebilir. Katılımcıların sahip oldukları/olası kamusal iletişim
engellerinin boyutlar bazında ortalamaya göre değerlendirilmesi
Tablo 4’de özetlenmektedir.
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Tablo 4. İletişim Engelleri Ölçeğinin Boyut Ortalamaları
Boyutlar
X̄
En Düşük
Dilsel-Davranışsal
2,08
2,02
Kisisel
2,47
2,41
Duyussal
2,48
2,41
Algisal
3,12
3,03
Psikolojik
2,56
2,47

En Yüksek
2,14
2,53
2,54
3,21
2,63

Tablo 4 detaylı şekilde incelendiğinde, dilsel-davranışsal engeller
2,08, kişisel engeller 2,47, duyuşsal engeller 2,48, psikolojik engeller
2,56, algısal engeller ise 3,12 ortalamaya sahiptir. Bu verilerden
hareketle kamusal iletişim sürecinde çalışanların sahip olduğu iletişim
engellerinin

farklılaştığı

söylenebilmektedir.

Kamusal

iletişim

sürecinde sırasıyla: algısal engeller, psikolojik engeller, duyuşsal
engeller, kişisel engeller ve dilsel-davranışsal engellerin etkisinden
bahsedilebilmektedir.
Katılımcıların sahip oldukları/olası kamusal iletişim engellerinin
demografik bir değişken olan yaşa göre değerlendirildiğinde, yaş
arttıkça tüm boyutlar için engel düzeyinin ortalamasının da arttığı
görülmektedir. Diğer bir ifade ile kamusal iletişimde iletişim
engellerinin etkisi yaş arttıkça yükselmektedir (Tablo 5).
Tablo 5. Kamusal İletişim Engellerinin Yaş Gruplarına Göre Karşılaştırılması
Boyutlar
X̄
F
P
Fark
Algısal
3,028
3>1
Genç1
3,145 3,540
,030
3>2
Orta2
3,683
Yaşlı3
Psikolojik
Genç1
2,471
3>1
2,575 4,172
,016
3>2
Orta2
Yaşlı3
3,091
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İletişim engel düzeyi ve yaş değişkeni arasında boyutlar bazında bir
değerlendirme yürütüldüğünde (Tablo 5), algısal ve psikolojik
engeller boyutlarının ortalamalarının yaş gruplarına göre farklılaştığı
görülmektedir (p<0,05). Algısal engeller boyutunda, yaşlı gruptan
katılımcıların ortalamaları, genç ve orta yaş grubu katılımcıların
ortalamalarından anlamlı şekilde yüksektir. Psikolojik engeller
boyutunda, yine yaşlı yaş grubu katılımcıların ortalamasının, genç ve
orta yaş grubu katılımcıların ortalamalarından anlamlı şekilde yüksek
olduğu görülmektedir. Bu veriler ışığında belediyelerde yürütülen
kamusal iletişimde sahip olunan iletişim engellerinin çalışanların yaş
gruplarına göre farklılık gösterdiğini söylemek mümkündür.
Tablo 6’da, kamusal iletişim engellerinin cinsiyet değişkenine göre
karşılaştırılması

özetlenmiştir.

Bulgular

incelendiğinde

dilsel-

davranışsa, duyuşsal ve psikolojik engeller boyutlarının cinsiyet
değişkenine göre farklılaştığı görülmektedir (p<0,05). İlgili üç iletişim
engeli boyutunda da erkek katılımcıların ortalamaları, kadın
katılımcıların ortalamalarından yüksektir. Diğer bir ifade ile erkek
çalışanların kamusal iletişimdeki engellilik düzeyi kadınlara göre daha
yüksektir. Bu veriler ışığında belediyelerde yürütülen kamusal
iletişimde sahip olunan iletişim engellerinin, çalışanların cinsiyetlerine
göre farklılık gösterdiğini söylemek mümkündür.
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Tablo 6. Kamusal İletişim Engellerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması
X̄
F
P
Fark

Boyutlar
DilselDavranışsal
Kadın1
Erkek2
Duyuşsal
Kadın1
Erkek2
Psikolojik
Kadın1
Erkek2

1,9993
2,1389

5,157

,024

2>1

2,3654
2,5511

7,124

,008

2,4029
2,6485

9,453

,002

2>1
2>1

Kamusal iletişim engellerinin eğitim durumu değişkenine göre
değerlendirilmesi de araştırma kapsamında incelenen bir diğer konuyu
oluşturmaktadır. Bulgularda iletişim engelleri boyutlarının tamamında
eğitim durumu değişkenine göre farklılaşmanın olmadığı (p>0,05),
ilgili beş iletişim engeli boyutunda da katılımcıların yanıt ortalamalarının eğitim durumu açısından benzer olduğu görülmektedir. Bu
veriler ışığında belediyelerde yürütülen kamusal iletişimde sahip
olunan iletişim engellerinin çalışanların eğitim durumlarına göre
farklılık göstermediğini söylemek mümkündür.
4.2. Kamusal İletişimde Çatışma Yönetimi Becerilerine Yönelik
Bulgular
Tablo 7’de yer alan çatışma yönetimi tarzlarına yönelik ifadelere
katılımcıların genel olarak katıldıkları görülmektedir (Ölçek yanıt
ortalaması X̄=3,73). Buradan hareketle, belediye çalışanlarının
kamusal

iletişim

sürecinde

çatışma

eğilimi

gösterdiği

söylenebilmektedir.
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Tablo 7. ÇYTÖ’ne Verilen Yanıtların Boyut Ortalamaları
Boyutlar

Ortalama

En Düşük

En Yüksek

Tümleştiren
Uzlaştıran
Hükmeden
Kaçınan
Ödün_Veren

3,73
3,75
2,80
3,16
2,42

3,66
3,69
2,73
3,09
2,36

3,80
3,82
2,88
3,23
2,47

Tablo 7’de de görüldüğü üzere ödün veren boyutunun ortalaması 2,42,
hükmeden boyutunun 2,80, kaçınan boyutunun 3,16, tümleştiren
boyutunun 3,73 ve uzlaştıran boyutunun 3,75’ dir. Buradan hareketle
katılımcıların çatışma durumlarında ödün verme ya da karşı tarafa
hükmetme eğilimi göstermediği söylenebilmektedir. Bulgular değerlendirildiğinde katılımcıların kamusal çatışmaların yönetilmesinde
ağırlıklı olarak tümleştirme ve uzlaştırma eğilimine sahip olduğu
görülmektedir. Buradan hareketle belediye çalışanlarının kamusal
iletişim sürecinde kullandığı çatışma yönetimi tarzlarının farklılaştığı
söylenebilmektedir.
Tablo 8’de, çatışma yönetim tarzları boyutlarının tamamında yaş
gruplarına göre bir farklılaşmanın olmadığı görülmektedir (p>0,05).
İlgili beş iletişim engeli boyutunda da katılımcıların ortalamalarının
yaş değişkeni açısından karşılaştırıldığında benzer ortalamalar
gösterdiği görülmektedir. Bu veriler ışığında belediyelerde yürütülen
kamusal

iletişimde

kullanılan

çatışma

yönetimi

tarzlarının

katılımcıların yaşlarına göre farklılık göstermediğini söylemek
mümkündür.

84

SPESİFİK AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

Tablo 8. Kamusal Çatışma Yönetimi Tarzlarının Yaş Gruplarına Göre
Karşılaştırılması
Boyutlar
X̄
F
P
Fark
Tümleştiren
Genç1
3,6442
1,838
,160
Orta2
3,7829
Yaşlı3
3,8160
Uzlaştıran
Genç1
3,6975
1,487
,227
Orta2
3,7799
Yaşlı3
3,9757
Hükmeden
Genç1
2,8734
1,241
,290
Orta2
2,7628
Yaşlı3
2,6603
Kaçınan
Genç1
3,0982
,231
Orta2
3,2097
1,469
Yaşlı3
3,0093
Ödün veren
Genç1
2,4453
,317
,728
Orta2
2,3998
Yaşlı3
2,3775

Çatışma yönetimi tarzlarının yaş değişkenine göre incelenmesinde
boyutlar özelinde değerlendirme yapıldığında; kamu çalışanlarının
olası/mevcut çatışma durumlarında en fazla uzlaştırma ve tümleştirme
tarzlarını benimseme eğiliminde olduğu söylenebilmektedir. Yaş
gurupları ve çatışma tarzları bazında bir karşılaştırma yapıldığında yaş
arttıkça kamu çalışanlarının tümleştirme ve uzlaştırma tarzlarını daha
yüksek bir oranda benimsediği söylenebilmektedir. Bununla birlikte
yaş düştükçe hükmetme tarzının benimsenme oranın yükselmesi
dikkat çekici bir araştırma bulgusudur (Tablo 8).
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Tablo 9. Cinsiyet Değişkeni Açısından Kullanılan Çatışma Yönetimi Tarzlarını
Boyutlar
Tümleştiren
Kadın1
Erkek2
Uzlaştıran
Kadın1
Erkek2
Hükmeden
Kadın1
Erkek2
Kaçınan
Kadın1
Erkek2
Ödün veren
Kadın1
Erkek2

X̄

F

P

Fark

3,7344
3,7246

,018

,895

-

3,7942
3,7267

,975

,324

2,7384
2,8466

1,945

3,1617
3,1560
2,4190
2,4161

-

,164

-

,937

-

,962

-

,006
,002

Tablo 9’da çatışma yönetimi tarzları boyutlarının tamamında cinsiyet
değişkenli bir farklılaşma olmadığı görülmektedir (p>0,05). Diğer bir
ifade ile ilgili beş çatışma yönetimi tarzı boyutunda da katılımcıların
ortalamalarının cinsiyet değişkeni açısından karşılaştırıldığında benzer
ortalamalar gösterdiği görülmektedir. Bu veriler ışığında belediyelerde
yürütülen kamusal iletişimde sahip olunan çatışma yönetimi tarzlarının cinsiyete göre farklılık göstermediğini söylemek mümkündür.
Tablo 10. Eğitim Değişkeni Açısından Çatışma Yönetimi Tarzları
Boyutlar
X̄
F
P
Fark
Tümleştiren
İlköğretim1
3,6140
Lise2
3,6673
Önlisans3
3,7926
1,866
,025
4>1
Lisans4
3,7667
Lisansüstü5
4,2714
Uzlaştıran
İlköğretim1
3,5612
Lise2
3,6609
Önlisans3
3,8449
2,967
,019
4>1
Lisans4
3,8448
Lisansüstü5
4,0667
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Tablo 10’da çatışma yönetimi tarzları boyutlarının tümleştirme ve
uzlaştırma boyutlarında eğitim durumu değişkenine göre farklılaştığı
görülmektedir (p<0,05). İlgili üç çatışma yönetimi tarzları boyutlarında katılımcıların ortalamalarının eğitim durumu açısından karşılaştırıldığında benzer ortalamalar gösterdiği görülürken, tümleştirme ve
uzlaştırma boyutlarında ise farklılaşmaktadır. Bu veriler ışığında
belediyelerde yürütülen kamusal iletişimde eğitim durumu arttıkça
uzlaştırma ve tümleştirme tarzının arttığını söylemek mümkündür
4.3. Kamusal İletişimde İletişim Becerileri ve Çatışma Yönetimi
İlişkisine Yönelik Bulgular
Tablo 11’de iletişim engellilik durumunun benimsenen çatışma
yönetim tarzlarına etkisi ile ilgili istatistiksel veriler yer almaktadır.
Veriler

incelendiğinde,

benimsenen

çatışma

yönetim

tarzının

tamamında sahip olunan iletişim engellerinin yüksek etkisi (p<0,05)
bulunduğu görülmektedir. Etkinin en fazla olduğu boyutlar sırasıyla,
hükmeden, ödün veren, tümleştiren, uzlaştıran ve kaçınan boyutlarıdır.
Hükmeden boyutunun çatışma yönetimi tarzı olarak benimsenmesinde
iletişim engellerinin etkisi %13 olarak belirlenmiştir. Diğer bir ifade
ile çatışma yönetim tarzının seçilme davranışı %13 lük bir oranla
sahip olunan iletişim engelleri ile açıklanabilmektedir. Bunu etkiyi
açıklayan iletişim engellerinin hangileri olduğu incelendiğinde ise,
duyuşsal (p=,000) ve kişisel engellerin (p=,002) etkisi görülmektedir.
Diğer bir ifade ile duyuşsal ve kişisel iletişim engelleri bulunan kamu
çalışanları yüksek oranda hükmetme çatışma yönetim tarzını
benimsemektedirler.
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Ödün vermenin çatışma yönetimi tarzı olarak benimsenmesinde
iletişim engellerinin etkisi %10 olarak belirlenmiştir. Diğer bir ifade
ile çatışma yönetim tarzının seçilme davranışı %10’luk bir oranla
sahip olunan iletişim engelleri ile açıklanabilmektedir. Bu etkiyi
açıklayan iletişim engellerinin hangileri olduğu incelendiğinde ise,
dilsel-davranışsal (p=,001) ve kişisel engellerin (p=,001) etkisi
görülmektedir. Buna göre, dilsel-davranışsal ve kişisel iletişim
engelleri bulunan kamu çalışanları çatışma yönetim tarzı olarak
yüksek oranda ödün vermeyi benimsemektedir.
Tümleştirme

tarzının

benimsenmesinde

sahip

olunan

iletişim

engellerinin etkisi %8 olarak belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile
tümleştirme çatışma yönetim tarzının seçilme davranışı %8’lik bir
oranla sahip olunan iletişim engelleri ile açıklanabilmektedir. Bunu
etkiyi açıklayan iletişim engellerinin hangileri olduğu incelendiğinde
ise, kişisel (p=,000), algısal (,000), dilsel-davranışsal (p=,001) ve
duyuşsal engellerin (p=,023) etkisi görülmektedir. Ancak tümleştirme
tarzının seçilmesinde kişisel ve algısal iletişim engellerinin olumlu bir
etkisi bulunurken, dilsel-davranışsal ve duyuşsal engellerinin olumsuz
bir etkisi bulunmaktadır. Bunun nedeni bu boyutlar için etkinin ters
yönlü olmasıdır. Buna göre, dilsel-davranışsal ve duyuşsal engelleri
arttıkça kamu çalışanlarının tümleştirme tarzını benimseme oranı
düşmektedir. Özetle dilsel-davranışsal ve duyuşsal engeli bulunanlar
tümleştirme tarzını benimsememektedir. Bu tarzı benimseyenler
kişisel ve algısal iletişim engellerine sahip olan kamu çalışanlarıdır.
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Uzlaştırma tarzının benimsenmesinde sahip olunan iletişim engellerinin etkisi %6 olarak belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile uzlaştırma
çatışma yönetim tarzının seçilme davranışı %6’lık bir oranla sahip
olunan iletişim engelleri ile açıklanabilmektedir. Bunu etkiyi
açıklayan iletişim engellerinin hangileri olduğu incelendiğinde ise,
kişisel (p=,000), algısal (,000), dilsel-davranışsal (p=,002) ve
psikolojik engellerin (p=,032) etkisi görülmektedir. Ancak uzlaştırma
tarzının seçilmesinde kişisel ve algısal iletişim engellerinin olumlu bir
etkisi bulunurken, dilsel-davranışsal ve psikolojik engellerinin
olumsuz bir etkisi bulunmaktadır. Bunun nedeni bu boyutlar için
etkinin ters yönlü olmasıdır. Diğer bir ifadeyle dilsel-davranışsal ve
psikolojik iletişim engelleri arttıkça kamu çalışanlarının tümleştirme
tarzını benimseme oranı düşmektedir. Özetle dilsel-davranışsal ve
psikolojik iletişim engeli bulunanlar uzlaştırma tarzını benimsememektedir. Bu tarzı benimseyenler kişisel ve algısal iletişim engellerine
sahip olan kamu çalışanlarıdır.
Kaçınma boyutunun benimsenmesinde iletişim engellerinin etkisi %4
olarak belirlenmiştir. Diğer bir ifade ile kaçınma çatışma yönetim
tarzının seçilme davranışı %4’lük bir oranla sahip olunan iletişim
engelleri ile açıklanabilmektedir. Bu etkiyi açıklayan iletişim
engellerinin hangileri olduğu incelendiğinde ise, algısal (p=,012) ve
dilsel-davranışsal (p=,034) etkisi görülmektedir. Diğer bir ifade ile
algısal ve dilsel davranışsal engelleri bulunan kamu çalışanları yüksek
oranda kaçınma çatışma yönetim tarzını benimsemektedirler.
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Tablo 11. İletişim Engellerinin Çatışma Yönetim Tarzlarına Etkisi
Değişkenler

B

T

Bağımlı Değişken: Tümleştiren
Dilsel_Davranis
-,206
-3,456
Kisisel
,251
3,811
Duyussal
-,131
-2,274
Algisal
,179
4,559
Psikolojik
-,092
-1,895
Bağımlı Değişken: Uzlaştıran
Dilsel_Davranis
-,173
-3,124
Kisisel
,242
3,930
Duyussal
-,074
-1,373
Algisal
,140
3,824
Psikolojik
-,097
-2,147
Bağımlı Değişken: Hükmeden
Dilsel_Davranis
,047
,772
Kisisel
,212
3,147
Duyussal
,289
4,917
Algisal
-,068
-1,710
Psikolojik
,015
,311
Bağımlı Değişken: Kaçınan
Dilsel_Davranis
,127
2,130
Kisisel
,116
1,751
Duyussal
-,105
-1,826
Algisal
,099
2,534
Psikolojik
,017
,356
Bağımlı Değişken: Ödün Veren
Dilsel_Davranis
,155
3,271
Kisisel
,182
3,466
Duyussal
-,020
-,445
Algisal
,042
1,345
Psikolojik
,024
,612

P

,001
,000
,023
,000
,059
,002
,000
,171
,000
,032
,440
,002
,000
,088
,756
,034
,081
,068
,012
,722
,001
,001
,657
,179
,541

F

9,155

7,732

15,98
4

5,038

12,07
7

Model
(p)

,000

,000

,000

,000

,000

R2

VIF

0,077

1,335
1,611
1,611
1,313
1,518

0,063

1,335
1,611
1,611
1,313
1,518

0,131

1,335
1,611
1,611
1,313
1,518

0,040

1,335
1,611
1,611
1,313
1,518

0,100

1,335
1,611
1,611
1,313
1,518

TARTIŞMA VE SONUÇ
Halkla ilişkiler çalışmaları kurum ve kamuoyu arasında ilişki kurma,
var olan ilişkileri koruma ve geliştirme çabalarının tamamını
içermektedir. Bu çabaların odağı iletişim faaliyetleridir. Bugün
kamuya hizmet yaklaşımı odağında çalışmalarını gerçekleştiren kamu
kurumları, yürüttükleri çeşitli iletişim çalışmaları ile kamuyla
karşılıklı anlayış, diyalog ortamını sağlamaya çalışmaktadır. Ancak
kamu kurumları bürokrasi, dikey örgütlenme gibi özelliklerinden
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dolayı özel sektör kurumlarından farklı olarak bu dönüşümü hızlı bir
biçimde sağlayamamaktadır. Diğer kamu yönetimi birimlerine göre
yerel yönetimlerin halka daha yakın ve merkezi yönetime göre daha
küçük birimler olmaları sebebi ile bu dönüşümü sağlamada daha hızlı
gelişme gösterebildikleri belirtilmektedir. Bu görüşten hareketle,
halkın ihtiyaçları için ilk müracaat yeri konumunda olan ve temel
amacı yerel halka kamu hizmeti sağlama olan yerel yönetimler
kamusal iletişim becerilerinin incelenmesi açısından öne çıkmaktadır.
Yüz yüze gerçekleştirilen sözlü iletişim kişiler arası iletişimde sıkça
kullandığımız

bir

yöntem

olduğu

gibi

kurumsal

düzeyde

gerçekleştirilen iletişimde (kurum içi- kurum dışı) de öne çıkan bir
iletişim yöntemidir. Karaçor vd. (2004: 15) kamu kurumlarında
iletişim kurma yöntemleri ve iletişim engellerine yönelik kamu
kurumu çalışanları ile gerçekleştirdikleri çalışmada yüz yüze iletişim
en çok kullanılan iletişim yöntemi olarak belirlemişlerdir. Tüm bu ön
kabullerden hareketle mevcut çalışmada kamu- yerel yönetimler
ilişkisi bağlamında belediye çalışanlarının kamuyla yüz yüze
gerçekleştirdikleri iletişim ilişkisel yaklaşım üzerinden incelenmiş,
çalışanların sahip oldukları/olası iletişim engelleri ve çatışma yönetimi
tarzları üzerinden

belediyelerin kamusal

iletişim

becerilerinin

ölçümlenmesi temel alınmıştır.
Yapılan
iletişimde

analizler
düşük

sonucunda
oranda

belediye

iletişim

çalışanlarının

engellerine

kamusal

sahip

olduğu

belirlenmiştir. Çalışanlar kamuyla kurdukları iletişimde ise sırasıyla:
algısal (sahip olunan önyargılar, kalıplaşmış düşünceler, karşıdaki
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kişiye karşı hatalı tutum), psikolojik (sahip olunan önyargılar,
kalıplaşmış düşünceler, karşıdaki kişiye karşı hatalı tutum), duyuşsal
(karşısındakini yargılama, suçlama, tehdit etme ve yanlış mizah
kullanma), kişisel

(düşünceleri

dayatma

ve

kendi

fikirlerine

odaklanma, sorunlara hatalı çözümler üretme) ve dilsel-davranışsal
(hatalı beden dili, hatalı dil ve anlatım) engellerin açısından oldukça
sınırlı sayılabilecek engellilik düzeyine sahiptirler. Konuyla ilgili
yürütülen daha önceki çalışmalarda da (Karaçor vd. 2004: 15) benzer
olarak

çalışmalarında,

kamu

kurumlarında

yaşanan

iletişim

sorunlarının kişisel engeller, hatalı dil ve teknik dil kullanımı, sosyokültürel, psikolojik, fiziksel engellerden ziyade uygulama süreçleri,
zaman darlığı, yönetimsel ilişkisinden kaynaklandığı belirlenmiştir.
Kamusal iletişim engellilik düzeyinin belirlenmesinde araştırılan bir
diğer konu kamu çalışanlarının demografik özellikleri (yaşları,
cinsiyetleri, eğitim durumları ve çalıştıkları kurum) ile olan ilişkisidir.
Yapılan analizler sonucunda yaş arttıkça kamusal iletişimde belediye
çalışanlarının iletişim engellilik düzeylerinin de yükseldiği söylenebilmektedir. Diğer bir ifade ile yaşlı grupta yer alan çalışanların sahip
olduğu kamusal iletişim engelleri algısal engeller ve psikolojik
engeller açısından, genç ve orta yaş grubu çalışanlarından anlamlı
şekilde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Cinsiyete yönelik yapılan
analizler sonucunda ise, dilsel-davranışsa, duyuşsal ve psikolojik
engeller boyutlarında, erkek katılımcıların kamusal iletişimdeki
engellilik düzeylerinin kadın çalışanlara göre daha yüksek olduğu
söylenebilmektedir. Eğitim durumuna göre yapılan analizlerin
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sonucunda ise çalışanların kamusal iletişim engel düzeylerinde bir
farklılaşmanın olmadığı görülmüştür.
Kamusal iletişime etkisi olduğu varsayılan bir diğer değişken olan
çatışma yönetim tarzlarına yönelik bulgular incelendiğinde; belediye
çalışanlarının en fazla kullandığı çatışma yönetme tarzlarının
uzlaştırma ve tümleştirme tarzları olduğu belirlenmiştir. Bunları
sırasıyla; kaçınma, hükmetme ve ödün verme tarzları takip etmektedir.
Diğer bir ifade ile yaşanan çatışma durumlarında belediye çalışanları
genellikle uzlaştırma ve tümleştirme eğilimi gösterirken, bazen
çatışmalardan kaçınma ya da hükmetme eğilimi göstermekte, nadiren
de olsa ödün verme tarzını benimseyerek çatışmaları yönetmeye
çalışmaktadır.
Yaşanan çatışma durumlarında tercih edilen çatışma yönetimi
tarzlarına demografik değişkenlerin etkisi değerlendirildiğinde: yaş
değişkeni açısında çatışma yönetim tarzları açısından bir farklılaşmanın olmadığı görülürken, yaş arttıkça tümleştirme ve uzlaştırma
eğiliminin de arttığı belirlenmiştir. Erkuş ve Tabak (2009: 235) da
benzer olarak çalışmalarında, yaş değişkeninin çatışma durumlarında
benimsenen çatışma yönetim tarzlarını etkilediğini, yaş arttıkça
uzlaştırma ve tümleştirme eğiliminin arttığını belirlemişlerdir.
Yazarlar bu durumu kültürel değerlerle açıklamış Türk kültüründe
bireylerin yaş ve tecrübeleri arttıkça sorunları çözme eğiliminin sahip
olmakta ve karşı tarafın beklentilerine karşı esnek ve saygılı bir
tutuma sahip olmaktadırlar. Cinsiyet değişkenin benimsenen çatışma
yönetim tarzlarına etkisi konusunda ise bir farklılaşma görülmemiştir.
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Bu araştırma bulgusu daha önce yürütülen farklı araştırmalarla (Rubin
vd. 1975 aktaran Erkuş vd. 2005) da desteklenmiştir. Bunlardan farklı
olarak Erkuş vd. (2005: 235) ve Kökdemir ve Sığırı (2017: 18)
yürüttükleri çalışmalarda benimsenen çatışma tarzlarında cinsiyet
değişkenini önemli bir belirleyici olarak tespit etmişler, erkeklerin
hükmetme gibi tarzları benimsemeyerek daha rekabetçi bir özellik
gösterirken, kadınların daha işbirlikçi ve yardımsever yaklaşımları
barındıran uzlaşma ve tümleştirme tarzlarını benimseme eğilimi
gösterdiklerini belirtmişlerdir.
Eğitim durumu değişkeni değerlendirildiğinde çalışanların kamusal
iletişimde benimsedikleri çatışma yönetimi tarzlarının farklılaştığı
görülmüştür. Buna göre çalışanların eğitim durumu arttığında
uzlaştırma ve tümleştirme tarzlarını benimseme oranlarının da arttığı
söylenebilmektedir.
Araştırma kapsamında araştırılan bir diğer konu kamusal iletişim
engellerinin benimsen çatışma yönetim tarzlarına olan etkisidir.
Bulgular kamusal iletişim sürecinde yaşanan çatışmaları yönetmek
için kullanılan çatışma yönetim stratejilerinin sahip olunan iletişim
engellerinin

etkisinde

belirlendiğini

göstermiştir.

Buna

göre:

hükmetme tarzını duyuşsal ve kişisel engellere, ödün verme tarzını
dilsel-davranışsal ve kişisel engellere, tümleştirme tarzını kişisel,
algısal, dilsel-davranışal ve duyuşsal engellere, uzlaştırma tarzını
kişisel ve algısal engellere, kaçınma tarzını ise algısal ve dilsel
davranışsal engellere sahip olan çalışanlar benimsemektedirler. Ancak
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psikolojik iletişim engellerine sahip olmanın benimsenen çatışma
yönetimi tarzlarına doğrudan bir etkisinin olmadığı görülmüştür.
Tüm bunlardan hareketle kamu yönetim birimlerinden biri olan
belediyelerin yürüttüğü kamusal iletişim odaklı çalışmalarda belediye
çalışanlarının sahip olduğu iletişim engellerinin ve çatışma yönetim
tarzlarının etkisinin bulunduğu söylenebilmektedir. Kamusal iletişim
konusunda yürütülecek gelecekteki çalışmalarda kamusal iletişimin
belirleyicisi konumunda bulunabilecek çatışma yönetimi ve iletişim
engellerinden farklı değişkenler açısından da irdelenmesinin konuya
yönelik literatürün gelişmesine katkı sağlayabileceği söylenebilir.
Buna ek olarak kamusal iletişimin belediyeler dışında diğer kamu
yönetimi birimlerinde de araştırılması kamu alanında yürütülen
iletişim çalışmalarına daha geniş bir bakış açısı sağlayabilir.
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GİRİŞ
Ankara’da açılan ilk meclis, iki dereceli seçim sistemiyle yapılan
seçimle gelen yeni üyelerle Osmanlı Mebusan Meclisi’nden katılan
toplam 437 üyeden oluşmuştur. 437 üyeden sadece 337’si dönemi
tamamlayabilmiştir. 23 mebus meclis çalışmalarına katılmadan istifa
etmiş veya müstafi addedilmiştir. 18 mebus meclise katıldıktan sonra
ölmüş, 12 mebus ise memuriyeti tercih ettiği için ayrılmıştır. Ayrıca 2
mebus iki farklı yerden seçildikleri için birini tercih etmiş, 2’sinin
mebuslukları reddedilmiş, 3’ünün mebuslukları iskat edilmiş, 6’sı ise
meclise katılmadan ölmüştür. 1 Nisan 1923’te seçimlerin yenilenmesi
kararı alarak, 16 Nisan 1923’te I. Meclis çalışmalarına son vermiştir
(TÜİK, 2012: IX).
Cumhuriyet’in ilanından Demokrat Parti’nin kuruluşuna kadar geçen
süreçte, 1923, 1927, 1931, 1935, 1939 ve 1943 tarihlerinde beş genel
seçim yapıldı.2 1923, 1927, 1931, 1935 ve 1939 seçimleri, Birinci
Meşrutiyet

döneminde çıkartılan

“İntihab-i Mebusan Kanun-i

Muvakkati” doğrultusunda, “iki dereceli ve basit çoğunluk seçim
sistemi”ne göre yapılmıştır. Bu sisteme göre halk önce “müntehib-i
sâni” denilen ikinci seçmenleri, onlar da “saylav” olarak adlandırılan
mebusları seçerlerdi. 1923’te, yürürlükte olan “İntihab-i Mebusan
Kanun-i Muvakkati”nin, her 50.000 erkek nüfusu bir mebusun temsil
edeceği hükmü değiştirilerek, her 20.000 erkek nüfusa bir mebus
“Bu dönemde Türkiye’de her ne kadar çok partili siyasal yaşama geçiş denemeleri
olmuşsa da kurulan partilerin uzun ömürlü olmaması, yalnızca Cumhuriyet Halk
Partisi’nin genel seçimlere katılmasına neden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi, bu
seçimlerin ilk üçüne Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, son ikisine ise İsmet
İnönü’nün genel başkanlığında katıldı” (Unat, 2015: 212).
2
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seçileceği hükme bağlanmış ve bu hüküm 1927 ve 1931 seçimlerinde
de aynen uygulanmıştır. Aynı kanunda, erkek nüfusu 20.000’den az
olan seçim çevrelerinin de bir mebus çıkartacağı ayrıca belirtilmiştir.
1923 seçimlerinin ardından kurulan ikinci meclis, ilk meclis
tarafından 20 Ocak 1920’de kabul edilen Anayasa’da değişiklikler
yaparak iki yıl olarak belirlenen milletvekilliği süresini dört yıla,
seçme yaşını 18’e çıkarmış, seçilebilme yaşını da 30 olarak
belirlemiştir (TÜİK, 2012: X).
Tek parti dönemindeki seçimlerin gerçek anlamda bir seçim olarak
nitelendirilemeyeceği bilinmektedir. Bu durum seçimden ziyade
plebisitti

olarak

bile

tanımlanamamaktadır.

Çünkü

plebisitte

vatandaşın “evet” ya da “hayır” oyu kullanma hakkı bulunmaktadır.
Halbuki tek parti dönemi seçimlerinde adayların seçilmeme riski
bulunmamaktadır. Birinci seçmenlerin seçtikleri ikinci seçmenlerin
Cumhuriyet

Halk

Partili

(CHP)

olmasına

özellikle

dikkat

edilmekteydi. Bağımsız olarak ikinci seçmenliğe aday olmak çok da
mümkün değildi. CHP’li ikinci seçmenler de CHP’li adaylara oy
vermek zorundaydılar. Parti tüzüğüne göre oy vermemek suçtu.
Dolayısıyla CHP’li ikinci seçmenler “oy birliğiyle” CHP’li adayları
seçmek zorundaydılar (Uyar, 1999: 22). Adayların bağımsız olarak
ikinci seçmenliğe veya milletvekilliğine soyunma şansı yoktu. İkinci
seçmenler, partinin onay verdiği “müstakil” milletvekili adaylarına oy
verebiliyordu (Uyar, 2004: 2).
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1924 Anayasası hükümlerine göre yalnızca erkekler seçilme ve seçme
hakkına sahiplerdi. Bu nedenle 1923, 1927 ve 1931 seçimlerine
sadece erkekler katıldı (TÜİK, 2012: X). 1935 genel seçimlerinin
hemen öncesinde, kadınlara da milletvekili seçilme ve seçme hakkı
verildi. CHP Genel Merkezi’nden parti örgütlerine 12 Aralık 1934’te
gönderilen yazıyla, kadınların artık ikinci seçmen olarak seçilebilecekleri, bunun için partiye üye olmaları gerektiği belirtiliyordu. Oy
kullanma yaşı 18’den 22’ye çıkarıldı. Azınlıklara da milletvekili
seçilme hakkı verilirken, 40.000 seçmen için 1 milletvekili seçilmesi
kararlaştırıldı (Uyar, 2004: 3).
1943 seçimlerinden önce 14 Aralık 1942’de çıkartılan seçim kanunu,
eski kanunda yapılan bazı değişiklikleri derli toplu hale getirdiğinden,
birkaç ayrıntı dışında eskisinden farklı bir seçim sistemi getirmemiştir.
1943 seçimlerinde önceki dönem seçimlerinden farklı olarak, bazı
seçim çevrelerinde seçilecek milletvekili sayısından fazla aday
gösterilerek ikinci seçmenlere ilk kez tercih hakkı tanındı. Önceki
seçimlerde bir ilden kaç milletvekili seçilecekse o kadar kişi aday
gösteriliyordu. Bu nedenle aday gösterilenlerin milletvekili seçilmeleri
kesindi (Alkan, 2006: 345).
1946 seçimleri öncesinde yapılan değişiklikle iki dereceli olan seçim
sistemi tek dereceli çoğunluk sistemine dönüştürüldü. Fakat açık oy
gizli sayım yöntemi uygulamasına devam edildi. Bir sonraki dönemde,
1950 seçimleri öncesinde, CHP ve DP’nin üzerinde anlaştıkları yeni
bir seçim kanunu hazırlandı. Bu kanunla yapılan düzenlemelerin en
önemlisi, oyların gizli kullanılması, sayımın açık yapılması usulü
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oldu. Yüksek Seçim Kurulu’nun kurulmasından, oyların sayılmasına,
propaganda kurallarından seçim suçlarına kadar birçok alanda düzenlemeler yapıldı. Bu çalışmanın amacı 1950 seçimleri öncesinde seçim
kanununda yapılan değişikliklerin mahiyeti ve seçim sonuçlarını ele
almaktadır.
1. 1946 Seçimleri
Türkiye’de çok partili sisteme geçildikten sonra ilk genel seçimin
1947’de yapılması gerekiyordu. Fakat yeni kurulan Demokrat
Parti’nin gösterdiği gelişim ve yurt çapında karşılık bulması nedeniyle
DP’nin örgütlenmesine fırsat vermemek amacıyla seçimlerin 1946
yılında yapılmasına karar verildi.
1946 genel seçimlerinden önce çıkarılan 4918 sayılı Milletvekilleri
Seçimi Kanuna göre: “her 40.000 vatandaş için bir milletvekili
seçilecektir. Bir seçim çevresinin nüfusu 40. 000’den aşağı olsa dahi,
bir milletvekili seçme hakkı vardır. Nüfusu 40.000’den yukarı olan
seçim çevreleri için; 55.000’e kadar bir, 55.001’den 95.000’e kadar
iki, 95.001’den 135.000’e kadar üç, 135.001’den 175.000’e kadar
dört milletvekili seçilecektir. Nüfus miktarı yükseldikçe milletvekili
sayısı da bu yolda artırılacaktır.” (TBMM Tutanak Dergisi, 1946: 39)
Seçmenlik şartı olarak: “Türk olmak, 22 yaşını bitirmiş olmak, kamu
hizmetlerinden yasaklı olmamak, yabancı devlet uyruğunda olmamak
ve yabancı bir devletin resmi hizmetinde bulunmamak” hükümleri
vardı. “Silâh altında bulunan erat, jandarmalar, subaylar, polisler,
askerî memurlar ve askerî yargıçlar ve askerî okul öğrencileri seçmen
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olamıyorlardı.” Milletvekili seçilebilmek içinse: “yabancı devlet
resmî hizmetinde bulunmamak, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık,
inancı kötüye kullanmak gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak,
yabancı devlet uyruğunda olmamak, kamu hizmetlerinden yasaklı
olmamak, Türkçe okuma-yazma biliyor olmak ve otuz yaşını bitirmiş
olmak” şartları bulunmaktaydı (TBMM Tutanak Dergisi, 1946: 4041).
Oyların sayımı ile ilgili olarak 27. maddede: “Oy verme bitince
seçmen defterlerine konmuş olan imza, mühür veya parmak
işaretlerine

göre

oylarını

kullananların

sayısı

bir tutanakla

belirtilerek sandık seçim komisyonlarınca açılır. Sandık içinden çıkan
oy zarfları sayılarak oylarını kullananların sayısını belirten tutanakla
karşılaştırılır. Fazla zarf çıktığı takdirde fazlası açılmadan yakılır”
hükmü vardı (TBMM Tutanak Dergisi, 1946: 45).
30. maddeye göre: “bir kişi aynı zamanda muhtelif illerden milletvekili
seçilirse illerce hazırlanan tutanaklar Büyük Millet Meclisine
sunulacak, Büyük Millet Meclisi hangi seçim çevresini tercih ettiğini
başkanı vasıtasıyla milletvekili seçilen kişiden soracaktır. Hangi seçim
çevresini tercih etmiş ise o ilden milletvekili seçilmiş olacaktır. Bu
yüzden milletvekilleri sayısı eksilen ilde boş yer için yenilen seçim
yapılacaktır.” (TBMM Tutanak Dergisi, 1946: 46).
Ceza hükümleri kısmında; “oy kullanılan gün seçimin düzenini
bozabilecek mahiyette söz veya yazı ile propaganda yapanlara, seçim
düzenine ve serbestisine ilişkin emirlere uymayanlara 15 güne kadar
hapis ve 200 liraya kadar hafif para cezası; sahte ad ve sıfat
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kullanarak, seçim hakkından mahrum olduğunu saklayarak adını
seçim defterine yazdıranlara bir aydan bir yıla kadar hapis ve 50
liraya kadar para cezası; seçmenlerin oylarını yazdırdığı kimseler oy
pusulasına seçmenlerin söylediklerinden başkasının adını yazarlarsa
bir aydan altı aya kadar hapis ve 50 liraya kadar para cezası ile
cezalandırılacaklardı. Seçmenleri korkutan ya da oy devşirmek için
para veya eşya ile teşvik edenler iki aydan on sekiz aya kadar hapis ve
500 liraya kadar para cezası ile cezalandırılacaklar, bu suçu
işleyenler

eğer

memur

iseler

müebbeten

veya

muvakkaten

memuriyetten mahrumiyetlerine hükmolunacaktır” deniliyordu. Oy
sandıklarını yetkisi olmadığı halde açanlara, oy pusulalarını yırtanlara
ve seçmeni tehdit edenlere üç yıla kadar hapis cezası verileceği, bu
suçları işleyenlerin seçim kurulları ile komisyonlarda görev alan
kişiler olması halinde cezanın yarısı kadar artırılarak hükmedileceği
ifade ediliyordu (TBMM Tutanak Dergisi, 1946: 47-48).
4918 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu ile yapılan en önemli
değişiklik, iki dereceli olan seçim sisteminin tek dereceli çoğunluk
seçim sistemine dönüştürülmesidir. Ancak “açık oy gizli tasnif”
yöntemi kullanılmaya devam edildi ve denetim adli birimler yerine
idari birimlerce yapılmıştır (DİGM, 2008: XII). Kanunun 14.
Maddesinde bu hususla ilgili olarak; “Her ilin merkez ilçesinde ve o
ile bağlı ilce merkezlerinde seçimi idare ve kontrol etmek üzere
belediye başkanının başkanlığında beş kişilik birer seçim kurulu teşkil
olunur. Bu kurul üyeleri belediye meclisleri tarafından ve kendi
aralarından seçilir. Ancak fesih, iptal veya meclisi teşkil edecek
miktarda üye ve yedek üye kalmamış olmak gibi suretlerle belediye
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meclisinin kurulması mümkün olmayan yerlerde belediye başkan ve
başkanvekili veya ilçenin yeni kurulmuş olması sebebiyle belediye
seçimi henüz sonuçlanmamış olan yerlerde kaymakamlar tarafından
belediye sınırı içindeki mahalleler halkından ve belediye üyeliği
şartlarını haiz bulunanlardan ikişer kişi çağırılır. Bunlar, kendisinin
başkanlığı altında belediye binasında toplanarak ya aralarından veya
belediye üyesi şartına haiz olmak üzere dışardan seçim kurulu üyesi
seçerler” maddesi yer almıştır.3
Bu nedenle seçim sonuçları uzun süren tartışılmıştır. DP, kurulduktan
sonra yapılan ilk yerel seçimleri, seçim mevzuatını anti demokratik
bulduğu gerekçesiyle boykot etmiştir. Belediye seçimleri bu
tartışmaların gölgesinde 26 Mayıs 1946’da yapılmıştır. DP’den
yapılan açıklamayla, seçmenler sandığa gidip gitmemekte serbest
bırakılmıştır. Bu kararın alınmasında, İnönü’nün kurultaydaki
sözleriyle, seçime katılmamanın vatan hainliğine eşdeğer tutulacağı
anlamındaki uyarısı etkili olmuştur. Fakat DP’li yöneticiler gizli bir
şekilde bütün DP teşkilatlarına seçimlere katılmama çağrısı yapmıştır.
Çünkü seçimlere katılımın düşük olması, DP’nin gücünü ortaya
koyacaktı. Bununla birlikte DP, seçimleri denetlemek amacıyla sandık
başlarına gözlemci göndererek onlardan raporlar almıştır. Ayrıca,
vatandaşlara

şikâyetlerini

DP

merkezlerine

bildirme

çağrısı

yapılmıştır. DP, seçimlere açık bir şekilde isteksizlik göstermiştir.
Milli Kalkınma Partisi (MKP) ise, 8 Mayıs’ta seçimlere katılacağını
açıklamasına rağmen 26 Mayıs’ta seçim günü yaptığı bir açıklamayla,
Kanun mecliste oylanırken kanunun aleyhinde hiçbir vekilin görüş belirtmemiş
olması oldukça ilginçtir. (TBMM Tutanak Dergisi, 1946: 41).
3
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hükümeti taraf tutmak ve seçimlere fesat karıştırmakla suçlayarak
seçimlerden çekilmeye karar verdiğini açıklamıştır (İnan, 2002: 124125). Söz konusu seçimlerde bu gelişmeler yaşanırken, 21 Temmuz
1946 tarihli milletvekili seçimlerine CHP’yle beraber MKP ve DP
katılmıştır (DİGM, 2008: 12). Türkiye’de ilk kez “tek dereceli, açık
oy, gizli tasnif ve basit çoğunluk” usulüne göre yapılan milletvekili
seçimleri 21 Temmuz 1946’da gerçekleşmiştir. CHP’nin kazandığı bu
seçim tarihe “hileli seçimler” olarak geçmiştir (Yücel, 2002: 836).
DP, 465 milletvekilliği için 273 aday göstermiş ve bu adaylardan 66’sı
meclise girmeyi başarmıştır. DP teşkilatlanma fırsatı bulamadığı için
16 ilde seçime katılmadı. Diğer taraftan Edirne, İstanbul, Çanakkale,
Muğla, Burdur, Afyon, Bilecik, Bolu, Kastamonu, Sinop, İçel ve
Kayseri’de kazanmıştır. CHP ise oylarının büyük çoğunluğunu kırsal
kesimden almıştır. DP’liler, seçimlerin özellikle il merkezlerinde
CHP’nin

baskısı

altında

yapıldığını,

bazı

bölgelerde

seçim

mazbatalarının değiştirildiğini iddia etmiş ve basında çıkan haberlere
göre bu nedenle toplu halde istifa edecekleri söylenmişti (Özdemir,
2002: 882).
2. Seçim Kanununda Yapılan Değişiklikler ve 1950 Seçimleri
1946 milletvekili seçimlerinden sonra ülkenin ve muhalefetin en
önemli gündem maddesi yeni bir seçim kanunu ve seçimlerin
güvenliğiydi.

Bu

nedenle

1949

yılında

Şemsettin

Günaltay

Hükümeti’nin ele aldığı konuların başında yeni seçim kanunu
gelmekteydi. Seçim kanunu hazırlıkları 1949 yılının ilk aylarında
başladı ve yıl boyunca da devam etti. Avrupa’da uygulanan seçim
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kanunları incelenerek sistemler konunun uzmanları tarafından
Türkçeye çevrildi. Yapılan çalışmaların ardından kanun tasarısı 1950
yılı başlarında meclisin gündemine geldi. Teklif ilk olarak, CHP, DP
ve MP’den oluşan Karma Komisyon’da ele alındı. Komisyon,
Anayasa, İçişleri ve Adalet komisyonlarından gelen onar üyeden
oluşuyordu ve başkanlığını Dr. Behçet Uz yapıyordu. Komisyonda
MP’li üyeler nispi temsil sisteminin kabul edilmesini savunurken, DP
milletvekilleri bu konuda ısrarcı olmadı. DP’liler dürüst bir seçimin
gerçekleşmesini sağlayacak bir seçim kanunu çıkartılmasında ısrar
ediyorlardı. CHP’liler, yeni seçim kanunu konusunda DP ile uzlaşma
eğilimindeydiler. Yeni seçim kanunuyla ilgili kamuoyunun da büyük
bir beklentisi bulunmaktaydı. CHP tarafından, MP’nin istekleri
görmezden gelinmekteydi.
Başbakan Yardımcısı Nihat Erim komisyonda yaptığı konuşmasında;
35 ülke anayasasının incelendiğini, bunların büyük çoğunluğunun
nispi temsil sistemini kabul ettiğini, bu konudaki tartışmaların henüz
bitmediğini ve bu ülkelerde nispi temsil sisteminin sakıncaları
üzerinde sıklıkla durulduğunu belirtmiştir. İngiltere’nin kendi
bünyesine uygun görmediği için nispi temsil sistemini kabul
etmediğini, bu sistemin en büyük kusurunun meclisleri küçük
parçalara ayırmak olduğunu ve mesuliyetli bir hükümet olanağını
ortadan kaldırdığını anlattı. Tasarıda İngiliz etkisi bulunmaktaydı.
Fakat Hükümet, İngiliz sisteminden lehine olan tarafları almıştı.
Örneğin seçim bölgelerini daraltarak çoğunluk sisteminin olumsuz
etkilerini azaltmayı kabul etmemişti. Komisyondaki müzakerelerde de
seçim çevrelerinin daraltılması önerisi kabul görmedi, her il bir seçim
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bölgesi olarak kabul edildi. Çoğunluk sisteminde ısrarcı olan CHP,
seçim bölgelerini daraltmayı kabul etseydi, 1950’lerde yapılan
seçimlerde yaşanan temsilde adaletsizlik sorunu yaşanmamış olacaktı
(Uyar, 2008: 2-3).
16 Şubat 1950 tarihinde seçim kanunu Meclis Genel Kurulu’na
gelmiştir. Kanun, 171 madde ve 6 bölümden oluşmaktaydı. Kanunun
birinci maddesinde; “Milletvekili seçimi tek derecelidir ve ekseriyet
usulüne göre genel, eşit, gizli oyla yapılır. Oy serbest ve şahsidir.
Oyların sayılması ve ayrılması açıktır” şeklinde düzenleme yapıldı
(TBMM Tutanak Dergisi, 1950: 667).
Kanunun üçüncü maddesine göre; “Nüfusu 150’den yukarı olan her
köy, kasaba ve şehirlerde her mahalle birer seçim bölgesidir. Her
seçim bölgesinde en az bir sandık bulundurulacak, nüfusu 150 ve
daha az olan köylerde kendilerine yol ve gidiş geliş bakımından en
yakın ve en kolay olan seçim bölgesinin sandık alanına bağlanacaktı.”
(TBMM Tutanak Dergisi, 1950: 667).
Nüfusa düşen milletvekili sayısı ve seçme-seçilme kriterlerinde
herhangi bir değişiklik yapılmadı, 1946 yılındaki kanunda olduğu gibi
yer aldı. 36. Maddeye göre; “Bir aday en fazla iki seçim çevresinde
adaylığını koyabilir veya aday gösterilebilirdi. Aksi takdirde adaylığı
bulunan tekmil çevrelerde aldığı oylar hükümsüz sayılırdı. Seçilmiş
olma halinde söz konusu aday yerine seçimde milletvekili olmamış
bulunanlardan en çok oy alan kişi milletvekili olacaktı. Bir adayın
aynı anda iki seçim çevresinden milletvekili seçilmesi durumunda,
TBMM Başkanı, adaydan tercih ettiği seçim çevresini soracak, aday,
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tercih ettiği seçim çevresinin milletvekili olacaktı. Diğer seçim
çevresinde ise yeniden seçim yapılacaktı.” (TBMM Tutanak Dergisi,
1950: 675).
Yeni seçim kanununun 91. Maddesinde; “oy pusulasının kapalı oy
verme yerinde zarfa konulup kapatılması mecburidir. Bu maksatla
sandık kurulu, seçmenin matbu bir oy pusulasında dilediği adayları
tespit ederek veya yeni bir oy pusulası yazarak zarflaması yahut da
önceden hazırlayacağı oy pusulasını zarfa koyması için oy
serbestliğini ve gizliliğini sağlayacak lüzumu kadar kapalı oy verme
yeri hazırlar” hükmü yer alıyordu (TBMM Tutanak Dergisi, 1950:
688).
104. Maddede oyların sayımı ile ilgili olarak; “sandık, oy verilen
yerde ve hazır bulunanların gözü önünde açılır. İçindeki zarflar,
açılmadan sayılır ve oylarını kullanmış olan seçmen sayısına uygun
olup olmadığı tutanağa geçirilir. Fazla zarf çıktığı takdirde, tekmil
zarflar yeniden sandığa konur. Kurul başkanı sandıktan fazla sayıya
tekabül eden miktarda zarfı gelişigüzel alır. Bunlar açılmadan yakılır
ve durum tutanağa geçirilir. Bundan sonra sandıktaki zarflar tekrar
sayılır ve oy verenler sayısına tekabül ettiği görülürse ara
verilmeksizin sayıma başlanır” denilmekteydi (TBMM Tutanak
Dergisi, 1950: 690).
Seçim zamanında ana yollar üzerinde, mabetlerde, kamu bina ve
tesislerinde ve belediyelerce gösterilecekler yerlerden başka alanlarda
toplu halde propaganda yapılması yasaklandı. Eski seçim kanununda
mevcut

“Belediyeler

hangi

meydanlarda

toplu

olarak
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sözlü

propaganda yapılabileceğini seçim kurullarına bildirir” ifadesine
“münakaleyi bozmayacak ve pazarların kurulmasına engel olmayacak
surette, toplantının mutat olarak yapıldığı ve elektrik varsa cereyan
tesisatı olan yerleri tercih etmek suretiyle” ifadesi eklendi. “Siyasi
partilerin toplu olarak sözlü propaganda yapmak için müracaatları
üzerine toplantı meydan, sıra, gün ve saatlerini seçim kurulu kura
çekerek belirleyecek ve ilgililere tebliğ edecektir” (Madde 41). Söz
konusu yerlerde güneş battıktan sonra doğuncaya kadar toplu
propaganda yapılamayacağı hükmü vardı (Madde 42) (TBMM
Tutanak Dergisi, 1950: 676). “Oy verme gününden önceki üç gün
içinde ve oy verme gününde umumi veya umuma açık yerlerde seçim
propagandası için toplantı veya propaganda yapanlar veya bu maksatla
yayınlarda bulunanlar altı aya kadar hapis veya beş yüz liraya kadar
ağır para cezasıyla cezalandırılacaklardır.” (TBMM Tutanak Dergisi,
1950: 696).
Radyolarda propaganda konusunda ise yapılan düzenleme ile her
siyasi partinin günde on dakikayı aşmadan radyodan istifade
edebileceği ve “en az beş seçim çevresinde aday göstermemiş olan
siyasi partilerin radyodan istifade edemeyeceği” karara bağlandı.
Ayrıca, “yirmiden fazla seçim çevresinde aday göstermiş olan siyasi
partiler, günde iki defa onar dakika olmak üzere radyodan istifade
edebilecekti.” Radyo propagandaları seçim gününden önceki onuncu
gün sabahından üçüncü gün sabahına (seçime üç gün kala) kadar
devam edecekti. Radyoda propaganda yapmak için müracaat eden
siyasi partilerin konuşma sırası ve zamanı ise parti temsilcilerin
katılacağı kura çekimi ile belirlenecekti. Hoparlör ile propaganda ise
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halkın huzur ve rahatını bozmamak ve 42. Maddeye uymak şartıyla
serbest bırakıldı. Bununla beraber şehir ve kasabalarda belediye
başkanlarının, köylerde muhtarların teklifi üzerine il seçim kurulları
başkanları

yapılacak

propagandanın

yasak

edilmesine

karar

verebileceklerdi (TBMM Tutanak Dergisi, 1950: 678).
Propaganda için “duvar ilânlarında Türk bayrağı, dinî ibareler ve Arap
harfleri bulundurulması yasaktı” (Madde 51). Oy kullanma tarihinden
önceki üç gün içerisinde propaganda için her türlü duvar ilânı asmak
veya yapıştırmak da yasaklandı. Propaganda için duvar ilânları seçim
zamanında şehir ve kasabalarda belediyeler tarafından, köylerde ise
köy ihtiyar heyetleri tarafından belirtilecek yerlerde asılabilecekti.
Buralarda her siyasi partiye ve her bağımsız adaya aynı ölçüde yer
verilecek ve kendilerine verilen yerler, bir diğerinden kalın boyalı
çizgilerle veya çıtalarla ayrılacaktı. Kendisine tahsis edilen ilân
yerlerini boş bırakan siyasi parti veya aday, belediyelere ya da köye
yer ayrılması için yapılan masrafları ödemekle yükümlüydü. Belirtilen
yerler dışında başka bir yere ilan yapıştırmak ise yasaktı (Madde 5254). Propaganda maksadıyla dağıtılacak el ilânı mahiyetindeki kâğıtlar
da 51. madde hükümlerine tâbi tutuldu. Ayrıca bunları dağıtacak olan
kişilerin seçme yeterliğini haiz olmaları şarttı, memurlar ve hizmetliler
ilân dağıtamayacaklardı. Oy verme gününe iki gün kala el ilanları
dağıtılması ve yapıştırılması yasaktı. (Madde 55-56) (TBMM Tutanak
Dergisi, 1950: 680). Seçim günü içkili yerler ve eğlence yerleri kapalı
olacaktı. Ordu ve zabıta mensupları dışında köy, kasaba ve şehirlerde
silâh taşımak yasaktı (TBMM Tutanak Dergisi, 1950: 689).
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89. Maddeye göre seçmen; “dilediği adayları yazarak oy pusulası
doldurmakta serbestti. Matbu oy pusulasında yazılı isimlerden
dilediğini silebilecek ve yerlerine başka adayların isimlerini
yazabilecekti. Oy pusulasının kapalı oy verme yerinde zarfa konulup
kapatılması mecburiydi. Tek başına oy veremeyecek olanlar için
akrabalarından birisi, akrabası yoksa her hangi bir seçmen yardımı ile
oylarını kullanabileceklerdi.” (TBMM Tutanak Dergisi, 1950: 688689).
DP ve CHP iş birliği ile çıkartılan bu seçim kanunu, “her ilin bir seçim
çevresi kabul edildiği çok oy alanın seçilmesi ilkelerine dayalı,
yargının denetim ve yönetiminde bir seçim sistemi” getirmekteydi.
“Yeni seçim kanunu, seçim sürecini yargının yanı sıra, seçmenin
denetimine de açtı. Bu bağlamda, seçmen kütükleri halkın
incelemesine açıldı, seçim hükümet işi olmaktan çıkarılıp halkın ve
partilerin yürüteceği bir etkinlik olarak tanımlandı. Seçimin
yürütülmesi sırasında hükümet görevlilerinin kötü eylemleri seçim
suçları arasına alındı ve seçim uygulamaları hakkında şikâyet ve
itiraz olanakları sağlandı.” (Güngör, 2010: 194). Kanunla Ankara’da
Yüksek Seçim Kurulu’nun kurulmasına karar verildi.4 Bu kurula bağlı
tüm seçim bölgelerinde il ve ilçe seçim kurulları oluşturulacaktı. 5

Madde 58: “Ankara'da bir Yüksek Seçim Kurulu, her seçim çevresinde bir il seçim
kurulu, her ilçede bir ilce seçim kurulu ve seçim bölgelerinde yerleştirilecek her
sandık başında bir sandık kurulu bulunur. Kendisine doğrudan doğruya bağlı bucak
veya köy veya mahalle bulunan il merkezlerinde, bu yerler için ayrıca bir ilce seçim
kurulu bulunur.”(TBMM Tutanak Dergisi, 1950: 681).
5
62. Maddeye göre sandık kurulları başkan ve üyeleri seçim günü görevlerine
başlamadan önce sandık başında hazır bulunanlar önünde şöyle ant içeceklerdi:
“Hiçbir tesir altında kalmayarak, hiç kimseden korkmayarak vazifemi kanuna göre
4
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Kurulların faaliyetleri yargıçların gözetiminde yapılacaktı (Madde
59). Aynı zamanda partiler seçim sandıkları başında müşahit
görevlendirebileceklerdi. Yüksek Seçim Kurulu 1 başkan ve 6 üyeden
oluşacaktı ve seçimlere gelen itirazları değerlendirerek TBMM’ye bir
rapor halinde sunacaktı (Turp, 2018: 680).
“Oy hakkının kullanılmasına mâni olmak maksadıyla seçmenlerin
kimliklerini ispata yarayan herhangi bir vesikayı tahrif veya imha
veya tahrip eden veya çalan veya saklayan kimse üç aydan bir yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Seçmenin oy kararını
değiştirmek için seçmene para, menfaat ve sair kıymetler teklif ve
vadeder veya verir yahut resmî, umumi vazifeler veya hususi hizmet ve
menfaatler vaat veya temin ederse üç aydan iki yıla kadar hapis
cezasıyla cezalandırılacaktır. Tehdit veya cebir ve şiddet kullanarak
seçmene baskı yapanlar ise altı aydan üç yıla kadar hapis ve 100
liradan bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılacaklardır.”
(TBMM Tutanak Dergisi, 1950: 696).
Kanunla ilgili ilk konuşan Adnan Menderes oldu. Bir memlekette
milli

hakimiyet

prensiplerinin tam olarak

uygulanabilmesinin

seçimlerin dürüst ve serbest yapılmasına bağlı olduğunu, bu nedenle
de seçim kanunun her türlü gayri kanuni müdahaleyi önleyecek
hükümleri içermesinin şart olduğunu söyledi. Devamında; “…Burada
belirtilmesini zaruri gördüğümüz diğer bir cihet de önümüzdeki
seçimlerin tam bir serbesti ve dürüstlük içinde cereyan edebilmesi, bu
kanunun tanziminde galebe çalan anlayış ve zihniyetin seçimler
dosdoğru yapacağıma, namusum, vicdanım ve tekmil mukaddesatım üzerine yemin
ederim.” (TBMM Tutanak Dergisi, 1950: 681).
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esnasında da devamına sıkı sıkıya bağlıdır. Çünkü iyi ve güzel
neticelerin istihsalinde, kanunların mükemmel olması kadar tatbik
edenlere hâkim olan zihniyetin de büyük rolü olduğunda şüphe
yoktur… Memlekette hürriyet nizamının tam teminat altına alınması
ve demokrasi cephesini teşkil eden milletlerarasında mevkiimizin bir
kat daha yükselmesi 1950 seçimlerinde milletçe vereceğimiz büyük
imtihanın muvaffakiyet derecesine bağlıdır…” dedi.
Bu kanunun demokratikleşme sürecinde önemli bir adım olduğunu
söyledikten ve 1950 seçimlerinin önemine değindikten sonra
“memleket hesabına mesut başlangıçlardan biri olması temennisiyle
partimiz Seçim Kanununu kabul etmektedir” diyerek olumlu oy
kullanacaklarını açıkladı (TBMM Tutanak Dergisi, 1950: 706).
Millet Partisi adına konuşan Hasan Dinçer ise, kanunu, gizli oy açık
tasnif gibi demokratik prensipleri içermesi sebebiyle desteklemekle
birlikte, bir oy fazla alanın ildeki bütün milletvekilliklerini kazanması
hususunu uygun bulmadıklarını belirtti. Dinçer ayrıca:
“İyi bir seçim sadece iyi bir kanunla olmaz. İyi bir kanundan önce
gelen bir şart daha vardır. O da seçimde vazife alanların iyi niyet
sahibi olması, namuskâr hareket etmeleri şartıdır. Denebilir ki, bu
şart kanunun aksaklıklarını ikmal eden, kapatan ve seçimin
mükemmeliyetini temin eden şarttır ve başta gelir. 1946 seçimlerinde
kanunu ihlâl eden insanların bugüne kadar gereği gibi takip edilip
cezalandırılmamış olması memleketimizde bu şartın mevcudiyeti
hakkında haklı olarak şüphe uyandırmaktadır…” dedi.
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Son olarak kanunu ana prensipleri itibariyle eksik bulduklarını ve bu
nedenle desteklemeyeceklerini söyledi (TBMM Tutanak Dergisi,
1950: 708-709). Milletvekilleri Seçimi Kanunu tasarısına oy veren
346 kişiden, 336 kişi kabul, 10 kişi ise ret oyu kullandı. Tasarı 336
oyla kabul edildi (TBMM Tutanak Dergisi, 1950: 710).
Kanun tasarısının oylanarak kabul edilmesinden sonra söz alan
Başbakan Şemsettin Günaltay, ülkede esaslı olarak kurulması
lüzumuna inandıkları halk idaresinin ilk temelinin bu kanunla atılmış
olduğunu, fakat daha atılacak adımlar olduğunu belirttikten sonra
kendileriyle birlikte hareket eden DP’lilere teşekkür etti. Devamında:
“Arkadaşlar, hedefimiz milletin mukadderatını tayin edecek olan bu
seçimde, vatandaşın hiçbir endişeye maruz kalmaksızın kafasını hiçbir
korku işgal etmeksizin, serbestçe seçim sandığının başına gitmesini ve
orada istediğine ve memleketin mukadderatı mesuliyetini yüklenmek
kabiliyetinde gördüğü vatandaşa oyunu serbestçe vermesini emniyet
altına almaktır” dedi (TBMM Tutanak Dergisi, 1950: 711).
Genel Seçimler, 14 Mayıs 1950 günü gerçekleşti. Cumhuriyet Halk
Partisi bütün illerde, Demokrat Parti Hakkâri hariç bütün illerde,
Millet Partisi ise 22 ilde seçimlere katıldı (Burçak, 1998: 40). “14
Mayıs 1950’de yapılan, Cumhuriyet tarihinin ilk tek dereceli, genel,
gizli eşit oy, yargı denetiminde açık tasnif, basit çoğunluk kuralları ile
yapılan seçimde Türk halkı Demokrat Parti’yi tartışmasız bir şekilde
iktidara taşıdı” (Akın, 2002: 913). Toplam 8.905.743 kayıtlı seçmenin
olduğu 14 Mayıs 1950 seçimlerinde 7.953.085 seçmen oy kullanmak
için sandık başına gitti. Katılım oranı %89,3 olarak gerçekleşen 14
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Mayıs seçimlerinde partilerin aldıkları oy ve çıkardıkları milletvekili
sayıları tablo 1’de gösterildiği gibidir (TÜİK, 2012: 25).
Tablo 1. 1950 Milletvekili Seçimlerinin Ülke Genelinde Seçim Sonuçları

1950
Partiler

Oy

Oran

M.vk

CHP

3.176.561

39,9

69

DP

4.241.393

53,3

416

MP

250.414

3,1

1

Bağımsız

383.282

4,8

1

Kaynak: Devlet İstatistik Genel Müdürlüğü (DİGM), (1966).

14 Mayıs 1950 milletvekili seçimleri yurtdışından da merakla takip
edilmiştir. Türkiye’de görev yapan Sovyet, Çekoslovakya ve Polonya
büyükelçileri çeşitli bölgeleri dolaşarak gözlem yapmıştır. ABD
Dışişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamada seçimlerin “demokrasi
için ibret alınacak bir zafer” olduğu belirtilmiştir. New York Times
gazetesi ise 27 yıllık tek parti iktidarını çürümüş bir rejim olarak
tanımlamış

ve

seçimlerle

Türk

halkının

bu

rejime

karşı

memnuniyetsizliğini dile getirdiğini yazmıştır. Daily Telepgraph
gazetesi Türkiye’de uzun süredir bir istikrarsızlık olduğunu ve DP
zaferi ile bu durumun sonlanacağını yazmıştır. Londra’da yayınlanan
Daily Mail gazetesi ise seçimleri “hayret ve cesaret verici bir olay”
olarak yorumladı (Turp, 2018: 693).
Adnan Menderes seçim sonuçlarını 29 Mayıs 1950’de meclis genel
kurulunda, şöyle değerlendirecektir:
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“Demokrat Partinin gayri tabiî siyasî şartlar içinde devam eden beş
yıllık çetin mücadeleleri 14 Mayıs seçimleriyle en muvaffakiyetli
surette sona ermiş ve artık memleketimizde normal siyasi hayat
başlamıştır. Şüphe yok ki, 14 Mayıs, bir devre son veren ve yeni bir
devir açan müstesna ehemmiyette tarihî bir gün olarak daima
anılacaktır. Bu tarihî günün hatırasını yalnız partimizin değil, Türk
demokrasisinin bir zafer günü olarak yâd ediyoruz.” (TBMM Tutanak
Dergisi, 1950: 24-25)
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Türkiye’de TBMM’nin açılışından 1946 yılındaki seçimlere kadar
geçen dönemdeki seçimler (1923, 1927, 1931, 1935, 1939 ve 1943) I.
Meşrutiyet döneminde çıkartılmış “İntihab-i Mebusan Kanun-i
Muvakkati” temel alınarak, iki dereceli ve basit çoğunluk seçim
sistemine göre yapılmıştır. Bu dönemde Türkiye’de çok partili siyasal
yaşama geçiş teşebbüsleri olsa da kurulan partiler uzun ömürlü
olmamıştır.
İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyada yaşanan gelişmeler Türkiye’de
iç politikada önemli değişim ve dönüşümleri tetiklemiştir. Bu
dönemde çok partili demokrasi yolunda hızlı adımlar atılmaya
başlanmıştır. “Dörtlü Takrir” sonrası CHP’den ayrılan ve ihraç edilen
milletvekilleri Demokrat Parti’yi kurarken, diğer taraftan da Nuri
Demirağ tarafından Milli Kalkınma Partisi kuruldu. Özellikle DP,
Türkiye toplumunda çok ciddi bir karşılık buldu. Bu durum bazı
CHP’lileri harekete geçirdi ve normal şartlarda 1947’de yapılması
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gereken seçimler, yeni kurulan partilere teşkilatlanma fırsatı
vermemek adına bir yıl öne çekildi.
1946 seçimleri öncesinde seçim kanununda bazı değişiklikler yapılsa
da açık oy gizli tasnif yönteminin uygulanmasına devam edildi. Bu
nedenle seçim sonuçları üzerinde uzun süren tartışmalar yaşandı.
Tarihe “hileli seçimler” olarak geçen 1946 seçimlerinde CHP kırsal
kesimlerden, Karadeniz, Doğu, Orta ve Güneydoğu Anadolu’dan, DP
ise Batı Anadolu’da iyi sonuçlar aldı. Bu sonuçlar doğrultusunda
DP’li 66 milletvekili meclise girmeyi başardı. 1946 seçim sonuçları
tartışmalarının ve gerginliğinin gölgesinde geçen dört yılın ardından
CHP ve DP’nin üzerinde anlaştığı yeni seçim kanunu 16 Şubat
1950’de mecliste kabul edildi. Bu yeni seçim kanunundaki
değişikliklerin en önemlisi “açık oy, gizli tasnif” yöntemi oldu.
Kanunun kabul edilmesinden bir ay sonra 14 Mayıs’ta yapılan
seçimlerde DP, çoğunluk sisteminin de etkisiyle büyük bir zafer
kazandı. Seçim sistemi tartışmalarının gündemden düşmediği dört
yılın ardından 1954 seçimleri öncesinde yeniden bir takım
düzenlemeler yapıldı ve bu yeni seçim kanunu 1957 seçimlerinde de
uygulandı.
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GİRİŞ
İnsanların özgür iradeleriyle kendilerini yönetecek olan kişileri belirli
bir süreliğine belirlemesi için kullanılan seçim, siyasi alanın önemli
bir unsuru olarak kabul edildiği gibi, demokrasinin uygulanmasını da
sağlamaktadır. Halkın yönetime katılması ve iradesini ortaya koyması
ancak seçimlerle mümkündür. Bu sebepten seçimler, milli iradenin
teoriden pratiğe geçmesi açısından hayati öneme sahiptir (Unat, 2015:
210). Ayrıca seçim, yönetilenleri yönetecek olanların belirlenmesi,
siyasal iktidara meşruluk kazandırılması, yönetilenler ile yönetenlerin
ilişkisinin düzenlenmesi ve siyasal iktidarın belirlenmesinde rol oynayan demokratik bir mekanizmadır (Gözler, 2001: 127). Seçimlerin
temsil, siyasal katılım, halk iradesini açığa vurma, karar alıcılar ile
yurttaşlar arasında iletişim sağlama ve iktidarın meşruiyetini sağlama
gibi çeşitli işlevleri bulunmaktadır. Halk seçimlerle mevcut yönetimi
ve onun icraatlarını onaylayabilir veya iktidara verdiği desteğini geri
çekebilir. Böylece yönetilenler seçim işlemi sayesinde siyasal
kararların alınması sürecine katılmış olurlar (Atayakul, 2007: 6-7).
Cumhuriyet’in kuruluşunu takiben milletvekili seçimi esasları 1924
Anayasası ile belirlenmiştir. Türkiye’de tek parti yönetiminin söz
konusu olduğu dönemde, 1923, 1927, 1931, 1935, 1939 ve 1943’te
olmak üzere toplam beş genel seçim yapılmıştır.14 Aralık 1942 tarih
ve 4320 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu çıkarılmıştır. Ardından 5
Haziran 1946 tarih ve 4918 sayılı seçim kanunu çıkarılarak, çok partili
siyasal yaşam sürecine geçilmiştir. 16 Şubat 1950 tarih ve 5545 sayılı
seçim kanunu ve 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel
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Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun çıkarılmıştır
(Taşçıoğlu, 2014: 243). Türkiye’de çok partili hayata geçiş sonrası
çeşitli seçim sistemleri uygulanmıştır. Türkiye’de 1946 yılından 1960
yılına kadar süren dönemde yapılan seçimlerde çoğunluk sistemi, 1961
seçimleriyle de günümüze kadar nispi temsil sistemi (D'Hondt
Sistemi) uygulanmıştır (Doğan, 2020: 12). Dolayısıyla Türkiye’de çok
partili siyasal hayat ve çoğunluk seçim sisteminin uygulandığı
dönemde 1946, 1950, 1954, 1957 yıllarında seçimler yapılmıştır. 1961
Anayasası ile nispi temsil sisteminin uygulandığı 1961, 1965, 1969,
1973, 1977 yıllarında genel seçimler gerçekleştirilmiş olup; 1982
Anayasası sonrasında ise 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2002, 2007,
2011, 2015 ve 2018 yıllarında genel seçimler yapılmıştır (Kayaalp,
2020).
Çok partili seçim sisteminin ardından, seçim dönemlerinde halkı
temsil özelliği taşıyan siyasi partilerin rolü önem arz etmektedir. Bu
doğrultuda siyasi partiler, içinde bulundukları toplumun sorunlarını
çözmek amacıyla çeşitli projeler üreten ve geliştirdikleri projelerini
kamuoyuna ileterek, toplum genelinde ve seçmen nezdinde kabul
görüp; iktidara gelmek için faaliyet gösteren, demokratik yönetimleri
olan önemli kuruluşlardır (Erkmen & Akın, 2018: 200). Politik veya
siyasal pazarlama bağlamında ele alınan, önemli karar merkezlerinden
biri olan siyasal partiler, aynı görüşü paylaşan insanların bir program
çerçevesinde siyasal kararlarını etkilemek ve bu amaçla siyasal
iktidarı ele geçirmek amacıyla kurdukları örgütlenmeler olarak ifade
edilmektedir (Tok, 2012: 278). Siyasi partilerin bu duyarlı hükümet
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idealinin

gerçekleşmesi

için

en

önemli

aktörler

olduğu

düşünülmektedir (Aytaç, 2017: 8).
Siyasi partilerin, program yapma, haber alma-verme, meşrulaştırma,
isteklerin düzenlenmesi ve sıralanması, siyasi bütünleşme, sivil
denetim ve siyasi katılmayı çoğaltma, sistemi dengeleme ve sistemin
değişmesine olanak verme gibi çok sayıda rolü, bununla beraber
önemli işlevi bulunmaktadır. Dolayısıyla çağdaş demokrasilerde
kişisel iradeleri bir araya getiren siyasi partiler, söz konusu işlevlerini,
bireyleri belli siyasi düşünce etrafında birleştirmeyi amaçlayarak,
demokrasinin gelişimine yardımcı olmaktadır (Erdoğan, 2016: 63-64).
Siyasi partiler özellikle seçim dönemlerinde hedef kitlenin oy verme
davranışına etkide bulunmak, partinin ülke yönetimiyle ilgili siyasi,
sosyal, kültürel ve ekonomik plan ile programlarını halka tanıtmak
amacıyla vaatlerinin yer aldığı seçim beyannamesi (bildirgesi)
hazırlayıp, yayınlamaktadır (Ertürk & Şeşen, 2017: 64). Siyasi
partileri belirli açılardan bağlayıcı olan bir seçim beyannameleri,
özellikle bir sonraki seçim döneminde, seçmen karşısında güçlü ya da
zayıf konuma getirebilmektedir. Seçmenlerin iktidarda bulunan
partinin en başta kendisine vaat ettiği siyasi, toplumsal ve ekonomik
hedeflere ne ölçüde ulaşabildiğini ilgili metinler aracılığıyla
ölçebileceği ve performansına göre bir değerlendirme yapacağı
varsayılmaktadır (Arklan & Tanacı, 2020: 5). Seçim beyannameleri,
siyasi partilerin ülkenin mevcut durumuna ilişkin sorunlar ve çözüm
önerilerine dair farkındalıklarının yanı sıra, beklentilerin karşılanması
noktasında seçmenle ne düzeyde uyuşabildiklerini göstermesi
bakımından da oldukça önemlidir. Hazırlanan metinler bir sonraki
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seçim döneminde başarı ya da başarısızlığın değerlendirilmesi
noktasında da kaynak niteliğindedir. Partilerin seçmene yönelik
hazırlanan bildirgesinde partinin öncelikleri, hassasiyetleri, ekonomik,
siyasi ve toplumsal duruşu gibi birçok konuda vaatleri yer almaktadır.
Seçim

beyannameleri

partinin

iktidara

geleceğini

varsayarak,

izlenecek olan hedefleri ve söz konusu hedeflere ulaşmak için
kullanılacak araçları içermektedir. Yazılı olması sebebiyle bir yönüyle
de tarihe not düşülen ilgili metinler, seçmen için etki potansiyelleri
bulunan materyallerdir. Sahip olduğu teknik özelliklerden dolayı arşiv
olanağı sağlayarak, seçmene partilerin geçmişten bugüne hazırlamış
olduğu beyannameleri, hem kendi içerisinde hem de diğer partilerin
beyannameleriyle karşılaştırma fırsatı sunmakta ve bu sayede
seçmenin fikirlerini netleştirmesini kolaylaştırmaktadır (Arklan &
Tanacı, 2020: 5; Tok, 2012: 284).
Siyasi partiler tarafından hazırlanan seçim bildirgelerinde, milli ve
demokratik yönetim anlayışına, adalet sistemine, ekonomi, kalkınma,
sanayi ve tarım politikalarına, sektörlere yönelik yatırım uygulamalarına, işsizlik ve yoksullukla mücadele uygulamalarına, ulaştırma,
haberleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerine, çevre ve turizme yönelik
hedeflerin yer aldığı bilinmektedir. Bildirgelerde yer alan ve seçmene
yönelik sunulan hedef ile vaatlerin gerçekçi olması ve yerine
getirilmesi partinin geleceği açısından önem arz etmektedir.
Dünya ülkeleri tarafından hızla gelişen bir sektör olarak bilinen
turizm, insanlara sunduğu çeşitli hizmetlerden, yarattığı gelir ve
ekonomiye katkısından, istihdam imkanı sağlamasından ve bölgeler
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arası farklılıkları giderici bir özellik taşımasından dolayı (Örnek &
Akın, 2016: 1089; Akın, 2018c: 485) siyasi partilerin gündemlerinde
sıklıkla yer almaktadır. Ayrıca turizm ülke ekonomilerinde yarattığı
olumlu katkıya ek olarak insanlar üzerinde de olumlu sosyal, kültürel,
psikolojik ve ekonomik etkiler oluşturmaktadır (Örnek & Akın, 2017:
345). Türkiye coğrafi konum itibariyle üç tarafı denizlerle çevrili bir
ülkedir. Bu durum, Türkiye’yi deniz kum güneş üçlüsüne dayanan
deniz turizmi başta olmak üzere spor turizmi, yat turizmi gibi farklı
alternatif turizm türlerinde önemli bir yere taşımaktadır. Dolayısıyla
sahip olduğu farklı turistik değerleri ile Türkiye yabancı turistler
açısından bir cazibe merkezi olarak görülmektedir (Akın, 2018a: 134;
Akın, 2018b: 110).
Türkiye’de turizm sektörü özellikle 1980’lerden itibaren önemli bir
gelişme göstermeye başlamış ve ülke ekonomisine ciddi boyutlarda
katkı sağlayan gelir kaynaklarından biri durumuna gelmiştir (Akın,
Şimşek & Akın, 2012: 64 ; Erkmen, 2019: 31). Türkiye’de 1990 ile
2010 yılları arasında bulunan süre içerisinde turizmin milli gelirdeki
payı sürekli artış göstermiş olup; sektör, ülke ekonomisine de ciddi
katkılar sağlamıştır (Özsağır & Akın, 2012: 312). Günümüzde,
Türkiye

tarihi

ve

kültürel

alanları,

doğal

güzellikleri

ve

misafirperverliği sayesinde turizm potansiyeli yüksek ülkeler arasında
yer almaktadır (Erkmen, Akın & Akın, 2019: 1415). Bu kapsamda
Türkiye’nin gelişmesinde, büyüme ve kalkınmasında, uluslararası
anlamda tanınmasında önemli rol oynayan turizm sektörünün, siyasi
partilerin vaatleri, hedefleri, politikaları açısından önem arz ettiği
düşünülmektedir.
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Çalışmanın amacı, 12 Haziran 2011 seçimleri sonrasında TBMM’ye
girmeyi başaran üç siyasi partinin Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP),
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Halk Partisi (MHP)’nin
seçim bildirgelerinde ortaya koydukları turizm vaatlerini, hedeflerini
karşılaştırmalı bir perspektifle analiz etmektedir. Bu doğrultuda
çalışmada, seçim sonrası meclise girmeye hak kazanan siyasi
partilerin aldıkları oy oranlarına göre (AKP %49,83, CHP %25,98 ve
MHP %13,01) bir sıralama yapılarak, partilerin beyannamelerindeki
turizm vaatleri değerlendirilmiştir. Ayrıca, Barış ve Demokrasi Partisi
(BDP), 2011 genel seçimine katılmama kararı almıştır. Ancak
bağımsız aday olarak seçimi kazanan millet vekillerinin bir kısmının
BDP çatısı altında birleşmesiyle 24. Dönem TBMM’sinde temsil
edilmiştir.

Dolayısıyla

BDP’nin

seçim

beyannamesi

tespit

edilememiştir. Siyasi parti seçime katılmadığı için beyanname
hazırlamadığı düşünülmektedir.
1. 2011 GENEL SEÇİMİNİNE KATILAN SİYASİ PARTİLERİN
SEÇİM

BİLDİRGELERİNDE

YER

ALAN

TURİZM

VAATLERİ
2011 seçimleri öncesinde 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu’nda
22 Ekim 2009 tarih ve 5922 sayılı kanun ile değişiklik yapılmıştır. Bu
değişikliğe göre seçimlerin 4 yılda bir gerçekleştirilmesi kabul
edilmiştir. TBMM’nin 3 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu
oturumda seçimlerin 12 Haziran 2011 tarihinde yapılması kabul
edilmiştir (Kayaalp, 2020: 89).
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1.1. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin Turizm Vaatleri
AK Parti’nin 2011 seçim beyannamesinin en önemli özelliği, partinin
Türkiye’ye yönelik 2023 yılı hedeflerini içermesidir. İleri Demokrasi,
Büyük Ekonomi, Güçlü Toplum, Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler
ile Lider Ülke ana başlıklarının yer aldığı beyanname, 160 sayfadan
oluşmaktadır. Bu kapsamda Büyük Ekonomi ana başlığı altında
turizm vaatleri yer almaktadır (AKP Seçim Beyannamesi, 2011).
Beyannamede turizm vaatlerine geçmeden önce ülkenin sahip olduğu
eşsiz doğal güzellikleri, tarihi kültürel yapısı ve turizm potansiyeli
açısından önemli rol oynayan coğrafi konumu anlatılmıştır. İktidar
parti olması nedeniyle, beyannamenin kapsamında vaatlerle birlikte bu
süreçte yapılmış olan faaliyetlere de yer verilmiştir. Bu doğrultuda
2002 yılından 2010 yılına gelindiğinde turizm sektöründe yaşanan
gelişmeler de özetlenmiştir. Buna göre, 2002 yılında Türkiye’yi
ziyaret eden 13,3 milyon turist sayısının 2010’da 28,6 milyon turiste
ulaştığı, 2002’de 11,9 milyar dolar olan turizm gelirlerinin 2010’da
20,8 milyar dolara yükseldiği belirtilmiştir. Söz konusu dönemde
OECD ülkelerinden ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçi
sayısında önemli artışlar yaşandığı ifade edilmiştir. Türkiye Turizm
Stratejisi 2023 ve Eylem Planını (2007- 2013) hazırlayarak
uygulamaya koyan, "Turist Rehberliği Meslek Kanunu Tasarısı"nı 24
Mart 2011 tarihinde TBMM'ye gönderen AKP’nin 2011 yılındaki
seçimlerin ardından turizm sektöründe önemli gelişmelere imza
atacağını söylemek mümkündür. Bildirgede 2023 yılı hedefleri
doğrultusunda, turizm sektörünün sürdürülebilir turizm yaklaşımı
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çerçevesinde istihdamın artırılmasında ve bölgesel gelişmede öncü bir
sektör olacağına değinilmiştir. 2023 yılında ülkeyi ziyaret eden turist
sayısının 50 milyona ve turizm gelirlerinin de 50 milyar dolara
ulaşacağı vaat edilmiştir. 1 milyon civarında olan mevcut yatak
kapasitesinin 1,5 milyona ve 25 olan marina sayısının ise 65’e
çıkarılacağı bildirilmiştir. Turizm gelirlerinin arttırılabilmesi için
alternatif turizm çeşitlerine yönelik yatırımların yapılacağı, golf, yat,
kongre turizmi ve eko turizm yaygınlaştırılarak, turizm kentlerinin
oluşturulacağı belirtilmiştir. 2023 yılında Türkiye’nin özellikle
jeotermal kaynakları sayesinde sağlık turizminde (termal) merkez ülke
olacağı vurgulanmıştır. Akdeniz-Ege Turizm Altyapı Kıyı Yönetimi
Projesi (ATAK) 10 yeni atık su arıtma tesisi, 5 tane katı atık bertaraf
tesisi ve 5 tane yerleşimde içme suyu hattı yapımının planlanacağı
ifade edilmiştir. 10 adet kış sporları merkezinin yapılması, 5 adet
merkezin de içme suyu hattı yapılması planlanmıştır. 3 adet yayla
turizm merkezinin içme suyu ve kanalizasyon hattının yapılacağı
belirtilmiştir. Ayrıca 81 ilin kültür ve turizm potansiyeli yüksek
bölgelerinin altyapı ihtiyaçları için mali ve teknik destek sağlanacağı
vaat edilmiştir. Doğu Karadeniz Master Planı Uygulamaları
doğrultusunda Rize, Bayburt, Artvin, Giresun, Samsun, Ordu,
Gümüşhane, Trabzon illerinin turizm potansiyeli taşıyan yörelerine
yol, atık su tesisi ve içme-kullanma suyu hattı çekileceği belirtilmiştir.
Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarının Turizm Merkezi veya
Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi olmasına ilişkin çalışmalar
yapılacağı vaat edilmiştir. AK Parti, turizmin ülke düzeyinde ve yıl
boyuca
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için

planlama,
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altyapı

ve

tanıtım

çalışmalarına özel yer vereceği vaadinde bulunmuştur. AK Parti 2023
Vizyonu ile Türkiye’nin tüm şehirlerini bir dünya markası haline
getirmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda şehirlerin aranılan, özlenilen ve
hayat veren cazibe merkezlerine dönüştürüleceğini belirtmiştir (AKP
Seçim Beyannamesi, 2011).
1.2. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin Turizm Vaatleri
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 2011 genel seçimlerinde ‘Özgürlüğün
ve Umudun Ülkesi, Herkesin Türkiye’si’ başlıklı bir beyanname
yayınlamıştır.

Toplamda
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sayfadan

oluşan

beyannamede,

‘Özgürlükçü Demokrasi, Sürdürülebilir Kalkınma için Üreten,
Büyüyen, Paylaşan, Çevre Dostu Ekonomi, Eşitlik ve Toplumsal
Dayanışma, Nitelikli Kamu Hizmetleri, Kalkınan Bölgeler, Kentleşen
Anadolu, Dünya Kenti İstanbul, Barış, Demokrasi ve Kalkınma
Temelli Dış Politika’ başlıklarına yer verilmiştir. ‘Sürdürülebilir
Kalkınma için Üreten, Büyüyen, Paylaşan, Çevre Dostu Ekonomi’
başta olmak üzere beyannamenin genelinde turizm sektörüne yönelik
vaatlere yer verilmiştir (CHP Seçim Beyannamesi, 2011).
Özellikle çağdaş turizm politikasını ilke edinen CHP’nin 2011 yılı
seçim beyannamesindeki turizm vaatlerini şu şekilde ifade etmek
mümkündür (CHP Seçim Beyannamesi, 2011):
• Tüm yıla ve ülke geneline yayılan sürdürülebilir bir turizm
oluşturulacağı,
• Türkiye’nin sahip olduğu turistik ürünlerin markalaştırılarak,
ülkenin uluslararası rekabet gücünün arttırılacağı,
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• Gelişmekte

olan turizm

bölgelerinde yatırımların teşvik

edileceği,
• Ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayını arttırmak için yerli tur
operatörlerinin destekleneceği, seyahat acentelerinin çalışma
yasasının yeniden düzenleneceği,
• Turizm işletmelerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli
turizm işletme belgesi koşullarının Turizm Bakanlığı ve sektör
örgütleriyle birlikte belirleneceği, tüm turizm işletmelerinin
standart bir işletme belgesine sahip olacağı,
• Birtakım

sorunlar

nedeniyle

turizm

altyapı

birliklerinin

kaldırılacağı yerine yeni bir eşgüdüm birliğinin kurulacağı,
• Alternatif
verileceği,

turizm

türlerine

özellikle

yönelik

kongre

yatırımlara

turizmine

yönelik

teşvikler
yatırım

teşviklerinin arttırılacağı,
• Sağlık turizmi kapsamında termal yatırımlara yönelik teşvik
verileceği,
• Kış turizm faaliyet alanlarının geliştirilmesi yönünde altyapı ve
tesis yatırımlarının gerçekleştirileceği,
• Spor turizminin geliştirilmesi amacıyla uluslararası standartlarda
spor tesislerinin kurulacağı,
• Ülke

genelinde

limanların

turizm

amacıyla

yeniden

düzenleneceği, turizm amaçlı gemi üretiminin destekleneceği,
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yat ve gemi firmalarının, liman yanaşma yerlerindeki harç ve
vergi tutarlarında indirim yapılacağı,
• Konaklama işletmelerinin faaliyetlerini engelleyen yasa ve
yönetmeliklerin değiştirileceği,
• Özellikle hizmet sektöründeki yüksek oranlı KDV ve ÖTV’lerin
sonlandırılacağı,
• Turizm personelinin sigorta primlerine düşük sezonda indirim
yapılacağı,
• Turizm talebini arttırmak amacıyla kamu çalışanlarına, turizm
işletme belgeli bir tesiste tatillerini geçirme koşuluyla bir defaya
özgü maaşlarının yarısı kadar tatil desteği verileceği,
• Engelsiz

turizm

kapsamında

engelli

bireylerin

turizm

işletmelerinden yararlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin
yapılacağı,
• Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde ve TÜRSAB iş birliği
ile gerçekleştirilecek projelerde 65 yaş üstü bireylere düşük
ücretle tatil yapma olanağı sağlanacağı,
• Tarım ve turizm sektörleri başta olmak üzere küresel iklim
değişikliğinin Türkiye için yaratacağı fırsat ve tehditlerin
belirlenerek

‘Ulusal

İklim

Değişikliği

Strateji

Belgesi’

hazırlanacağı,
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• Nitelikli turizm personelinin yetiştirilmesi amacıyla eğitim
kurumlarında, odalarda, turizm örgütlerinde, yerel yönetimlerde
iş birliğinin sağlanacağı,
• Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önderliğinde uluslararası
tanıtım ve pazarlama stratejisinin oluşturulacağıdır.
CHP beyannamesinde, cazibe merkezlerine vurgu yapmış ve belirli
destinasyonların

küresel

ölçekte

tanınan

bir

merkeze

dönüştürüleceğini beyan etmiştir. Bu kapsamda özellikle turizm
potansiyeli ve altyapısı yüksek olan İzmir’in dünyaca ünlü bir sağlık
turizm merkezi (biyomedikal merkezi) olmasına yönelik çalışmalar
yürütüleceğini belirtmiştir. Ayrıca CHP, Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nin inanç, kültür, gastronomi turizmi açısından önemli
potansiyele

sahip

şehirlerini

(Diyarbakır,

Mardin,

Adıyaman,

Şanlıurfa) ön plana çıkaracak faaliyetlere yer vereceğini ifade etmiştir.
Söz konusu faaliyetler, Diyarbakır surları restore edildikten sonra
surların içine butik otel, restoran, müze vb. yapılması, Mardin,
Şanlıurfa, Adıyaman’ın konaklama kapasitesinin arttırılabilmesi için
önemli miktarda teşvik verilmesidir. Türkiye’nin kültür başkenti
olarak nitelendirilen İstanbul’u ayrı bir yerde tutan CHP, İstanbul için
farklı din, mezhep, ırka sahip insanların özgürce yaşayabileceği bir
kent projesi geliştireceğini beyan etmiştir. Ayrıca, Gaziantep,
Diyarbakır, Erzurum ve Van’ı tüm Orta Doğu bölgesinin çekim
merkezleri haline getirecek üniversite, hastane, spor tesisi, kültür,
sanat ve eğlence merkezi yatırımları yapacağını beyan etmiştir (CHP
Seçim Beyannamesi, 2011).
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Çevre ve sürdürülebilirlik konusu CHP’nin temel öncelikleri arasında
yer almaktadır. Seçim beyannamesinde de Türkiye’nin dengeli,
sürdürülebilir ve çevre dostu bir nitelikte büyümesi gerektiği
belirtilmiştir. Bu doğrultuda turizmde çevre duyarlılığını, doğal ve
kültürel değerlerin korunmasını, kaynakların en etkin kullanımını ön
plana çıkaracağı vaat edilmiştir. Ayrıca beyannamede, ülke kıyılarının
kirlenmesini önlemek amacıyla çevresel unsurları dikkate alan bir kıyı
mastır planı da hazırlanacağı belirtilmiştir (CHP Seçim Beyannamesi,
2011).
1.3. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’nin Turizm Vaatleri
Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 2011 seçim beyannamesinde
partinin politika ve hedefleri çok kapsamlı bir şekilde hazırlanmış
olup; beyanname 195 sayfadan oluşmaktadır. Adalet ve Kalkınma
Partisi’nin 2011 seçim bildirgesinde olduğu gibi MHP’nin seçim
beyannamesinde de Türkiye’nin 2023 Vizyonu’na yer verilmiştir.
MHP’nin seçim beyannamesinde turizm ile ilgili önemli vaatlere yer
verildiğini söylemek mümkündür. Bu kapsamda turizm sektörüne
yönelik partinin temel amaçları; dünya turizm pazarında markalaşmak,
dört mevsim turizm potansiyeli yaratmak ve yeni bir Türkiye imajı
oluşturmayı amaçlayan turizm politikası ortaya koymaktır. MHP
öncelikle, ülkenin doğal, tarihi, kültürel varlıklarının sürdürülebilirliğini hedeflemiş ve söz konusu varlıkları katma değer yaratacak
şekilde değerlendirmeyi ilke edinmiştir (MHP Seçim Beyannamesi,
2011).
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MHP beyannamesinde turizm potansiyeli yüksek bir ülke olan
Türkiye’nin, turistik değerlerini uluslararası anlamda tanıtmak,
pazarlamak ve dünya turizm pazarından daha fazla pay alabilmek
amacıyla çalışmalar sürdürüleceğini belirtmiştir. Söz konusu tanıtım
ve pazarlama çalışmaları kapsamında kamu, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşları arasında iş birliği ve eşgüdümün sağlanacağını,
sektörün genelini kapsayan bir yapılanmaya gidileceğini ifade
etmiştir. Mevcut turizm talebini oluşturan pazarların dışında farklı
pazar

arayışları

ile

müşteri

çeşitliliğinin

oluşturulması

için

faaliyetlerin yürütüleceğini vaat etmiştir. Beyannamede, değişen
tüketici tercihleri dikkate alınarak, özellikle gelişmemiş bölgelerde
turizm faaliyetlerinin gelişmesi yönünde alternatif turistik ürünler
oluşturulacağı belirtilmiştir. Deniz turizminin yanında yat turizmi,
tarih ve müze turizmi, mağara turizmi, kış turizmi, dağ turizmi, sağlık
turizmi, inanç turizmi, kongre turizmi gibi alternatif turizm alanlarının
geliştirileceği beyan edilmiştir. Özellikle sağlık turizminin ön planda
tutularak “Serbest Sağlık Bölgeleri” oluşturulacağı, yatırım ve
istihdam imkânı sağlanarak, sağlık turizmi gelirlerinin arttırılacağı
belirtilmiştir. MHP, sağlık turizminin yaygınlaştırılması için turizm
bölgelerindeki kamu arazi ve tesislerinin bedelsiz tahsis edileceğini,
yurt dışındaki özel sağlık kuruluşlarının bu bölgelerde kurulacak
şirketlere ortaklığının destekleneceğini belirtmiştir. Bu suretle parti,
ülkeye doğrudan yabancı sermaye girişlerinin sağlanmasını ve talep
sürekliliğini

hedeflemiştir.

MHP,

turizm,

sanayi,

tarım

ve

şehirleşmenin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması için, çevre düzeni
planlarının ülke sathında tamamlanacağını ve bu suretle yer seçiminde
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yaşanan karmaşanın giderilerek, düzenli kentleşmenin alt yapısının
oluşturulacağını vaat etmiştir. MHP’nin temel ilkeleri arasında temiz
çevre ve çevre duyarlılığı yer almaktadır. Yatırım projelerinde çevre
duyarlılığının dikkate alınacağını, yatırımlarda çevre dostu teknoloji
kullanımının teşvik edileceğini, medyanın toplumsal sorumlulukla
yayın yapacağını ve eğitim müfredatının zenginleştirileceğini beyan
etmiştir. Ayrıca, çevre sorunlarının genel kalkınma planının bir unsuru
olarak değerlendirileceği, çevre denetiminde etkinliği sağlamak için
çevre zabıtası ve çevre ihtisas mahkemelerinin

kurulacağını

bildirmiştir. Her insanın temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı
olduğunu savunan MHP, çevre sorunlarını; sürdürülebilir kalkınma
modeli ile aşacağını, etkin bir çevre politikasıyla gelecek nesillere
temiz, doğal ve kültürel değerleri korunmuş yaşanabilir bir çevrenin
sunulabilmesi için gerekli tüm çalışmaları yerine getireceğini vaat
etmiştir. MHP beyannamesinde, ekonomik ve sosyal politikalar ile
çevre politikası arasında uyum sağlanacağı, insan sağlığı, ekolojik
denge, kültürel, tarihî ve estetik değerlerin korunmasına gereken
önemin gösterileceği belirtilmiştir. Kıyı, deniz, akarsu, göl, yapay göl
gibi tüm sulak alanları içine alan kıyı planlaması ve su, hava, toprak,
denizi birlikte dikkate alan bütünleşmiş çevre politikalarının
geliştirileceği beyan edilmiştir (MHP Seçim Beyannamesi, 2011).
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
1946 yılından itibaren çok partili siyasal hayata geçiş yapan
Türkiye’de çok sayıda genel seçimin yapıldığı bilinmektedir. Çok
partili siyasal ortamda, siyasi parti yönetimi ve adayları seçmeni
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etkilemek, seçmenin oyunu alabilmek amacıyla çeşitli kampanyalar
yürütmekte ve seçim beyannamesi hazırlamaktadır. Söz konusu seçim
beyannameleri,
vaatlerini

partilerin

içermektedir.

iktidar
Bu

olduklarında

doğrultuda

gerçekleştireceği

beyannamelerde

genel

itibariyle ekonomi ile istikrar politikaları, uygulanacak yeni yönetim
anlayışı ve sektörlere yönelik hedefler yer almaktadır. Söz konusu
sektörlerden biri de turizmdir. Turizm sektörü özellikle Türkiye gibi
gelişmekte olan ülke ekonomilerinde önemli etkiler oluşturmaktadır.
Dolayısıyla siyasi partiler turizm sektörünün geliştirilmesi, sektöre
yönelik

yatırımların

ve

turistik

talebin

arttırılması

yönünde

beyannamelerinde çeşitli vaatlere yer vermektedir. Bu çalışmada, 12
Haziran 2011 seçim döneminde siyasi partilerin yayınladığı seçim
beyannamelerini analiz edip; partilerin turizm vaatlerini karşılaştırmak
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda seçim sonrası meclise giren AKP, CHP
ve MHP’nin seçim döneminde yayınladıkları beyannameler çalışma
kapsamında analiz edilerek, değerlendirilmiştir.
Buna göre, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin beyannamesinde, 2023
yılına ilişkin belirlediği hedefler dikkat çekmektedir. AKP, 2023
yılına gelindiğinde 50 milyon yabancı turist ve karşılığında 50 milyar
dolar turizm geliri hedeflemiştir. Ayrıca katma değeri yüksek
alternatif turizm türlerine (sağlık, golf, kongre vb.) yönelik yatırımlar
gerçekleştireceğini ve Türkiye’de markalaşmış turizm kentleri (başta
İstanbul olmak üzere) oluşturacağını vaat etmiştir. Bununla birlikte
konaklama işletmesi, spor merkezi, marina işletmesi gibi ülkenin
önemli turistik arz kaynaklarına yönelik yatırımların arttırılacağını
belirtmiştir. AKP, turizmin vazgeçilmez bir unsuru olan çevrenin
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sürdürülebilirliğine (atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi vb.)
ilişkin de önemli vaatlerde bulunmuştur.
Cumhuriyet Halk Partisi, 2011 yılı seçim döneminde beyannamesinde
temel ilkelerin yer aldığı çok kapsamlı bir çağdaş turizm politikasına
yer

vermiştir.

Temel

ilkeleri

arasında;

sürdürülebilir

turizm

faaliyetleri, yatırım teşvikleri, turizm işletmelerine yönelik birtakım
kısıtlamaların, engellerin kaldırılması, alternatif turizm türlerinin
oluşturulması, nitelikli turizm personellerinin sektöre kazandırılması,
engelli ve 65 yaş üstü bireylerin turizm faaliyetlerine katılmasını
sağlayan uygulamalar yer almaktadır. CHP de AKP gibi belirli
destinasyonların

cazibe

merkezi

ve

marka

şehir

haline

dönüştürülmesine yönelik faaliyetler gerçekleştireceğini vaat etmiştir.
Milliyetçi Hareket Partisi, çok kapsamlı olarak hazırladığı 2011 seçim
beyannamesinde ülke turizmin geliştirilmesine yönelik önemli
vaatlerde bulunmuştur. Öncelikle MHP de AKP gibi 2023 yılı temel
hedeflerine yer vermiştir. Buna göre, Türkiye’nin doğal turistik yapısı
bozulmadan, kaynakların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak,
Türkiye’yi uluslararası alanda marka haline getirmek, farklı pazarlara
ilişkin turistik talep çeşitliliği yaratmak önemli hedeflerindendir.
Ayrıca MHP, etkin bir sürdürülebilir kalkınma programı ile çevre
kirliliğini önleyici politikalar geliştireceğini vaat etmiştir.
Çalışmada incelenen üç siyasi partinin seçim beyannamelerinde
turizm sektörüne yönelik önemli vaatlerde bulunduğunu söylemek
mümkündür. AKP, CHP ve MHP’nin seçim beyannamelerinde
özellikle marka kent ve markalaşma olgusu üzerinde durduğu
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görülmektedir. Ayrıca turizmin temel doğal kaynağı olan çevrenin
korunması, çevre kirliliğine yönelik önlemlerin alınması hususları da
üç siyasi partinin ortak vaatlerindendir. Çalışmanın genelinde 2011
genel seçimleri sonrasında TBMM’ye girmeyi başaran üç büyük siyasi
partinin turizm sektörüne önem verdiğini, sektörün gelişmesi adına
gerçekleştirmek istedikleri çok önemli adımlar olduğunu söylemek
mümkündür. Ancak çalışmada da görüldüğü üzere, AKP ve MHP
beyannamelerindeki 2023 yılına yönelik vizyonları ve hedefleri ile
CHP’den ayrılmaktadır. Bu kapsamda turizm sektörüne ilişkin AKP
ve MHP’nin daha uzun vadeli planlar yaptığı CHP’nin ise daha kısa
dönemlik planlar doğrultusunda vaatlerde bulunduğu söylenebilir.

142

SPESİFİK AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

KAYNAKÇA
Akın, A., Şimşek, M. Y. & Akın, A. (2012). Turizm sektörünün ekonomideki yeri
ve önemi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 4(7), 63-81.
Akın, A. (2018a). Spor ve turizm. Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım.
Akın, A. (2018b). Turizm coğrafyası (rakip Akdeniz ülkelerinden destinasyonlar).
Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım.
Akın, A. (2018c).

Gastronomi turizminde staj eğitiminin önemi: Gaziantep

üniversitesi örneği. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 483-518.
AKP Seçim Beyannamesi, (2011). https://www.akparti.org.tr/media/318778/12haziran-2011-genel-secimleri-secim-beyannamesi-1.pdf

(Erişim

Tarihi:

10.11.2020).
Arklan, Ü. & Tanacı, F. (2020). Seçim kampanyalarına beyannameler bağlamında
bir bakış: 31 mart 2019 yerel seçimleri örneğinde karşılaştırmalı bir
inceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(26), 1-29.
Atayakul, F. A. (2007). Türkiye’de Demokrat Parti döneminde genel seçimler
(1950-1954-1957) (Yüksek Lisan Tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Aytaç, S. E. (2017). Türkiye’de siyasi partilerin seçim beyannamelerindeki politika
öncelikleri 2002–2015. SİYASAL: Journal of PoliticalSciences, 26(2), 7‒26.
CHP Seçim Beyannamesi, (2011). https://chp.azureedge.net/2a443c86b19546e7b44
a41bd05750242.pdf (Erişim Tarihi: 10.11.2020).
Doğan, C. (2020). Türkiye’de uygulanan seçim sistemleri ve cumhurbaşkanlığı
hükümet sisteminde parlamento seçimlerine ilişkin sistem önerisi (Yüksek
Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Konya.
Erdoğan, D. (2016). Siyasi partilerin temsili demokrasi üzerindeki etkileri. Hukuk
Fakültesi Dergisi, 2(3), 59-74.
Erkmen, A. (2019). Uluslararası Turizmin Tarihi Gelişim Süreci. Aliye Akın (Ed.),
Uluslararası Turizm Uygulamaları içinde (3-34). Iksad Publications.

143

Erkmen, A. & Akın, A. (2018). Siyasi Partilerin 2018 Genel Seçim
Beyannamelerindeki Turizm Vaatlerinin Turizm Stratejisi 2023 Kapsamında
Değerlendirilmesi. Aliye Akın (Ed.), Güncel Turizm Araştırmaları içinde
(ss.199-246). Iksad Publications.
Erkmen, A., Akın, A. & Akın, A. (2019). Tourism promises expressed during
election campaigns and the relevant actions taken after the general elections.
Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(2), 1414-1436.
Ertürk, K. Ö. & Şeşen, E. (2017). Bir halkla ilişkiler aracı olarak seçim
beyannameleri: 2000’li yıllar üzerine bir inceleme. Erciyes İletişim Dergisi
“Akademia”, 5(1), 60-80.
Gözler, K. (2001). Anayasa hukukuna giriş, genel esaslar ve Türk anayasa hukuku.
Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları.
Kayaalp, H. Ç. (2020). Seçim sistemleri ve Türkiye için yeni bir model önerisi
(Yüksek Lisans Tezi). Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Ankara.
MHP Seçim Beyannamesi, (2011). https://www.mhp.org.tr/usr_img/_mhp2007
/kitaplar/MHP_2011_SecimBeyannamesi.pdf (Erişim Tarihi: 10.11.2020).
Örnek, İ. & Akın, A. (2016). Gelişmiş ve gelişmekte olan kıtalar arası turizm
hareketlerinin ekonomik etkisinin araştırılması (Avrupa ve Ortadoğu kıtası
örneği), UluslararasıSosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (45),
Örnek, İ. & Akın, A. (2017). Turizmin istihdam üzerindeki etkisini tespit etmeye
yönelik bir araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(40), 344-356.
Özsağır A. & Akın, A. (2012). Hizmetler sektörü içinde hizmet ticaretinin yeri ve
karşılaştırmalı bir analizi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(41), 311331.
Taşçıoğlu, Ö. L. (2014). Seçim sistemimiz, seçim şaibeleri ve öneriler. TBB Dergisi,
(110), 242-280.
Tok, T. N. (2012). Türkiye’deki siyasal partilerin eğitim söylemleri ve siyasaları.
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(2), 273-312.

144

SPESİFİK AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

Unat, K. (2015). Tek parti döneminin son genel seçimi: 1943 seçimleri ve
Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçim propagandaları. Ankara Üniversitesi Türk
İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 56, 209-248.

145

146

SPESİFİK AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

BÖLÜM 6
TURİST REHBERİ ADAYLARININ KİŞİLİK
ÖZELLİKLERİNİN TURİZM MESLEĞİNİN GEREKLERİ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğretim Üyesi Gülsün YILDIRIM1
Veysel OĞUZ2

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ardeşen Turizm Fakültesi, Gastronomi ve
Mutfak Sanatları Bölümü, gulsun.yildirim@erdogan.edu.tr Orcid: 0000-0001-52995722
2 İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, veyseloguz@hotmail.com
1

147

148

SPESİFİK AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

GİRİŞ
Turizm eğitimi alan bireylerin turizm mesleğini en iyi şekilde icra
edebilmeleri bireylerin turizm mesleğinin gerektirdiği niteliklere ve
kişilik özelliklerine sahip olmalarına bağlıdır. Turizmde çalışanların
bu meslekten başka mesleklere yönelmesinin altında mesleğin
gerektirdiği niteliklere ve kişilik özelliklerine sahip olmamanın yanı
sıra başka faktörler de yatmaktadır. Bunlar arasında, bireyin turizm
mesleği için aldığı eğitimin yeterli olmaması, meslekle ilgili kazanımların beklentiler ile örtüşmemesi ve çalışma şartları sayılabilir.
Turizm sektörü çalışanları sürekli yeni kültürler ve yeni insanlarla
karşılaşmakta ve bu yüzden turizm çalışanlarının farklı deneyimlere
oldukça açık olmaları gerekmektedir. Turizm mesleğinde çalışma
saatlerinin uzun olması, gece mesailerinin çokluğu ve hafta sonlarında
çalışma gibi yoğun çalışma şartları bulunmaktadır.
Sorumluluk düzeyi yüksek, duygusal dengesizlik düzeyi düşük olan
bireyler turizm sektöründe istihdam edilmeye daha uygun olmaktadır.
Ayrıca turizm işletmelerinde çalışanların işin gereği müşterilerle
sürekli iletişim içinde olmaları, dışadönük, sorumluluk bilincine sahip
ve yumuşak başlı kişilik özellikleri taşımalarının gerekli olduğu
düşünülmektedir (Costen ve Barrash, 2006: 42).
Zorlu çalışma şartlarına sahip bir sektörde çalışacak olan turist rehberi
adaylarının kişilik özelliklerinin belirlenerek mesleğe uygun olup
olmadıkları ilerleyen süreçte iş performanslarının en üst düzeyde
olması adına önemlidir. Dolayısı ile bu araştırma, turizm rehberliği
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eğitimi alan yüksek lisans öğrencilerinin kişilik özelliklerini
belirlemek amacıyla yapılmıştır.
1. LİTERATÜR
Turizm eğitimi alanların ve turizm çalışanlarının kişilik özellikleri ile
iş tatminleri arasında ilişkiyi belirlemeye yönelik hem ulusal hem de
uluslararası alanda birçok çalışma yapılmıştır. Son yıllarda araştırmacıların birçoğunun bu konu üzerinde daha çok yoğunlaştıkları
görülmektedir. Tokar, Fischer ve Subich (1998) tarafından kişilik ve
mesleki davranış arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada meslek
seçimi ile ilgili davranışlarda (ilgi, hedef, değer, karar verme) kişilik
özelliklerinden duygusal tutarsızlığın (nevrotizm) olumsuz, buna
karşın dışa dönüklük ve sorumluluğun pozitif ilişkide olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla beş faktör kişilik özelliklerinin meslek seçimi ile
ilgili ve mesleğe yönelik tutumda, genel kariyer süreçlerinde, iş
memnuniyetinde ve örgütsel kazanımlarda başarı ile kullanılabileceği
ifade edilmiştir. Nevrotiklik, dışadönüklük ve sorumluluk meslek
davranışlarda

en

sık

ortaya

çıkan kişilik

özellikleri

olarak

belirlenmiştir.
Kuşluvan ve Kuşluvan (2005) otel işletmelerinde iş uyumu ve iş gören
tatminini arasındaki ilişkiyi araştırdığı çalışmasında, iş uyumunun iş
tatmini üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu, kişi-iş uyumunun,
iş tatmininin sağlanmasında önemli bir etken olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Teng (2008) çalışmasında, Tayvan’da turizm eğitimi alan öğrencilerin
staj sonrası turizm sektörüne yönelik tutumları ile kişilik özellikleri
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arasındaki ilişkiyi incelemiş ve öğrencilerin mezuniyet sonrası turizm
sektöründe çalışmaya yönelik tutumlarının olumsuz olduğunu ortaya
koymuştur. Bu olumsuzlukların sebeplerini ise çalışma ortamının
doğal yapısı, uzun çalışma saatleri, fiziksel olarak tekrarlanan işlerin
yoğunluğu, düşük ücret, düşük terfi imkanları olarak sıralamıştır. Beş
faktör kişilik özelliklerinin, öğrencilerin turizm sektöründe çalışma
eğilimlerinde ve tutumlarında aracı rolü etkisi yaptığı, kişilik
özelliklerinin öğrencilerin sadece turizm sektörüne karşı olan
tutumlarını değil aynı zamanda turizm sektöründe çalışma niyetlerinin
de belirleyicisi olduğu, turizm sektörüne karşı olan tutum ve çalışma
niyeti ile dışadönük kişilik arasında pozitif yönlü ilişki olduğu ileri
sürülmüş, diğer kişilik özellikleri ile ilişki

olmadığı ortaya

konulmuştur.
Bilgin (2011) tarafından yapılan araştırmada, lisans düzeyinde turizm
eğitimi alan öğrencilerin kişilik özellikleri ile turizm mesleğine
yönelik düşünceleri arasında ilişki olup olmadığını incelenmiş ve
öğrencilerin turizm mesleğine yönelik düşüncelerinin kişilik özelliklerine göre farklılık gösterdiği, dışadönük, uyumluluk, sorumluluk ve
deneyime açıklık ile turizm mesleğine yönelik düşünceler arasında
çok zayıf pozitif bir korelasyon, duygusal denge ile çok zayıf negatif
bir korelasyon olduğu, öğrencilerin mesleğe yönelik düşüncelerinin
demografik özelliklere (cinsiyet, yaş, mezun olunan lise, ailesinin
geliri, anne ve babasının eğitim durumu) göre de farklılık gösterdiği
ortaya konulmuştur.
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Çatı, Bilgin ve Kılınç (2013) tarafından lisans düzeyinde eğitim alan
turizm öğrencilerinin turizm sektörüne yönelik algı ve tutumları ile
kişilik yapıları arasında bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek
amacıyla yapılan çalışmada, öğrencilerin kişilik yapıları ile turizm
mesleğine yönelik algıları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı,
ancak kişilik özellikleri ile mesleğe yönelik tutumları arasında anlamlı
bir ilişki olduğu ve öğrencilerin turizm sektöründen ayrılmasının
temel nedenleri olarak; sektörün yapısı ve mevsimlik olması, düşük
ücret ve uygun olmayan çalışma koşulları, iş tanımı ve mesleki
standartların olmayışı, staj dönemindeki olumsuz deneyimler, mesleğe
karşı isteksiz olunması, uzun çalışma saatleri ve düşük sosyal statü
tespit edilmiştir.
Guastello, Guastello ve
Üniversitesi’nin psikoloji

Guastello (2014) tarafından Midwestern
bölümü öğrencilerinin birincil

veya

yüzeysel kişilik özellikleri ile iş performansı arasındaki ilişkinin beş
faktör kişilik özellikleri veya global kişilik özellikleri ile iş
performansı arasındaki ilişkiden farklı olup olmadığını test etmek
amacıyla yaptığı araştırmada, birincil kişilik özeliklerinden düşük
duygusal hassasiyet ve yüksek dalgınlık ile kendini kontrol ve genel
muhakeme iş performansı ile ilişkili bulunmuş ve genel kişilik
özellikleri veya Beş faktör kişilik özellikleri ile iş performansı
arasında bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili dikkat
çeken diğer önemli bir bulgu da cinsiyet faktörünün iş performansı
üzerine çok güçlü bir etkisinin olduğudur.
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Aksu ve Temeloğlu (2015) tarafından Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans düzeyinde turizm eğitimi alan
öğrencilerin kişilik özellikleri ile kariyer yapma istekleri arasındaki
ilişkiyi araştırdığı çalışmasında, lisans öğrencilerinin daha çok turizm
sektöründe kariyer yapmak istedikleri, turizm lisesi mezunları ve
turizm bölümünü isteyerek tercih edenlerin turizm sektöründe daha
fazla kariyer yapma isteği bulunduğu tespit edilmiştir.
Köşker (2016)

tarafından yapılan “Lisans Turizm Öğrencilerinin

Temel Kişilik Özellikleri ve Hizmet Verme Yatkınlıkları ile Turizm
sektöründe Çalışma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma” konulu doktora
çalışmasında; lisans düzeyinde eğitim alan turizm öğrencilerinin
Temel Kişilik Özelliklerinin (TKÖ), Hizmet Verme Yatkınlığı (HVY)
üzerindeki etkisini ve Turizm Sektöründe Çalışma Eğilimine (TSÇE)
yönelik tutumları üzerine etkisini araştırmış ve araştırma sonucunda,
TKÖ ve TKÖ’nün tüm boyutları ile HVY arasında anlamlı ve pozitif
yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. TKÖ boyutlarının HVY’yi
etkileme derecesinin büyüklüğü; uyumluluk, dışadönüklük, deneyime
açıklık, sorumluluk ve duygusal denge şeklinde sıralanmıştır. TKÖ ve
TKÖ’nün tüm boyutları ile TSÇE arasında da anlamlı ve pozitif yönlü
bir ilişki tespit edilmiştir. TKÖ boyutlarının TSÇE’yi etkileme
derecesinin büyüklüğü; deneyime açıklık, dışadönüklük, duygusal
denge, uyumluluk ve sorumluluk olduğu belirlenmiştir. Ayrıca HVY
ile TSÇE arasında da anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu
tespit edilmiştir. Model, HVY’nin %22,2’sinin, TKÖ boyutları ile
TSÇE’nin %28,3’ünün, HVY %10,1’inin, TKÖ boyutları ile
açıklanabileceğini göstermiştir.
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Eser (2017) tarafından lisans düzeyinde turizm rehberliği eğitimi alan
öğrencilerin kişilik özelliklerinin rehberlik mesleğine

yönelik

tutumlarına

doktora

etkisini

belirlemek

amacıyla

yapılan

çalışmasında, mesleğe dönük tutumun %5,7’sinin kişilik özellikleri ile
açıklanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Lisans düzeyinde turizm
rehberliği eğitimi alan öğrencilerin mesleğe dönük tutumlarını en iyi
açıklayan kişilik özelliklerinin “dışadönüklük, yumuşak başlılık ve
sorumluluk” olduğu ortaya çıkmıştır. Genel olarak öğrencilerin
öğrenme stillerindeki dağılımda, öğrencilerin öğrenme stil puan
ortalamalarının birbirine yakın olduğu ve üç öğrenme stiline sahip
olmakla birlikte, knestetik öğrenme stilinin tüm öğrenme stil
tercihlerinde

yer

aldığı

görülmektedir.

Turizm

rehberliği

öğrencilerinin mesleğe dönük tutumlarına göre oluşturulan kümelerin
öğrenme stilleri ve rehberlik mesleğine tutum bakımından farklılıklar
gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Çalışmada bir konuya ilişkin katılımcıların görüşlerini belirlemeye
yönelik betimleyici araştırma yöntemlerinden biri olan tarama
araştırmasının “Kesitsel Tarama Türü” kullanılmıştır. Bu araştırmanın
amacı, turizm rehberliği mesleğinde uzmanlaşmak veya turizm
rehberliği

mesleğini

yapmak

isteyen

tezsiz

yüksek

lisans

öğrencilerinin temel kişilik tiplerinin Beş Temel Kişilik Ölçeği
(BFKÖ) aracılığıyla analiz edilmesi ve bu kişilik tiplerinin turizm
rehberliği mesleği açısından incelenmesidir. Bu kapsamda, 2019-2020
eğitim öğretim yılında

154

Doğu Karadeniz Bölgesinde, Turizm

SPESİFİK AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

Rehberliği

Tezsiz

Yüksek

Lisans

eğitimi

veren

bir

devlet

üniversitesinin Turizm Rehberliği Tezsiz Yüksek Lisans programında
eğitim

almakta

olan tüm

öğrencilerden

verilerin toplanması

hedeflenmiştir. 2019-2020 eğitim öğretim yılında, ilgili üniversitenin,
Turizm Rehberliği alanında tezsiz yüksek lisans yapmakta olan toplam
37 öğrencisi bulunmaktadır. 15 Kasım 2019 ile 20 Aralık 2019
tarihleri arasında, gönüllülük esasına dayalı olarak yüz yüze anket
uygulaması yapılmıştır. 37 öğrenciden çalışmaya katılmayı kabul eden
34 öğrenciye anket uygulanmıştır.
Bu çalışmada kullanılan ölçek, Tekin (2012)’in doktora tezinde
kullanılmıştır. Bu araştırmada kullanılan BFKÖ’nün kullanımı için
Tekin’e elektronik posta yoluyla ulaşılarak kendisinden doktora
tezinde kullandığı 46 maddelik BFKÖ’nün kullanım izni alınmış ve
katılımcıların temel kişilik özelliklerini belirlemek amacıyla 34 kişiye
anket uygulanmıştır. Analizlere başlamadan önce BFKÖ’deki negatif
yönlü olan 4., 5., 6., 7., 12., 14., 18., 22., 24., 25., 26., 32., 33., 36.,
37., 40., 41., 43., ve 44. maddeler ters kodlanmıştır. Çalışmada,
katılımcıların Kişisel Bilgi Formu ve Beş Faktör Kişilik Ölçeğine
samimi ve doğru cevap verdikleri varsayılmaktadır. Araştırmada
veriler, 15 Kasım 2019 ile 22 Aralık 2019 tarihleri arasında
toplanmıştır.
Araştırmada kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümde demografik değişkenleri içeren 6 soru yer almaktadır.
Anketin bu bölümünde “cinsiyet, yaş, eğitim bölümü, eğitim düzeyi,
turizm sektöründe çalışıp çalışmadığı ve sektörde çalışma süresi”
sorularına yer verilmiştir. İkinci bölümde, turizm rehberliği tezsiz
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yüksek lisans öğrencilerinin, BFKM’nin boyutlarını ölçmeye yönelik
46 adet soru yer almaktadır. Beş temel kişilik boyutlarını ölçmeye
yönelik anketin oluşturulmasında (Tekin, 2012) tarafından doktora
tezi için geliştirilen beş faktör kişilik ölçeği kullanılmış ve bu
çalışmada beş faktör kişilik ölçeğinin Cronbach's Alpha katsayısı .751
olarak bulunmuştur (Tekin, 2012).
BFKÖ’ye ilişkin çalışmalar çok geniş bir zaman diliminde farklı dil
grupları üzerinde çalışmalarla desteklenmektedir. BFKÖ, başta
İngilizce olmak üzere dünyadaki başka dillerde de araştırma yapılan
bir ölçektir. Kişiliği tanımlayan terimlerle ilgili olarak Felemenkçe,
Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Filipince, Lehçe ve Rusça dillerinde
çalışma yapılmış ve büyük ölçüde modeli destekleyici veriler elde
edilmiştir. Bunun yanı sıra Kanada, Finlandiya, Almanya, Kore,
Filipinler

ve

Fransa’da

yapılan

kişiliği

belirlemeye

yönelik

araştırmalarda BFKÖ’nin kültürlerarası genellenebilir olduğunu
destekleyen veriler bulunmaktadır (Somer vd., 2002: 22). Sonuç
olarak BFKÖ’nün İngiliz diliyle sınırlı olmayıp kültürlerarası
genellenebilir bir kişilik ölçüm envanteri olduğu söylenebilir (Köşker,
2016: 146). Beş faktör kişilik envanteri yaklaşık 56 farklı kültürde
uygulanmıştır. Diğer kişilik envanterlerine göre daha az madde
içermesi bu envanterin kullanılmasını kolaylaştırmaktadır.
3. BULGULAR
Çalışmanın bu bölümünde, elde edilen verilerin analizi sonucunda
ulaşılan bulgulara yer verilmektedir. Ankete katılan turizm rehberi
adaylarının demografik özelliklerine ait (cinsiyet, yaş, eğitim durumu
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ve lisans mezuniyeti) frekans ve yüzde dağılımlarına ilişkin elde
edilen bulgulara Tablo 1’de yer verilmektedir.
Tablo 1. Ankete Katılan Turizm Rehberi Adaylarının Demografik Özellikleri
Cinsiyet
Frekans (n)
Yüzde Değeri (%)
Kadın
10
29,4
Erkek
24
70,6
Toplam
34
100
Yaş Dağılımı
Frekans (n)
Yüzde Değeri (%)
21-30 yaş
15
44,1
31-40 yaş
11
32,4
41-50 yaş
5
14,7
51 ve üzeri
3
8,8
Toplam
34
100
Lisans Mezuniyeti
Frekans (n)
Yüzde Değeri (%)
İşletme
6
17,6
Turizm İşletmeciliği
4
11,8
İngiliz Dili ve Edebiyatı
3
8,8
Besyo
3
8,8
İlahiyat
2
5,9
Tarih Öğretmenliği
2
5,9
İngilizce Öğretmenliği
2w
5,9
Türk Dili ve Edebiyatı
1
2,9
Diğer
11
32,4
Toplam
34
100
Eğitim Düzeyi
Frekans (n)
Yüzde Değeri (%)
Lisans
12
35,3
Yüksek Lisans
22
64,7
Toplam
34
100

Tablo 1 incelendiğinde, tezsiz yüksek lisans öğrencilerine uygulanan
anket formu 34 turizm rehber adayı tarafından doldurulmuştur. Ankete
katılan kişilerin 10’u kadın (%29,4’ü), 24’ü (%70,6’si) erkektir.
Katılımcıların 15’i (%44,1’i) 21-30 yaş arasında, 11’i (%32,4’ü) 3140 yaş arasında, 5’i (%14,7’si) 41-50 yaş arasında ve 3’ü (%8,8’i) 51
yaş üzerindedir. Katılımcıların eğitim durumları değerlendirildiğinde
12’sinin (%35,3’ü) lisans mezunu, 22’sinin (%64,7’si) ise yüksek
lisans mezunu olduğu görülmektedir.
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Ankete katılan turizm rehberi adaylarının turizm sektöründe
çalıştıkları bölümler ve sektördeki çalışma süreleri Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2. Turist Rehberi Adaylarının Turizm Sektöründeki Deneyimleri
Turizm Sektöründe Çalışılan Bölüm
Frekans (n)
Yüzde Değeri (%)
Acente Yöneticisi
Tur Operatörü
Otel Müdürü
Otel-Ön büro
İşletme Sahibi (Hediyelik Eşya)
Ofis Memuru (Seyahat Acentesi)
Hiç Çalışmayan
Toplam
Turizm Sektöründe Çalışma Süresi
1-5 yıl
6-10 yıl
11-20 yıl
Hiç Çalışmayan
Toplam

8
6
4
2
1
1
12
34
Frekans (n)
11
10
2
11
34

23,5
17,6
11,8
5,9
2,9
2,9
35,3
100
Yüzde Değeri(%)
32,4
29,4
5,9
32,4
100

Tablo 2’de katılımcıların turizm sektöründe çalışıp çalışmadıkları ve
çalışanların ne kadar süre çalıştıkları ile ilgili dağılımlar ele
alındığında 8’i (%23,5’i) acente yöneticisi, 6’sı (%17,6’si) tur
operatörü, 4’ü (%11,8’i) otel müdürü, 2’si (%5,9’u) otel işletmesinde
ön büro çalışanı, 1’i (%2,9’u) hediyelik eşya satan işletme sahibi, 1’i
(%2,9’u) seyahat acentesi ofis memurudur. 12’sinin de (%35,3’ü)
turizm sektöründe hiç deneyim sahibi olmadığı görülmektedir.
Adayların turizm sektöründe çalışma süreleri ele alındığında 11’inin
(%32,4’ü) 1-5 yıl arası, 10’unun (%29,4’ü) 6-10 yıl arası, 2’sinin 1120 yıl arası turizmde çalıştığı ve 11’inin (%32,4’ü) turizmde hiç
çalışmadığı anlaşılmaktadır.
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Tablo 3 incelendiğinde turizm rehberi adaylarının genel olarak temel
kişilik özelliklerinin dışadönüklük boyutunda yığılma olduğu ve
adayların kayda değer olmayacak kadar az bir kısmının içe dönüklük
özelliğe sahip oldukları anlaşılmaktadır. Katılıyorum ve kesinlikle
katılıyorum şeklinde verilen cevapların büyük bir kısmını oluşturduğu
sonucu ortaya çıkmaktadır.

Kesinlikle Katılıyorum (%)

Ortalama (X)

Standart Sapma (ss)

--

2,9

20,6

44,1

32,4

4,06

,814

55,9

26,5

11,8

5,9

--

1,68

,912

Diğer insanları
heveslendiririm
Çekingen değilim, girişkenim

--

5,9

11,8

47,1

35,3

4,12

,844

--

8,8

14,7

35,3

41,2

4,09

,965

Hayal gücüm kuvvetlidir

--

2,9

11,8

38,2

47,1

4,29

,799

Dışadönük sosyal biriyim

--

-

8,8

41,2

50,0

4,41

,657

Enerji doluyum

--

5,9

5,9

41,2

47,1

4,29

,836

(Frekans (n)=34)
(7 madde Cronbach’s Alpha
,611)

Konuşkan biriyim
İçine kapanık biriyim

Katılmıyorum (%)

Katılıyorum (%)

Orta Düzeyde Katılıyorum (%)

BFKÖ’ nin Dışadönüklük/
İçedönüklük Boyutu

Kesinlikle Katılmıyorum (%)

Tablo 3. Ankete Katılan Turist Rehberi Adaylarının BFKÖ’nin Dışadönüklükİçedönüklük Boyutuna İlişkin Bulgular

Tablo 3’te dışadönüklük-içedönüklük alt boyutlarından (X=4,41)
ortalamayla en çok tercih edilen “dışadönük sosyal biriyim”
katılımcıların %50’sini oluştururken, ikinci sırada iki maddeyle “hayal
gücüm kuvvetlidir” ve “enerji doluyum” X=4,29 ortalamayla ve
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katılımcıların %47,1’ini teşkil etmektedir. Orta düzeyde olan
özellikler ise “çekingen değilim, girişkenim” ve “diğer insanları
heveslendiririm” alt boyutları sırasıyla X=4,09, X=4,12 ortalama ve
%41,2 ve %35,3 yüzde oranlarında tercih edildiği anlaşılmaktadır.
Dışadönüklük alt boyutunun “içine kapanık biriyim” X=1,68 ortalama
ve %5,9 yüzdeyle en az işaretlenen alt boyut olduğu görülmektedir.
Yani Beş Temel Kişilik özelliklerinin dışadönüklük alt boyutunda
“dışadönük sosyal biriyim ve hayal gücüm kuvvetlidir” alt boyutları
en yüksek ortalamaların olduğu özellikler oldukları anlaşılmıştır.
Tablo 4 incelendiğinde turizm rehberi adaylarının genel olarak temel
kişilik

özelliklerinin

uyumluluk

boyutunda,

“katılıyorum”

ve

“kesinlikle katılıyorum” şeklinde verilen cevapların büyük bir kısmını
oluşturduğu ve katılımcıların büyük çoğunluğu X=4,50 ortalama ve
yüzde 55,9 oranıyla “başkalarıyla yardımlaşmayı severim” maddesiyle
birlikte X=4,35 ortalama ve yüzde 50 oranında “başka insanların
güvendiği biriyim” özellikleri olduğu görülmektedir. Az bir kısmının
ise uyumluluk alt boyutunda X=4,12 ortalama ve yüzde 44,1 oranla
“bazen diğer insanlara kaba davranırım” özelliği olduğu görülmektedir.
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Ortalama (X)

Standart Sapma (ss)

55,9
2,9
--

2,9
5,9
5,9

-17,6
14,7

41,2
44,1
29,4

-29,4
50,0

4,50
3,91
4,24

,663
,996
,923

--

2,9

9579

47,1

44,1

2,9

5,9

35,3

35,3

44,1

4,12

1,038

--

2,9

--

41,2

55,9

4,50

,663

--

5,9

2,9

41,2

50,0

4,35

,812

Orta Düzeyde
Katılıyorum (%)

Kesinlikle
Katılıyorum (%)

Yardımseverim
Bağışlayıcıyım
Başkaları ile ağız dalaşı
(sözlü kavga) başlatabilirim
Herkese karşı düşünceli ve
saygılıyım
Bazen diğer insanlara kaba
davranırım
Başkaları ile yardımlaşmayı
severim
Başka insanların güvendiği
biriyim

Katılmıyorum (%)

(Frekans (n)=34)
(7 madde Cronbach’s Alpha
,800)

Kesinlikle
Katılmıyorum (%)

BFKÖ’ nin Uyumluluk/
Uyumsuzluk Boyutu

Katılıyorum (%)

Tablo 4. Turizm Rehberi Adaylarının BFKÖ’nin Uyumluluk- Uyumsuzluk
Boyutuna İlişkin Bulgular

4,32

,727

Uyumluluk-uyumsuzluk alt boyutlarından orta düzeyde olan özellikler
ise “yardımseverim” ve “bağışlayıcıyım” alt boyutları sırasıyla
(X=4,50) (X=3,91) ortalama ve %41,2 ve %44,1 oranlarında tercih
edildiği anlaşılmaktadır. Uyumluluk alt boyutunun “” X=4,24
ortalama ve %5,9 oranla “başkaları ile ağız dalaşı (sözlü kavga)
başlatabilirim”

özelliği

en

az

işaretlenen

alt

boyut

olduğu

görülmektedir. Beş Temel Kişilik özelliklerinin uyumluluk alt
boyutunda “başkalarıyla yardımlaşmayı severim” ve “başka insanların
güvendiği biriyim” alt boyutları en yüksek ortalamaların olduğu
özellikler olarak görülmektedir.
Tablo 5 incelendiğinde turizm rehberi adaylarının genel olarak temel
kişilik özelliklerinin duygusal denge boyutunda “orta düzeyde
katılıyorum” şeklinde verilen cevaplarda yoğunlaştığı ve katılımcıların
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X=3,18 ortalama ve %38,2 oranıyla “duygusal olarak dengeliyim,
kolay kolay mutsuz olmam” özelliğinin olduğu anlaşılmaktadır.
Olumsuzluk ifade eden “karamsar biriyim”, “endişeli biriyim” ve
rahatım strese girmem” özelliklerinde olmadıkları, sırasıyla x= 1,76,
x=2,03 ve x=2,12 ortalama ve kesinlikle katılmıyorum (%50’si),
endişeli biriyim (%41,2’si) ve rahatım strese girmem (%26,5’i)
şeklinde ifadeleriyle duygusal denge boyutunun yüksek düzeyde
olduğu görülmektedir.

Ortalama (X)

Standart Sapma (ss)

17,6
8,8

32,4
8,8

44,1
--

4,15
1,76

,925
,955

Rahatım, strese girmem
Gergin olabilirim

26,5
8,8

41,2
14,7

29,4
38,2

-26,5

2,9
11,8

2,12
3,18

,913
1,114

Duygusal olarak dengeliyim, kolay
kolay mutsuz olmam
Endişeli biriyim

11,8

41,2

38,2

8,8

--

2,44

,824

41,2

29,4

14,7

14,7

--

2,03

1,087

Çabuk heyecanlanırım
Duygu durumum değişkendir

17,6
14,7

44,1
44,1

14,7
26,5

20,6
14,7

2,9
--

2,47
2,41

1,107
,925

Katılıyorum (%)

5,9
32,4

Orta Düzeyde Katılıyorum
(%)

-50,0

(Frekans (n)=34)
(8 madde Cronbach’s Alpha ,633)

Katılmıyorum (%)

Hüzünlü biriyim
Karamsar biriyim

BFKÖ’ nin Duygusal Denge/
Duygusal Dengesizlik Boyutu

Kesinlikle Katılmıyorum
(%)

Kesinlikle Katılıyorum (%)

Tablo 5. Ankete Katılan Turist Rehberi Adaylarının BFKÖ’nin Duygusal Denge /
Dengesizlik Boyutuna İlişkin Bulgular

“Hüzünlü biriyim” ifadesinin ise X=4,15 ortalama ve % 44,1 oranla
bu özelliğin kayda değer ölçüde olduğu görülmektedir. Beş Temel
Kişilik özelliklerinin duygusal denge alt boyutunda “rahatım strese
girmem” ve “duygusal olarak dengeliyim, kolay kolay mutsuz
olmam” olumlu alt boyutlarının en yüksek ortalamaların olduğu ve
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katılımcıların duygusal denge özelliklerinin dengeli ve kontrollü
oldukları sonucu ortaya çıkmaktadır.
Tablo 6 incelendiğinde turizm rehberi adaylarının genel olarak temel
kişilik özelliklerinin gelişime açıklık boyutunda, “katılıyorum” ve
“kesinlikle katılıyorum” şeklinde verilen cevapların yüksek oranda
oldukları ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, katılımcıların büyük çoğunluğu
X=4,26 ortalama ve %55,9 ile “Sanata karşı pek ilgili değilim”
olmasına karşın bunu takip eden X=4,53 ortalama ve %52,9 oranında
“sanatsal ve estetik şeyler benim için önemlidir” maddesi ikinci tercih
sırasında yer aldığı görülmektedir.

Katılıyorum (%)

Kesinlikle Katılıyorum (%)

Ortalama (X)

Standart Sapma (ss)

Orijinal biriyim, yeni fikirler üretirim
Zeki, derin düşünebilen biriyim
Yaratıcıyım
Sanatsal ve estetik şeyler benim için
önemlidir
Sanatla, müzikle ilgiliyim
Sanata karşı pek ilgili değilim
Edebiyatla ilgiliyim
Fikirlerle oynamayı, benim için ne
anlama geldikleri üzerinde düşünmeyi
severim
Rutin, alışılmış, her zamanki şeyleri
yapmayı tercih ederim

Orta Düzeyde Katılıyorum
(%)

(Frekans (n)=34)
(9 madde Cronbach’s Alpha ,663)

-----

2,9
2,9
2,9
--

17,6
8,8
8,8
38,2

41,2
44,1
44,1
47,1

38,2
44,1
44,1
52,9

4,15
4,29
4,29
4,53

,921
,760
,760
,507

--5,9

5,9
88
5,9

20,6
11,8
26,5

38,2
23,5
41,2

35,3
55,9
20,6

4,03
4,26
3,65

,904
,994
1,070

--

2,9

22,6

50,0

26,5

4,00

,778

14,7

17,6

41,2

20,6

5,9

2,85

1,105

Kesinlikle Katılmıyorum
(%)

BFKÖ’ nin Gelişime Açıklık/
Gelişime Kapalılık Boyutu

Katılmıyorum (%)

Tablo 6. Ankete Katılan Turist Rehberi Adaylarının BFKÖ’nün Gelişime Açıklık /
Gelişime Kapalılık Boyutuna İlişkin Bulguları
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Çok az bir kısmının ise duygusal denge alt boyutunda X=2,85
ortalama ve %5,9 oranla “kesinlikle kabul ediyorum” maddesinin
katılımcılar tarafından seçilmiş olduğu görülmektedir. Yani Beş
Temel Kişilik özelliklerinin gelişime açıklık alt boyutunda “sanatsal
ve estetik şeyler benim için önemlidir”, “yaratıcıyım” ve “zeki ve
derin düşünebilen biriyim” alt boyut maddelerinin en yüksek
ortalamalara sahip oluğu ortaya çıkmaktadır.
Tablo 7 incelendiğinde turizm rehberi adaylarının genel olarak temel
kişilik özelliklerinin sorumluluk alt boyutunun bir özelliği olan “Bir
görevin verilmesi için güvenilir biriyim” ve “plan yapar, bu planları
uygularım” maddelerinde yığılma olduğu görülmektedir. Katılımcıların kayda değer olmayacak kadar az bir kısmının ise “dikkatim çabuk
dağılır” ve “tembel olmaya yatkınım” maddelerini tercih ettikleri
anlaşılmaktadır.
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41,2

2,9
2,9
--

8,8
8,8
38,2

44,1
44,1
47,1

-5,9

5,9
88
5,9

20,6
11,8
26,5

--

2,9

22,6

---

Standart Sapma
(ss)

17,6

Ortalama (X)

2,9

---

Kesinlikle
Katılıyorum (%)

Yaptığım işleri etkili, hakkını vererek,
iyi yaparım
Plan yapar, bu planları uygularım
Dikkatim çabuk dağılır
Dağınık biriyim, çok derli toplu biri
değilim

Katılıyorum (%)

Bir işi tam yaparım
Bir görevin (çalışma, ödev, iş)
verilmesi için güvenilir biriyim
Başka insanların güvendiği biriyim
Tembel olmaya yatkınım

Orta Düzeyde
Katılıyorum (%)

(Frekans (n)=34)
(8 madde Cronbach’s Alpha ,632)

Katılmıyorum (%)

BFKÖ’ nin Sorumluluk/
Sorumsuzluk Boyutu

Kesinlikle
Katılmıyorum (%)

Tablo 7. Turizm Rehberi Adaylarının BFKÖ’nün Sorumluluk / Sorumsuzluk
Boyutuna İlişkin Bulguları

38,2

4,18

1,029

44,1
44,1
52,9

4,65
4,35
3,59

,646
,812
1,328

38,2
23,5
41,2

35,3
55,9
20,6

4,35
4,24
2,44

,774
,819
1,050

50,0

26,5

3,76

1,208

--
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Sorumluluk-sorumsuzluk alt boyutunda (X=4,65) ortalamayla en çok
tercih edilen “bir görevin verilmesi için güvenilir biriyim” maddesi
katılımcıların %44’1’ini oluştururken, ikinci sırada iki maddeyle
“başka insanların güvendiği biriyim” ve “bir işi tam yaparım” X=4,35
ve X=4.18 ortalama ve %44,1 ve %38,2 oranda olduğu ortaya
çıkmaktadır. Orta düzeyde olan özellikler ise “dikkatim çabuk dağılır”
ve “dağınık biriyim, çok derli toplu biri değilim” maddeleri sırasıyla
X=2,44, X=3,76 ortalama ve %20,6 ve %26,5 ile turist rehberi
adayları tarafından tercih edildiği görülmektedir. Gelişime açıklık alt
boyutunun “dikkatim çabuk dağılır” X=2,44 ortalama ve %5,9 ile
“kesinlikle katılmıyorum” seçeneğinin en az işaretlenen alt boyuta ait
madde olduğu anlaşılmaktadır. Beş Temel Kişilik özelliklerinin
gelişime açıklık alt boyutunda “plan yapar, bu planları uygularım” ve
“bir görevin verilmesi için güvenilir biriyim” maddelerinin en yüksek
ortalamalara sahip olduğu görülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Turizm rehberliği eğitimi alan yüksek lisans öğrencilerinin kişilik
özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada turist
rehberliği programında yüksek lisans yapanların çoğunluğunun erkek
olduğu ve katılımcıların yarıdan fazlasının yüksek lisans mezunu
olduğu görülmektedir. Benzer şekilde, Türkiye’de çalışma kartı alan
toplam turist rehberi sayısı içerisinde erkek turist rehberlerin sayısı
kadın turist rehberlerine göre daha fazladır (Tured, 2020). Yüksek
lisans eğitimini alarak mesleğe başlayacak olan erkek turist rehberi
adayların sayısının fazla olması zaten yüksek olan erkek turist
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rehberlerin sayısının daha

da

artması

ihtimalini

beraberinde

getirecektir. Cinsiyete dayalı turist rehberliği mesleğinin zorlukları ile
ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Yıldırım ve Özbek, 2019). Ancak
mesleğe başlamadan önce üniversitelerde turist rehberliği bölümünü
seçme aşamasında cinsiyet oranları ve kız/erkek öğrencilerin bu
mesleğe yönelik algı, tutum ve bölümü tercih nedenlerinin ortaya
konulması gerekmektedir. Kadın turist rehberlerinin sayısının eğitim
aşamasında erkek öğrenci sayısına oranının fazla mı olduğu, fazla ise
kızların mesleğe başlama, mesleği icra etme, meslekte kalış süresi,
mesleği bırakma oranları ve mesleği bırakma nedenleri ile ilgili
çalışmalar yapılmalıdır.
Turist rehberliği yüksek lisans programına katılanların büyük bir
çoğunluğunun turizm sektöründe deneyim sahibi olması da dikkat
çeken bulgulardandır. Araştırmaya katılan turist rehberi adaylarının,
genel olarak, temel kişilik özelliklerinin dışadönüklük boyutunda
yığıldığı ve adayların çok az bir kısmının içe dönüklük özelliğe sahip
olduğu anlaşılmaktadır. Beş temel kişilik özelliklerinin dışadönüklük
alt boyutunda “dışadönük sosyal biriyim ve hayal gücüm kuvvetlidir”
alt boyutları en yüksek ortalamaların olduğu özellikler olduğu ortaya
çıkmıştır. Turist rehberi adaylarının genel olarak temel kişilik
özelliklerinin uyumluluk boyutunda, “katılıyorum” ve “kesinlikle
katılıyorum”

şeklinde

verilen

cevapların

büyük

bir

kısmını

oluşturduğu ve beş temel kişilik özelliklerinin uyumluluk alt
boyutunda “başkalarıyla yardımlaşmayı severim” ve “başka insanların
güvendiği biriyim” alt boyutları en yüksek ortalamaların olduğu
özellikler olarak görülmektedir. Temel kişilik özelliklerinin duygusal
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denge boyutunda “orta düzeyde katılıyorum” şeklinde verilen
cevaplarda yoğunlaştığı da görülmüştür. Bazı çalışmalarda, temel
kişilik özellikleri ile hizmet verme yatkınlığı arasında anlamlı ve
pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu ve temel kişilik özelliklerinin hizmet
verme yatkınlığını etkileme derecesinin büyüklüğü uyumluluk, dışa
dönüklük, deneyime açıklık, sorumluluk ve duygusal denge şeklinde
sıralanmıştı (Köşker, 2016).

Araştırmaya katılan turist rehberi

adaylarının, genel olarak, temel kişilik özelliklerinin dışadönüklük
boyutunda yığılması hizmet verme yatkınlığı bağlamında olumlu
olarak düşünülebilir. Bununla ilgili ilerleyen zamanlarda araştırmalar
yapılmalıdır.
Beş temel kişilik özelliklerinin duygusal denge alt boyutunda “rahatım
strese girmem” ve “duygusal olarak dengeliyim, kolay kolay mutsuz
olmam” olumlu alt boyutlarının en yüksek ortalamaların olduğu ve
katılımcıların duygusal denge özelliklerinin dengeli ve kontrollü
oldukları sonucu ortaya çıkmaktadır. Beş Temel Kişilik özelliklerinin
gelişime açıklık alt boyutunda “sanatsal ve estetik şeyler benim için
önemlidir”, “yaratıcıyım” ve “zeki ve derin düşünebilen biriyim” alt
boyut maddelerinin en yüksek ortalamalara sahip oluğu ortaya
çıkmıştır.

Ayrıca, temel

kişilik özelliklerinin

sorumluluk alt

boyutunun bir özelliği olan “Bir görevin verilmesi için güvenilir
biriyim” ve “plan yapar, bu planları uygularım” maddelerinde yığılma
olduğu görülmüştür. Son olarak, Beş Temel Kişilik özelliklerinin
gelişime açıklık alt boyutunda “plan yapar, bu planları uygularım” ve
“bir görevin verilmesi için güvenilir biriyim” maddelerinin en yüksek
ortalamalara sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
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Bu çalışma sonucunda, öğrencilerin geçmiş turizm ile ilgili bilgi ve
deneyimlerini

rehberlik

mesleğine

ait

bilgi

ve

tecrübelerle

destekleyerek kokartlı rehberlik yapmak isteğinin pekiştiği ileri
sürülebilir. Turist rehberliği mesleğine uyumlu kişilik tipine sahip
olma durumunun önemi daha önce yapılan çalışmalarda ortaya
konulmuştur. Buradan hareketle, mesleğin gerekleri açısından
dışadönüklük ve sorumluluk kişilik tiplerinin rehberlik mesleği ile
uyumlu özellikler taşıdığı bilinmektedir. Dolayısı ile derslerde
öğrencilere bununla ilgili bilgiler verilmesi gerekmektedir. Böylece
doğru mesleki yönlendirme de yapılmış olacaktır.
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