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INTRODUCTION 

DISCUSSIONS ON THE PEOPLE AND SPACE

People have struggled to create habitable areas anywhere and anytime. People have entered into individual and 
organised efforts to facilitate their daily life, to live in a healthy environment, to facilitate and to get pleasure out 
of the work life, to protect and defend their rights. It also produces solutions as it creates problems. The papers 
in this book also relates to the determination of the solutions and the problems that exist within the framework 
of each author’s own field. These studies have been made in the field of social sciences which can be assessed as 
small contributions to sustainable life. 

The book consists of three parts; in the first part tourism, in the second part human rights and the last part 
sustainable environment. 

According to the World Tourism Organization (UNWTO; 2017), tourism has continued to expand and bring 
about diversity over the last thirty years, becoming one of the largest and the fastest growing sectors of the global 
economy. Despite the crises that took place at regular intervals, international tourist mobility has shown an almost 
continuous increase from 277 million in 1980 to 1.322 million in 2017. According to UNWTO, it is expected 
that international tourist mobility will reach 1.8 billion by 2030. These data show how important the potential 
impact of tourism on destinations and enterprises in the upcoming years.

The world has gone through some changes in just 20 years that can only take place for almost thousands of years. 
It is required that the decision-makers and researchers be more creative and innovative than ever before to solve 
problems and develop unique approaches to solutions in highly dynamic tourism sectors. Today, with changing 
expectations of people who travel, the phenomenon of tourism is undergoing a remarkable transformation. Therefore, 
factors such as nature, history, culture and art, which are the main factors in terms of tourism, have come to hold 
the indispensable characteristics at the same time. The tourism notion has attained an inter-continental feature 
with long-distance travels so that competition among countries, regions, destinations and enterprises is increasing. 
In an increasingly competitive environment; destinations, enterprises and researchers must follow current issues.

Developments in transportation technology, application of information and communication technologies in tourism 
sector, increase in gross domestic product (GDP) in the world, spendable income growth allocated for travel 
and the globalization process have contributed significantly to the increase of the sector concerning the tourism 
activities. In addition, tourist mobility makes great contribution in shaping a different economic environment for 
a number of commercial players, such as hotels, tour operators and travel agencies, airline operations, destination 
management organizations, event managers.

Creating memories and pleasurable experiences for consumers is an important dimension that can affect the 
profitability and growth of a tourism enterprise. The creation of these positive experiences is the result of a 
combination of a set of factors. These factors are formed of several factors such as the protection of the environment 
and the sustainability of the environment, the impact of the vision, the structuring of systems and the expectations 
of consumers, the policies towards market needs, resources, the ethical orientation of an organization, leadership, 
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physical and work environment and employee orientation, and following up to date issues. As the world becomes 
more and more complex, it can then help create value-added services that can increase consumer experience. 

Setting off with global experiences, this book covers the themes of tourism and environmental space, focusing on 
and contributing to the unforgettable tourist experiences. The book covers the environment, tourism economy, 
tourism sociology, tourism management, tourism marketing elements, how the consumer feedbacks affect tourism 
people and consumer experience. The book provides information and insights into different perspectives from 
emerging economies and global practices.

The world is changing like it has never happened before and accordingly the technology is undergoing a change 
super-fast. Wearable technologies, mobility, cloud and smart access devices have changed the way consumers 
make their decisions. The way the tourism professionals, marketers and consumers form their relationships are 
also developing rapidly. Additionally, social media has strengthened consumers’ hand. There is also a new kind 
of entrepreneurship and as a result of that hospitality products are spreading. As being guests, young dynamic 
entrepreneurs who use value-creating technologies set a good example for this. In this context, this book examines 
the postmodern aspect of tourism.

We briefly describe the contents of the sections.

First chapter of the first part, “Tourism and Income Level: Comparison of Countries by the Travel and Tourism 
Competitiveness Index,” has been investigated by Ayse Demirhan and Mehmet Çağlar and intended to investigate 
whether the travel and tourism competitiveness of countries is changing according to their income level. The authors 
state that the contribution of travel and tourism to the national economy is increasing day by day. Therefore, 
to increase the level of economic growth and income, many governments and organizations have participated in 
T&T development. For this purpose, the authors firstly applied discriminant analysis to investigate whether T&T 
competitiveness of countries varies according to income levels. Second, by using cluster analysis, they grouped 
countries according to their travel and tourism competitiveness index.

In the second chapter, “Organizational Justice Perceptions of Hospitality Business Employees in the scope of 
Demographic Characteristics: A study in Rize” has been studied by Eren Erkılıç, Cengiz Gazeloğlu, Engin Aytekin. 
The researchers aimed to find out whether the organizational justice perceptions of the accommodation staff differ 
according to their demographic characteristics. The authors try to determine how the practices of hotel managers 
affect organizational justice. Organizational justice is extremely important for the happiness of employees in the 
tourism sector. In this context, the authors made their efforts to define the organizational justice perception of the 
employees in Rize province, situated in the north of Turkey, and tried to create a data source for hotel managers. 

In the chapter three, has been prepared by Gülseren Özaltaş Serçek and named as “Travel Motivations of Visitors 
Who Travel For Culture: Diyarbakir Example”. The motivation of tourists traveling to Diyarbakir province, located 
in the South-eastern Anatolia Region of Turkey, under the cultural tourism purpose have been examined. 459 
people visiting Diyarbakır were interviewed and a questionnaire was applied to the visitors. The author determined 
that there is a meaningful difference between the gender, education, travel frequencies of the visitors, the presence 
in Diyarbakır before, the day of stay in Diyarbakır, the type of accommodation, the purpose of the visitors’ arrival 
in Diyarbakır, the sources of information, the activities of the visitors and the travel motivations of the visitors.
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In the chapter four, “Socio-Cultural Impacts of Tourism: The Evaluation in the Context of Sociology Approaches” 
has been prepared by S. Emre Dilek. The author examined tourism as a socio-cultural institution by focusing 
on the positive and negative socio-cultural effects of tourism. The author has discussed the socio-cultural effects 
of tourism within the framework of different sociological theories. In particular, he examined this study in the 
context of the tourist-residents.

In the chapter five, named as “Results of Display Emotional Labor In Terms of Tourism Staff” has been carried out 
by Sadık Serçek, Mazlum Çelik, Sezer Fırat Atik. They examined the emotional labor demonstrations of the tourism 
enterprises according to the standards determined by the enterprises. The authors stated that emotional labour is 
very important in terms of customer satisfaction. For this purpose, they aimed to investigate the relationships among 
the pioneers of emotional labor, emotional labor behaviours and emotional labor and job satisfaction, intention to 
quit and burnout. Under the lights of these findings, they have developed appropriate recommendations.

In the chapter six, “Investigation of Mediator Role of Organizational Identification in the Effect of Transformational 
Leadership upon Job Satisfaction according To Employment Characteristics” was performed by Sine Erdoğan 
Morçin. The study intended to figure out whether there is an intermediary role of organizational identification in 
the effect of transformative leadership perceptions of employees in hotel enterprises on their job satisfaction. The 
author states that transformational leadership is a strategic way for employees to be satisfied with their jobs and 
identifying themselves with their organizations in tourism enterprises where labor force turnover is very high. In 
this context, the author has conducted a quantitative research on the employees in Antalya, which is one of the 
most important tourism centers in Turkey.

In the chapter seven, “Differences in Job Satisfaction Factors According to Demographical Data: Case of Denizli 
Accommodation Sector” has been prepared by Nuray Selma Özdipçiner, Seher Ceylan, Muhammet Emin Soydaş. 
The authors focus on the satisfaction of employees in tourism. This study is conducted on the work satisfaction 
of the workers in Denizli Hotels.

The studies in the second section are about the human rights committees in the provinces and districts of  Turkey, 
the status of the employment of disadvantaged groups in Turkey and how the conditions of the sailors are 
productive. 

The first study of this part is “The Development of Human Rights in The 2000s: The Provincial and 
District Human Rights Boards” written by Tahsin Güler. The author discusses the institutional regulations on 
the local level of prevention of human rights violations. Since 2000s, it has been institutionalised in human 
rights in Turkey. The author examines the organization, functioning and duties of these boards in a legal way 
and makes an overall assessment.

The second study discusses the employment of disadvantaged groups. Süha Oğuz Albayrak, focuses on the legal 
situation and practice in the employment of disadvantaged groups in the article titled “The Employment of 
Disadvantageous People in the Public Sector: Process Analysis.” The author’s study reveals that there is no general 
and comprehensive legal regulation in the fight against discrimination in public administration and the problems 
in this area. Difficulties in the employment of persons with disabilities are addressed in terms of both public 
institutions and disabled people and solution proposals are developed.

In the chapter three Aziz Muslu describes well-being employees in maritime companies. In the article titled 
“Seafarers’ Well-Being in Maritime Companies” the author examines how maritime business’ unique working 
conditions affect 
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the employees and the impact of the business. Well-being of ship’s crew is affecting direct businesses as well. The 
author of article on how to ensure well-being of seafaring man examines case studies and cases. 

The third part of the book includes four studies under the sustainable city and environment. The first of the 
studies is the article titled “Strategies and Policies for the Smart Cities in Turkey”, which is a study of smart cities 
and policies developed in Turkey. Harika Uçar Altınışık examines the policies and supported applications created 
for smart cities in the study. 

In the second chapter the article titled “Environmental Problems Management in Terms of Local 
Administrations and Voluntary Participation in Urban Services: The Example of “Let’s Do It” Project”. Salih 
Batal focuses on the local governments’ approach to environmental issues and voluntary participation in 
urban services. He states that the importance of environmental issues management and voluntary 
participation in urban services in local governments. In this context, “Let’s Do It Project” is examined.

It is possible to examine the cities with a fast and intense transformation from different perspectives. The third 
chapter in this section, “Gentrification: A Case Study from Ankara Hamamönü”, examines the spatial transformation 
and the gentrification by Harika Uçar Altınışık. This study focuses on the transformation process as a model case 
for almost all other Anatolian cities of Hammamönü region of Ankara.

It requires awareness of the environment in order to improve urban living conditions and create a sustainable city 
and environment. The last study of this part and the book, the authors of the article titled “An Investigation on 
FEAS and Institute Students in Terms of Environmental Consciousness Levels and Demographic Variables”, Sadiye 
Oktay, Halil Emre Akbaş, Serdar Bozkurt, Semih Yılmazer, researches the level of awareness of environmental and 
environmental issues. The authors examine the relationship between the environmental consciousness levels and 
the demographic variables of university students with the field survey.

We would like to say thank you to all the authors and the contributors for their great work, and the people 
in publication without whose efforts this work would never become successful and the readers as well. 

October 2018

Volkan Genç (Batman University)
volkangenc87@gmail.com

Makbule Şiriner Önver (Batman University)
msiriner@gmail.com
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TOURISM AND INCOME LEVEL: COMPARISON 
OF COUNTRIES BY THE TRAVEL AND TOURISM 
COMPETITIVENESS INDEX
Ayşe Demirhan1, Mehmet Çağlar2

Abstract

The aim of this study is to investigate whether the travel and tourism competitiveness of countries is changing 
according to their income level. The data is gathered from the Travel and Tourism Competitiveness Report 2017 
in which 136 countries’ travel and tourism competitiveness are determined. First, Discriminant Analysis was 
conducted in order to identify which indicators are significant to distinguish income level. Later, by conducting 
Cluster Analysis, it was tried to determine how many clusters of 136 countries exist in terms of T&T competitiveness 
indicators. As a result, two significant discriminant functions were found with the accuracy rate of 82.4%. Among 
Non-Hierarchical Clustering methods, K-Means method determined the best grouping with 4 clusters.

Key Words: The Travel & Tourism Competitiveness Index, Discriminant Analysis, Cluster Analysis

Introduction

Tourism is considered to be a very important source of income for countries. Travel and tourism (T&T) not 
only generates income but also creates jobs and drives export. Due to these beneficial aspects and contributions 
of tourism to the economy, tourism policies are one of the major concerns for most of the countries. Tourism’s 
potential economic and social benefits derive not only from governments’ and policymakers’ attention but also 
researchers, academicians, and many interested organizations show interest in travel and tourism.

World Travel and Tourism Council (2018, p.7-8) asserted that the T&T sector accounted for 10.4% of global 
GDP and 9.9% of total employment, in 2017. Besides, the contribution of Travel & Tourism to GDP has been 
increasing since 2012 (as seen in Figure 1). Thus, by virtue of its contribution to the economy, Travel & Tourism 
sector is one of the very important sectors for countries. 

The contribution of Travel & Tourism to the economy of countries is increasing day by day. That’s why, travel and 
tourism sector draws governments’, policymakers’ and interested organizations’ attention. Thus, in order to promote 
economic growth and income level, many governments and institutions have engaged in T&T development.

Governments attach importance to tourism and invest in the T&T sector for the purpose of economic growth. 
This situation leads to global competition in the T&T sector among countries. To attract tourists, countries 
compete with each other.

1 (Yıldız Technical University), aysedemirhan74@gmail.com
2 (Yıldız Technical University), mcaglar@yildiz.edu.tr
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Figure 1. Total contribution of Travel & Tourism to GDP (USDbn, real 2017 prices)

Source: Travel & Tourism Economic Impact 2018 World Report

World Economic Forum (WEF) measures countries Travel & Tourism competitiveness according to some indicators 
and publish the results in the Travel and Tourism Competitiveness Report. The required data is gathered from the 
last edition of this report which was published in 2017. In the T&T Competitiveness Report 136 countries were 
examined. For each country, Travel and Tourism Competitiveness Index (T&TCI) is calculated. 

In this paper, it is aimed to investigate whether T&T competitiveness of countries is changing according to their 
income level. First, discriminant analysis will be employed to investigate whether the T&T competitiveness of 
countries is changing according to their income level. Secondly, using cluster analysis we will group countries by 
travel and tourism competitiveness indices. 

Tourism and Economic Growth

The relationship and causality between economic growth and tourism has long been investigated. For example, 
Khalil, Kakar & Malik (2007, p. 985) stated that tourism development has a positive contribution to the economic 
growth since tourism increase household incomes and government revenues. Income, employment, foreign exchange 
earnings and taxes are some economic benefits of tourism (Archer, 1995, p. 924; Balaguer & Cantavella-Jorda, 
2002, p. 882; Durbarry, 2004, p. 389; Dritsakis, 2004, p. 314; Fayissa, Nsiah & Tadasse, 2008, p. 808; Lee & 
Chang, 2008, p. 180; Po & Huang, 2008, p. 5540; Samimi, Sadeghi & Sadeghi, 2011, p. 28). These potential 
benefits of tourism can increase income and contribute to the economic growth of countries. 

According to Brida, Risso & Bonapace (2009, p. 178) international tourism is a substantial foreign exchange earner 
and an export for countries. Tourism expenditures, regarded as an export, can generate additional tax revenues, 
contribute to improving a country’s balance of payments and favor employment (Davis, Allen & Cosenza, 1988, 
p. 2; West, 1993, p. 496; Archer, 1995, p. 919; Durbarry, 2004, p. 389; Narayan, 2004, p. 419). These benefits 
can be considered as tourism’s main contributions to a country’s economic development. 
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Brida et al. (2009, p. 179) explain some channels related to economy by which international tourism can contribute 
to the long-run economic growth. These channels can be summarized as follows. Tourism is an important foreign 
exchange earner which contributes to capital goods. Tourism excites investments in new infrastructure and other 
industries. Tourism causes positive economies of scale. Tourism makes contributions in employment and income. 
From these economy related channels, we can deduce that tourism is a significant driver of long-run economic 
development. 

In the literature, there are many studies showing that there is a significant relationship between economic growth 
and. However, these studies show different results due to examining different countries, regions, different time 
periods and different methods (Lee & Chang, 2008, p. 181). For example, some studies indicate that tourism 
growth causes economic development (Balaguer & Cantavella-Jorda, 2002, p. 882; Lanza, Temple & Urga, 2003, 
p. 320; Lee & Chang, 2008, p. 190), while, some studies indicate that economic development cause tourism 
growth (Narayan, 2004, p. 428; Oh, 2005, p. 43). Besides, there are some studies which indicate that there is 
a bidirectional casualty between tourism and economic development which means while tourism growth cause 
economic development also economic development causes tourism growth (Dritsakis, 2004, p. 314; Kim, Chen 
& Jang, 2006, p. 925; Samimi et al., 2011, p. 28). On the other hand, some researchers found that while there 
is a positive relationship between tourism and economic growth in certain countries but not in some countries 
(Eugenio-Martín, Martín Morales & Scarpa, 2004, p. 17; Po & Huang, 2008, p. 5540). Thus the causal relationship 
between economic development and tourism seems to be nebulous. 

The Travel and Tourism Competitiveness Report

The World Economic Forum (WEF) published the seventh edition of the Travel and Tourism Competitiveness 
Report in 2017. In this report, WEF investigated T&T competitiveness of countries, provided detailed country 
profiles and gave the global ranking using the Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI). 

WEF aims to provide an extensive strategic tool by publishing TTCI. The TTCI tries to measures the set of 
elements and policies that could enable the sustainable development of the T&T sector, which in turn, contributes 
to the economic development and increase competitiveness of a country (Crotti & Misrahi, 2017, p. xiii). Travel 
and Tourism Competitiveness Report can be considered as a very beneficial guide for countries, governments, 
policy makers, and other interested groups. Detailed examination of the report and analysis of the provided data 
could be even more beneficial.

T&T Competitiveness Index comprises 4 sub-indexes, 14 pillars, and 90 individual indicators which are under 
different pillars, as shown in Figure 2. WEF uses the individual indicators to calculate the pillars and using 
these pillars they calculate sub-indexes. Finally, these sub-indexes is used to calculate TTCI. The sub-indexes are 
“Enabling Environment”, “Travel and Tourism Policy and Enabling Conditions”, “Infrastructure” and “Natural 
and Cultural Resources”.

In The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017, 136 countries were examined. The data used in the Report 
include data derived from the” Executive Opinion Survey” and statistical data from other organizations (Crotti & 
Misrahi, 2017, p. 353). T&T competitiveness indices are valued from 1 to 7 (1 lowest, 7 highest).
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Figure 2. The T&T Competitiveness Index 2017 framework

Source: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017

WEF, also provide income level of countries which are examined in the T&T Competitiveness Reports. Economic 
sizes of the countries are determined according to their income levels. Income levels of the countries are defined 
by their Gross National Income (GNI) per capita. Countries are categorized in 4 income groups by The World 
Bank (World Bank, 2017). 

Methodology 

The research model is given below (Figure 3). In the model, the dependent variable is the income level, while the 
independent variables are the T&T competitiveness indicators. 

Figure 3. Research Model
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Application 
Purpose and Importance of Research

This study was conducted to determine whether T&T competitiveness indicators differ according to 136 countries’ 
income levels. In addition, it was tried to determine which countries are in similar groups in terms of T&T 
competitiveness indicators. Today, T&T revenues have an important place in the economy of many countries. For 
this reason, determining which countries are located in the same group with which country is important for their 
competitiveness. Determining the characteristics of countries that are superior or need to develop will increase the 
competitiveness. Therefore, this research is thought to contribute to the literature.

Data used in the Study

The data used in this study are secondary data obtained from the Travel & Tourism Competitiveness Report 
published in 2017 by the WEF. WEF provided data about 136 countries in the report. The competitiveness 
indicators used in the analysis are continues data ranging from 1 to 7. The data about countries’ income level is 
an ordinal variable which is also obtained from Travel & Tourism Competitiveness Report 2017.

Research Findings

In the study, firstly, Discriminant Analysis which compares more than one groups with respect to many variables was 
implemented. Discriminant analysis is a multivariate statistical analysis method, which is a method of identifying 
factors that differentiate between two or more groups, and which can be used to assign an observation from outside 
the group to a group (Nakip, 2006, p. 479).

The aim of the analysis is to find out whether the groups are different from each other in terms of T&T competitiveness 
indicators, in other words, determine the discriminating power of the T&T competitiveness indicators. 

According to the results of Discriminant Analysis; the first two discriminant functions are significant (Table 1) 
and these significant functions account for 98.7% of the total variance (Table 2).

Table 1. Wilks’ Lambda

Test of Function(s) Wilks’ Lambda Chi-square df Sig.

1 through 3
2 through 3
3

.083 313.793 42 .000

.600 64.410 26 .000

.919 10.709 12 .554
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Table 2. Eigenvalues

Functions Eigenvalue % of Var. Cumulative % Canonical Corr.

1
2
3

6.237a 91.0 91.0 .928

.531a 7.7 98.7 .589

.089a 1.3 100.0 .285

Table 3. Tests of Equality of Group Means

Wilks’ Lambda F Sig.

Business Env.
Safety & Security
Health & Hygiene
HR Lab. market
ICT Readiness
Priorit. of T&T
Int. Openness
Price Comp.
Env. Sus.
Air Trans. Infr.
Ground Port Inf.
Tourist Serv. Infr.
Natural Res.
Cul. Res. and Busiss. Travel

.693

.668

.378

.484

.179

.758

.700

.781

.747

.526

.386

.318

.976

.821

19.487
21.891
72.461
46.909
201.545
14.010
18.858
12.361
14.894
39.678
70.039
94.318
1.089
9.617

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.356

.000

As seen in Table 3, it is seen that all indicators except “Natural Resources” are distinctive in terms of income 
groups created for countries.

Table 4. Classification Results

Economy
Predicted Group Membership

Total
L Income L-M Income U-M Income H Income

Original

Count

L Income 16 1 0 0 17

L-M Income 7 19 8 0 34

U-M Income 0 5 30 0 35

H Income 0 0 3 47 50

%

L Income 94.1 5.9 .0 .0 100.0

L-M Income 20.6 55.9 23.5 .0 100.0

U-M Income .0 14.3 85.7 .0 100.0

H Income .0 .0 6.0 94.0  00.0

When the classification results in Table 4 are examined, it is seen that the rate of correctly classifying the countries 
to the right groups is 82.4%. 
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Then, Cluster Analysis was conducted to determine how many clusters of 136 countries exist in terms of designated 
14 indicators and which countries have similar characteristics. Cluster analysis is used to assign units to some 
clusters so that units in the same cluster are more similar to one another than they are to units in other clusters 
(Hair, Black, Babin & Anderson, 2010, p. 505). Clusters created using Cluster analysis should be as similar as 
possible within but as different as possible between (Alpar, 2011, p. 309). In cluster analysis, first, dendrograms of 
some hierarchical clustering methods were examined and among these methods, it was seen that Complete Linkage 
method provides the best grouping of countries. According to the dendrogram of the Complete Linkage Method, 
it was found that the countries were grouped in 4 similar clusters. Accordingly, obtained clusters are shown below:

1. Cluster : { (Armenia, Macedonia, Albania, Georgia, Jordan, Azerbaijan, Uruguay) (Oman, Saudi Arabia, 
Kuwait) (Kazakhstan) (Chile, Romania) (Latvia, Lithuania, Hungary, Czech Rep., Poland, Slovak Rep., Slovenia) 
(Egypt, Ukraine, Tunisia, Lebanon, Paraguay, Guatemala, Philippines, El Salvador, Honduras) (Dominican Rep., 
Jamaica, Cape Verde, Montenegro, Trinidad and Tobago) (Panama, Thailand, Bulgaria, Croatia, Costa Rica, Peru) 
(Venezuela, Colombia) (Tanzanıa, Kenya) (Ecuador, Sri Lanka, Morocco, Vietnam, Indonesia, South Africa) }

2. Cluster : {( Mali, Nigeria, Bangladesh, Pakistan, Chad, Burundi, Mauritania, Yemen) (Bosnia and Herzegovina, 
Serbia, Moldova) (Ethiopia, Gabon) (Kyrgyz Rep., Mongolia, Algeria, Iran) (Gambia, Lesotho, Benin, Sierra Leone, 
Malawi, Cameroon, Madagascar, Zimbabwe, Mozambique) (Cambodia, Nicaragua, Bolivia, Nepal, Tajikistan, 
Botswana, Namibia, Bhutan, Lao PDR, Cote D’lvoire, Senegal, Ghana, Rwanda) }

3. Cluster :{( Hong Kong, Netherlands, Singapore) (United Arab Emirates) (New Zealand, Norway, Iceland) (Austria, 
Switzerland) (Belgium, Korea) (Greece, Portugal) (Malaysia, Taiwan) (Bahrain, Qatar) (Estonia, Luxembourg) 
(Sweden, Finland, Denmark, Ireland) (Cyprus, Malta, Mauritius) (Barbados, Israel)} 

4. Cluster: {(Australia, United States of America, Canada) (Italy, Spain) (France, Germany, Japan, United Kingdom) 
(China, India) (Russian, Turkey) (Brazil, Mexico, Argentina)} 

Another group of clustering methods, Non-Hierarchical Clustering Methods, are also used for grouping units. 
The most important difference from hierarchical methods is that the number of clusters is either specified or 
is determined by testing various cluster sizes as a step of the method. Non-hierarchical Clustering Methods are 
K-Means Method and Maximum Likelihood Technique (Tatlıdil, 1996, p. 339). The application of the K-Means 
method determined the best grouping for 4 clusters (K = 4). The results obtained for K = 4 also largely overlap 
with the results of the hierarchical clustering analysis. Obtained results are as follows:

1.Cluster : {Albania, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Barbados, Bulgaria, Cape Verde, Chile, Croatia, Cyprus, Czech 
Rep., Poland, Slovak Rep., Estonia, Finland, Georgia, Hungary, Jordan, Kuwait, Kazakhstan, Lithuania, Latvia, 
Luxembourg, Macedonia, Mauritius, Malta, Oman, Montenegro, Poland, Panama, Romania, Qatar, Serbia, Saudi 
Arabia, Slovenia, Slovak Rep., Trinidad and Tobago, Uruguay, Paraguay, Thailand, Costa Rica, Peru }

2.Cluster : {Algeria, Bangladesh, Chad, Burundi, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Bosnia and Herzegovina, 
Cambodia, Cameroon, Congo, Cote D’lvoire, Gabon, Gambia, Ghana, Iran, Kyrgyz Rep., Lao PDR, Madagascar, 
Mali, Malawi, Moldova, Mauritania, Mozambique, Mongolia, Nigeria, Nepal, Pakistan, Rwanda, Sierra Leone, 
Senegal, Tanzania, Ethiopia, Tajikistan, Uganda, Yemen, Zambia, Zimbabwe, Lesotho }
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3.Cluster : { Colombia, Ecuador, Dominican Rep., El Salvador, Guatemala, Egypt, Honduras, Indonesia, Jamaica, 
Kenya, Lebanon, Morocco, Namibia, Nicaragua, Philippines, Sri Lanka, South Africa, Tunisia, Ukraine, Venezuela, 
Vietnam, Greece, Iceland, Hong Kong, Korea, Malaysia, Norway, New Zealand, Portugal, Singapore, Israel, Taiwan, 
Switzerland, United Arab Emirates, Austria, Qatar }

4. Cluster : { Canada, China, Denmark, France, India, Japan, Netherlands, Italy, Spain, Sweden, Ireland, Russia, 
Japan, Turkey, Australia, Argentina, United States of America, Mexico, Brazil, Belgium, Germany, United Kingdom, }

Since the results obtained by the Complete Linkage and the K-Means Methods are significantly similar, the 
interpretations will be made via the K-Means Method. When the clusters are examined the 1st and 4th clusters 
are mostly composed of upper-middle and high-income countries and the 2nd cluster is mostly composed of 
low and lower-middle income countries. Besides, it appears that among 4 groups Turkey is in the group which 
mostly contains middle and high-income countries. Accordingly, Turkey’s competitiveness in the T&T sector 
seems to be able to compete with high-income countries. It has been determined that countries differ especially 
in “Environmental Sustainability”, “Health and Hygiene”, “Cultural Resources and Business Travel” and “Safety 
and Security” areas.

Conclusion

It is observed that the competition in the field of travel and tourism among countries has increased gradually in 
recent years. One of the most important reasons for this is that the revenues from these areas have a significant 
share in the country’s economy. For this reason, countries need to increase their competitiveness in travel and 
tourism and to endeavor to overcome the possible shortcomings and to reach the level of higher countries.

In this study, it is tried to determine the current situation by ascertaining which of the 136 countries have similar 
characteristics in terms of travel and tourism indicators and located in the same groups. In addition, this study 
has a purpose to determine whether there is a change in country groups by comparing it with the future studies 
in this field.

The results shows that two significant discriminant functions were found to explain 98.7% of the total variance. 
Besides, as a result of discriminant analysis of 136 countries grouped by income level in terms of 14 indicators, it is 
seen that all T&T competitiveness indicators except “Natural Resources” are distinctive in terms of income groups 
created for countries. The rate of countries assigned to the right groups was found to be 82.4%. Accordingly, it 
can be deduced that the T&T competitiveness of the countries is related to the income level.

In the results of Cluster Analysis, which provides homogeneous subgroups by gathering the units that are most 
similar to each other in a group; as a result of examining the dendrograms of several of the Hierarchical Clustering 
methods, Complete Linkage Method was found to provide the best grouping. In addition, the application of the 
K-Means method, which is one of the Non-Hierarchical Cluster Analysis methods, determined the best grouping 
for 4 clusters (K = 4). When the clusters are examined it was seen that countries with similar income levels are 
located in the same clusters.

As a result of the analysis, the clusters obtained by the Complete Linkage and the K-Means Methods seemed to 
be significantly similar. According to the results obtained from K-Means, it appears that among 4 groups Turkey 
is in the group which mostly contains middle and high-income countries. Accordingly, Turkey’s competitiveness 
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in the travel and tourism sector seems to be able to compete with high-income countries. It has been determined 
that countries differ especially in “Environmental Sustainability”, “Health and Hygiene”, “Cultural Resources and 
Business Travel” and “Safety and Security” areas.
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ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTIONS OF 
HOSPITALITY BUSINESS EMPLOYEES IN THE SCOPE 
OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS:  
A STUDY IN RIZE
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Abstract 

The concept of organizational justice is used to express how fairly employees perceive their workplace procedures, 
interactions and outcomes. Including sub-dimensions such as organizational justice, distributive, procedural and 
interactional justice, organizational justice depicts a multi-faceted mega-building that has the potential to be an 
important variable. In addition, well-planned systems encouraging distributive, procedural and interactional justice 
provide various benefits both to the individuals and the organizations. The purpose of this research is to investigate 
whether the perceptions of organizational justice (distributive justice, procedural justice and interactional justice) 
of accommodation employees differ according to demographic characteristics. In line with this aim, a survey 
was applied onto 312 employees in the accommodation enterprises located in Rize. In order to determine the 
differences between organizational justice perceptions and demographic characteristics of employees, t-test and one-
way analysis of variance (ANOVA) were used. According to the study results, it was concluded that there were no 
significant differences between sub-dimensions of organizational justice perception and demographic characteristics 
(Educational Status, Marital Status, Department, Position, Working Years in Business and Total Working Years).

Key Words: Organizational Justice, Hospitality Business, Statistical Methods, Rize 

Introduction

The “justice” word, which originally comes from Arabic “adl” word and is used in Turkish language in the sense of 
conformity to right things, giving a right and rightness (Develioglu, 2004: p.8), is made used of in three different 
meanings. Firstly, it means conforming to the right and obeying the law, looking for everybody’s rights, not doing 
injustice, not leaving the rightness. The second meaning is the mutual protection of rights in a society through law 
and order and keeping them in balance. The last one is used in the sense of the organization that exercises rights 
and laws in a state (Ayverdi, 2005: p. 24). Besides, justice is referred to with the concept of right. Moreover, the 
parties that control their power sources have watched over the rights of the rights owners, which may be seen as 
the first examples of justice (Halis & Akova, 2008).

Social scientists point out that the thought of justice has been important as a basic requirement for job satisfaction 
and effective organizational functions for so long. More recently, various researches on the subject have been made 

1 (Recep Tayyip Erdoğan University), eren.erkilic@erdogan.edu.tr
2 (Süleyman Demirel University), cengizgazeloglu@sdu.edu.tr
3 (Afyon Kocatepe University), eaytekin@aku.edu.tr
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and more sensitive conceptual models have been developed for subjects that are appropriate for organizational 
functions and for variables. Developments have been effective in creating a literature. In organizations, a new 
concept called “organizational justice” has begun to be used to define the role of justice in the working environment 
(Yıldırım, 2007: p. 256). It is accepted by social scientists that organizational justice is a necessity for employee 
satisfaction and it helps organizations to fulfill their functions effectively along with taking the injustice as an 
organizational problem should be vital (Greenberg, 1990: p. 399). 

Organizational justice can be defined as “the way the wages, awards, punishments and promotions are made in 
the organization, how these decisions are taken or how these employees are told about these decisions, and how 
these decisions are perceived by employees” (İçerli, 2010: p. 69). Cremer (2005) expressed organizational justice as 
fairness in sharing the economic values, and fairness in the strategies and policies that the administration follows; 
to develop relations without any distinction between individuals, to respect the personalities, dignity and cultural 
values of employees, Another definition was made by Demircan Çakar (2008: p. 115) and it was indicated that 
whether employees are treated fairly in their work should be determined and added that it should focus on ways 
to influence other organizational outcomes. 

In general, research on organizational justice is driven by the belief that the employees who think they are treated 
fairly will have a positive tendency towards the organization and will behave in favor of the organization (Barling 
& Philips, 1993: p. 649).

The studies carried out on the organizational justice reveal that three dimensions of organizational justice have 
come to the forefront. The first one is the distributive justice which includes the evaluations concerning how fair 
the outcomes the individuals achieve. They relate to the employees’ perceptions of whether organizational gains 
are appropriate, moral, and correct. These perceptions are mainly tended to sharing organizational resources, 
wages and awards (Demircan Çakar & Yıldız, 2009: p. 70-71). Distributive justice points to the perceived equity 
of the results. Distributive justice is an assessment of whether rewards are proportionate to investments and is 
an assessment of whether the results are in line with expectations (Colquitt et al., 2006: p. 110). Cohen (1987) 
defined distribution justice as the perception of the employee as to whether organizational resources, rewards 
and punishments, allocation of wages are appropriate, just, moral, correct (Karadal, Demirel & Doğan, 2009). 
Moreover, distributional justice refers to subjective justice perceptions of the employees regarding the distribution 
of resources in the organization (Cropanzano et al., 2005).

The second dimension includes the procedural justice and involves the employees’ perceptions of whether 
the actions taken by the organization are being done correctly (Scandura, 1999). Also, it allows employees to 
participate in the formation of processes used to determine rewards or determining the rewarding process (İşcan 
& Naktiyok, 2004: p.183). Some matters such as treating everyone equally in the course of carrying out the 
transactions, ensuring the participation of employees in decisions to be taken as much as possible, striving not 
to be influenced by prejudices and treating employees fairly are related to procedural justice (Kutanis & Mesci, 
2010: p.529). When the procedural justice is evaluated from the employees’ point of view, it can be uttered that 
even after some negative situations such as receiving low wages or getting no promotion, it is very low probability 
that the employees will think about their low wages or getting no promotion since the employees believe that the 
process is fair (Bies & Tyler, 1993; p.355). 
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The third dimension is the interactional justice and emphasizes the social aspect of organizational justice. In 
addition, the interactional justice focuses on the investments allocated to the relationships between individuals and 
the output to be gained from such relationships (Ramamoorthy et al., 2004: p.249). Attention has been placed 
on the socio-psychological dimension of organizational justice since the material elements are not sufficient to 
provide justice between employees and managers. In this context, how or in what manner the taken decisions are 
told/ will be told to the employees also influence the perception of interactional justice. Employees, in the sense 
of perceiving the decisions, expect managers to communicate with themselves as well as others, and seek justice 
in this established communication. Deterioration in the perception of interpersonal interactional justice can cause 
employees to develop reactions to their managers (Özdevecioglu, 2003: p.79). There are two factors at the center of 
the perception of interactional justice. The first is that the reasons underlying the decisions taken in the distribution 
of resources are clear and correct and whether it is not explained to the affected parties adequately. The latter is that 
whether the practitioners of the decisions treat the affected individuals with dignity and honor (Jawahar, 2002). 

Eren (2010: p. 553) stated that the main principles that will affect all employees’ perceptions of organizational 
justice in the organization are as follows: righteousness and honesty, conformity to professional ethics, consistency, 
unprejudiced, taking objections into consideration, being flexible and participation in decisions. Complying with 
these rules will affect employees’ perceptions of organizational justice positively. Failure to comply with these rules 
will also have negative consequences.

Hospitality businesses have an organization structure in which open and intense human relations are experienced, 
and formal and unformal work and operations are applied together in organizations. Work and operations in 
the businesses have a system understanding in which leaders, managers and employees work together based on 
teamwork (İnce & Güripek, 2016: p. 168). In this context, to reach the pre-determined organizational goals, to 
provide a high quality service to their guests and to survive in their sector the hospitality enterprises should make 
the employees feel the perception that organizational justice exists in the organization. In an accommodation 
company where organizational justice has been ensured, it is obvious that more performance will be gained from 
the employees who communicate personally with the guest as well as important steps will be taken to reach the 
organizational goals.

Purpose and Importance of The Research 

The purpose of this research is to determine how the hotel management executives’ practices in regard to 
organizational justice affect the employees. It is also both intended to identify the organizational justice perceptions 
of employees working at the accommodation businesses in Rize and to contribute to the relevant literature along 
with creating data sources for hotel managers. That many cultures are integrated to each other within the service 
sector, workforce diversity, communication and management styles influence the perception of organizational 
justice. In addition to that, this situation affects the sense of belonging of the employee towards the organization 
in a positive or negative way. Thus, when the employees’ sense of belonging to the organization is increased and 
when they do their work in a peaceful environment and within the framework of the rules, it is ensured that 
the perception of organizational justice exists in the organization. As a result of that, it can be commented that 
favorable positive reflections to the organization may be achieved. 
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Method

The population of the research is composed of employees in the hotel enterprises operating in Rize. According 
to the Rize Provincial Culture and Tourism Directorate (2018), in the province of Rize where the research was 
conducted, as of 2018, there are a total of 70 accommodation facilities including 11 tourism certified facilities, 
14 public institution facilities and 45 other hospitality facilities.

As can be seen in Table 1, according to the “Workforce Research in Hospitality and Tourism Sector” (1989) by 
Ministry of Tourism; it has been calculated that the number of staff per room is 0.70 and the number of staff per 
bed is 0.35 out of general average including star hotel and other facilities in Turkey. 

Table 1. Number of Personnel per Bed and Room in the Hospitality Establishments in Turkey

Type of Facility Number of Staff per Room Number of Staff per Bed

5-star hotel 1.18 0.59

4-star hotel 0.76 0.38

3-star hotel 0.72 0.36

2-star hotel 0.56 0.28

1-star hotel 0.50 0.25

Special certificate owner 1.48 0.74

Holiday villages 0.74 0.37

1st Class motel 0.74 0.37

2nd Class motel 0.94 0.47

Hostel and oberj 0.40 0.20

TOTAL AVERAGE 0.70 0.35

Source: Ministry of Tourism (1989: p. 61), Ağaoğlu (1992: p. 114).

According to the data by Rize Provincial Directorate of Culture and Tourism (2018), the hospitality facilities in Rize 
have a total of 1876 rooms and a capacity of 3895 beds. Based on the total average in Table 1, when the number 
of personnel is calculated according to the number of rooms in Rize (1876 x 0.70) 1313.2 personnel is achieved. 
On the other hand, when the number of personnel is calculated according to the number of beds (3895 x 0.35), 
1,363.25 personnel result is reached. According to the obtained results, the population of the study accepted the 
calculation of number of personnel according to the number of beds and it ended that he population of the study 
is formed of 1363 hotel employees.

Due to the large number of units that constitute the population of the study and because of the cost limitations, 
sampling has been made. The sampling volume calculation formula proposed for the quantitative researches and 
given below has been utilized in this study. Özdamar (2001: p. 257) characterized the population with less than 
10,000 units as a limited population and supplied a formula concerning the calculation of the sample size, taking 
the type (quantitative) of variables into account related to the research topic. The formula for the sample sizes to 
be calculated taking into account the confidence level “1-α” is given in Table 2.
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Table 2. Formula for Calculation of the Sample Size

Variable Type Limited Population (N<10000)

Quantitative
(for average)

Source: Özdamar (2001:257).

N: Number of Units in Population,

n: Sample size, 

1.96, 2.58 and 3.28 values for Za: a= 0.05, 0.01, 0.001, 

d= Sampling error, 

the t distribution with the ta,sd= sd degree of freedom is the critical values of (sd=n-1). 

When the ta,sd critical values are sd= n-1® 5000, they can be taken equal to the Za values. 

In this direction;

when the formula is put into practice, the minimum number of samples (300) is reached. The table formed by 
Yazicioglu and Erdoğan (2004) support the above calculation. As for the ±0.03, ±0.05 and ±0.10 sampling errors, 
the sample sizes that need to be taken from different universe sizes are given in Table 3 (Yazıcıoğlu & Erdoğan, 
2004: p. 49-50).

Table 3. Sample Sizes

Population 
Size

±0.03 sampling error (d) ±0.05 sampling error (d) ±0.10 sampling error (d)

p=0.5
q=0.5

p=0.8
q= 0.2

p=0.3
q=0.7

p=0.5
q=0.5

p=0.8
q= 0.2

p=0.3
q=0.7

p=0.5
q=0.5

p=0.8
q= 0.2

p=0.3
q=0.7

100 92 87 90 80 71 77 49 38 45

500 341 289 321 217 165 196 81 55 70

750 441 358 409 254 185 226 85 57 73

1000 516 406 473 278 198 244 88 58 75

2500 748 537 660 333 224 286 93 60 78

5000 880 601 760 357 234 303 94 61 79

10000 964 639 823 370 240 313 95 61 80

25000 1023 665 865 378 244 319 96 61 80

50000 1045 674 881 381 245 321 96 61 81

100000 1056 678 888 383 245 322 96 61 81

1000000 1066 682 896 384 246 323 96 61 81

Source: Yazıcıoğlu and Erdoğan (2004: p. 50).
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In this context, simple random sampling method (Ural and Kilic, 2006: p. 41) was used and a total of 400 survey 
applications were carried out in hotel enterprises in Rize considering the fact that there may be incorrect and 
incomplete and not returned surveys. 88 questionnaires were excluded due to incomplete and incorrect fillings. 
312 questionnaires were regarded as usable and were subjected to analysis. Literature review was performed about 
the organizational justice in the study and a survey was conducted between April 20 and June 1, 2018 so as to 
determine the employees’ perceptions of organizational justice in hotel enterprises operating in Rize.

The questionnaire, which is used as data collection technique in the framework of the application of the research, 
consists of two parts. In the first part of the survey, demographic and some other individual characteristics of hotel 
employees were included. The second part of the questionnaire consists of a scale for identifying the organizational 
justice perceptions of the hotel employees. To measure organizational justice behavior, the organizational justice 
scales used by doctoral student Selma Arıkan in one of her doctoral researches at the Department of Organizational 
Behavior (English) of Marmara University and were originally utilized by Price and Mueller (1986) and Niehoff 
and Moorman (1993) in their study have been taken (quoted by Karaman, Yıldız Teknik Uni., 2009). On the scale, 
organizational justice is measured in three dimensions and consists of 15 expressions in total. Each sub-dimension 
consists of 5 expressions (distributive justice, procedural justice and interactional justice). These mentioned expressions 
are rated with a five-point Likert scale: “Strongly Disagree, Disagree, Neither Agree nor Disagree, Agree, Strongly 
Agree”. They were coded in the following way; “1 = I strongly disagree, 2 = I disagree, 3 = I Neither Agree nor 
Disagree, 4 = I agree, 5 = I strongly agree”. High scores on the organizational justice scale indicate an increase in 
perception of justice. The respondents were asked to mark the most appropriate response to these expressions.

Findings

In this part of the work, you may find the analyzes regarding the demographic characteristics and the analyzes 
revealing that whether the factors such as distributive justice, procedural justice and interactional justice differ 
statistically according to demographic characteristics. 

Table 4. Differences of Demographics among Factors

Variables Factor Group n Std. (p)

G
en

de
r

Distributive Justice
Female 122 3.23 1.07

0.442
Male 190 3.32 1.02

Procedural Justice
Female 122 3.41 1.04

0.530
Male 190 3.49 0.99

Interactional Justice
Female 122 3.54 1.01

0.757
Male 190 3.58 0.95

Table 4 shows the general distribution of men and women participating in the study. The participants consisted 
of 122 females and 190 males. The table reveals some information on whether factors such as distribution justice, 
process justice and interactional justice factors differ statistically in terms of gender. According to this table, it 
was identified that there is no difference between the genders in terms of the mentioned factors. In this context, 
it can be commented that the gender differences among the employees in hotel enterprises operating in Rize are 
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not effective on the perceptions of organizational justice. In addition, Ertürk (2018) investigated the relationship 
between teachers’ perceptions of organizational justice and organizational identity and obtained similar results to 
the results of this current research. Similarly, it was also observed in the research by Tetik (2012), Karacaoğlu and 
Yörük (2012) that the perception of organizational justice was not affected by the gender variable.

Table 5. Differences of Age Groups among Factors

Variables Factor Group n Std. (p)

A
ge

Distributive Justice

20 years and below 36 3.27 1.14

0.843
Between 21 and 25 years 115 3.22 1.03

Between 26 and 30 years 76 3.30 0.85

31 years and older 85 3.36 1.18

Procedural Justice

20 years and below 36 3.45 1.09

0.414
Between 21 and 25 years 115 3.39 1.05

Between 26 and 30 years 76 3.40 0.86

31 years and older 85 3.62 1.03

Interactional Justice

20 years and below 36 3.65 1.08

0.322
Between 21 and 25 years 15 3.44 1.01

Between 26 and 30 years 76 3.58 0.88

31 years and older 85 3.68 .95

In Table 5, you can see the distribution of age groups used in the study and find some information about whether 
they differ in terms of factors such as distribution justice, process justice and interactional justice. According to 
Table 5, there are 36 people in the age group of 20 and under, and 115 people in the age group of 21-25. There 
are also 76 people in the age group of 26 - 30 and 85 people in the age group of 31 and older. Among these age 
groups, it was identified that there was no statistically significant difference in 95% confidence level in terms of 
these three factors. For this reason, it can be stated that the age groups of employees working at the hospitality 
businesses in Rize are not effective on their organizational justice perceptions. Tağraf, Şahin and Özkan (2016) 
found in their research that there were significant differences between age variable and organizational justice 
perception. Nevertheless, Ertürk (2018) found that there were no significant differences between age variable 
and organizational justice perception. Similarly, Yilmaz and Doğan (2017), Keklik and Coskun Us (2013), Tetik 
(2012), İşcan and Sayın (2010) have reached similar results in their studies.
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Table 6. Differences of Educatıonal Status among Factors

Variables Factor Group N Std. (P)

Ed
uc

at
io

na
l S

ta
tu

s

Distributive Justice

Primary Education 63 3.29 1.10

0.372
High School 160 3.26 1.07

University 78 3.26 0.99

Graduate 11 3.83 0.59

Procedural Justice

Primary Education 63 3.40 1.03

0.438
High School 160 3.45 1.03

University 78 3.46 0.99

Graduate 11 3.94 0.49

Interactional Justice

Primary Education 63 3.54 1.05

0.385
High School 160 3.55 0.95

University 78 3.54 1.01

Graduate 11 4.07 0.45

According to Table 6, there are 63 primary school graduates, 160 high school graduates, 78 university graduates and 
11 graduate respondents. Among the education groups, it was determined that there was no statistically significant 
difference in the 95% confidence level in terms of distributive justice, procedural justice and interactional justice 
factors. In this context, it can be stated that the educational status of the employees working in hotel enterprises 
operating in Rize is not effective on their organizational justice perception. İşcan and Sayın (2010) and Karacaoğlu 
and Yörük (2012) similarly concluded in their studies that the educational status variable did not affect the 
organizational justice perception of the employees. In addition, Çırak and Atanur Başkan (2015) conducted a 
research on teachers and they found that there was a significant difference among the groups as a result of the 
one-way variance analysis for educational status variables. Yilmaz and Doğan (2017) and Tetik (2012) stated that 
they reached the conclusion that the educational status has an effect on the perception of organizational justice.

Even though there is a difference between the educational levels of the employees working in the hospitality businesses 
in Rize, it can be stated that the levels of education are not effective on the perceptions of organizational justice.
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Table 7. Differences of Marital Status among Factors

Variables Factor Group N Std. (P)

M
ar

it
al

 S
ta

tu
s

Distributive Justice

Single 177 3.17 1.01

0.102Married 125 3.42 1.04

Other 10 3.50 1.42

Procedural Justice

Single 177 3.39 1.02

0.129Married 125 3.52 1.00

Other 10 4.00 0.71

Interactional Justice

Single 177 3.49 1.00

0.230Married 125 3.64 0.95

Other 10 3.90 0.58

According to Table 7, 177 people are single, 125 are married while 10 people are in the other group. According 
to this table, it was figured out that there is no statistical difference between the marital status groups in terms 
of distributive justice, procedural justice and interactional justice factors. Similarly, Karacaoğlu and Yörük (2012) 
reached a conclusion in their study that the organizational justice perception was not affected by the marital status 
variable. Tetik (2012), Keklik and Coskun Us (2013) stated that marital status had no effect on organizational 
justice. Likewise, Iscan and Sayın (2010) expressed that they reached similar results in their research. Thus, it may 
be pointed out that although the marital status of the employees at the hospitality businesses changes, the marital 
status did not influence their organizational justice perception.
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Table 8. Differences of Departments among Factors 

Variables Factor Group N Std. (P)

D
ep

ar
tm

en
t

Distributive Justice

Front Office 23 3.14 1.03

0.900

Food & Beverage 159 3.26 1.14

Housekeeping 33 3.34 0.87

Sales And Marketing 18 3.57 0.73

Accounting 14 3.22 0.96

Human Resources 10 3.44 0.81

Other 55 3.28 1.03

Procedural Justice

Front Office 23 3.47 0.90

0.997

Food & Beverage 159 3.48 1.09

Housekeeping 33 3.36 0.88

Sales And Marketing 18 3.53 0.85

Accounting 14 3.40 0.93

Human Resources 10 3.38 0.81

Other 55 3.47 1.02

Interactional Justice

Front Office 23 3.58 0.84

0.985

Food & Beverage 159 3.58 1.07

Housekeeping 33 3.44 0.82

Sales And Marketing 18 3.63 0.77

Accounting 14 3.42 0.90

Human Resources 10 3.56 0.78

Other 55 3.60 0.97

Table 8 gives the general distribution of employees working in various departments and provides some information 
as to whether factors such as distributive justice, procedural justice and interactional justice differ statistically among 
the relevant groups. According to Table 8, 23 employees work in front office, 159 employees work food and 
beverage, 33 employees work in housekeeping, 18 employees work in sales and marketing, 14 employees work in 
accounting, 10 employees work in human resources and 55 employees work in the other group. In addition, there 
was no statistically significant difference in the 95% confidence level between the mentioned departments among 
factors such as distributive justice, procedural justice and interactional justice. Although the departments that 312 
employees work in hospitality enterprises in Rize differ by their departments, it can be said that the department 
that the employees work is not effective on the organizational justice perception of the employees. Yılmaz and 
Doğan (2017) reached similar results in their research. However, Poyraz, Kara and Çetin (2009) point out in 
their research that the department that the employees work is effective on their organizational justice perception. 
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Table 9. Differences of Demographics among Factors

Variables Factor Group N Std. (P)

Po
si

ti
on

Distributive Justice
Employee 267 3.25 1.05

0.168
Manager 45 3.48 0.96

Procedural Justice
Employee 267 3.44 1.01

0.303
Manager 45 3.60 1.00

Interactional Justice
Employee 267 3.55 0.99

0.660
Manager 45 3.62 0.88

As it can be seen that according to Table 9, while 267 people are in employee position, 45 people are in managerial 
position. Table 9 shows that there is no statistically difference between position subgroups in terms of factors such 
as distributive justice, procedural justice and interactional justice. In addition to that, Tetik (2012) and Yürür 
(2008) have reached the conclusion in their research that the occupied position is not effective on organizational 
justice perception. Although the positions of the participants on the management level vary, it can be indicated 
that the positions of the employees in Rize did not have any influence on the organizational justice perceptions. 

Table 10. Differences of Working Year at Business among Factors

Variables Factor Group N Std. (P)

W
or

ki
ng

 Y
ea

r 
A

t B
us

in
es

s

Distributive Justice

Less Than 1 Year 91 3.25 1.08

0.975
1 To 5 Years 155 3.30 1.03

6 - 10 Years 41 3.32 0.87

More Than 10 Years 25 3.26 1.28

Procedural Justice

Less Than 1 Year 91 3.45 1.08

0.965
1 To 5 Years 155 3.47 0.99

6 - 10 Years 41 3.40 0.92

More Than 10 Years 25 3.53 1.04

Interactional Justice

Less Than 1 Year 91 3.54 1.08

0.949
1 To 5 Years 155 3.56 0.97

6 - 10 Years 41 3.53 0.81

More Than 10 Years 25 3.67 0.88

According to Table 10, 91 employees work for the business less than 1 year, 155 employees work for the business 
between 1-5 years, 41 employees work for the business between 6-10 years and 25 employees work for the business 
for more than 10 years. Also, it was found out that there was no statistically significant difference in the 95% 
confidence level among the sub-groups of the working year at business in terms of factors such as distributive 
justice, procedural justice and interactional justice. It can be argued that although the employees working for the 
business in Rize differ in terms of their working year at the business change there is no effect on the employees’ 
organizational justice perception. Keklik and Coskun Us (2013) gained similar results in their research. However, 
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Özer and Urtekin (2007) and Tetik (2012) have indicated in the research that the working year of employees is 
effective on the perceptions of organizational justice. 

Table 11. Differences of Total Working Year among Factors

Variables Factor Group N Std. (P)

To
ta

l W
or

ki
ng

 Y
ea

r

Distributive Justice

Less Than 1 Year 49 3.07 1.10

0.364
1 To 5 Years 127 3.27 1.01

6 - 10 Years 75 3.34 0.92

More Than 10 Years 61 3.41 1.19

Procedural Justice

Less Than 1 Year 49 3.33 1.10

0.508
1 To 5 Years 127 3.46 1.03

6 - 10 Years 75 3.41 0.87

More Than 10 Years 61 3.61 1.05

Interactional Justice

Less Than 1 Year 49 3.43 1.09

0.500
1 To 5 Years 127 3.55 1.00

6 - 10 Years 75 3.54 0.86

More Than 10 Years 61 3.71 0.95

Table 11 presents the distribution of employees by their total working year. According to Table 11, 49 employees 
have been working less than 1 year, 127 employees have been working for 1-5 years, 75 employees have been 
working for 6-10 years and 61 employees have been working for more than 10 years. Additionally, it was identified 
that there was no statistically significant difference in the 95% confidence level among the sub-groups of total 
working year at business in terms of factors such as distributive justice, procedural justice and interactional justice. 
It can be stated that although the total working year of the employees in the sector participated in the study varies, 
the working year of the employees in the sector is not influential on the organizational justice perception. Yılmaz 
and Doğan (2017) obtained similar results in their study.

Conclusion and Commentation 

Hospitality businesses are labor-intensive enterprises where high employee-guest relations take place. Within a system, 
manager and employee require a 24 hour of active working based on communication. In this context, being fair in 
some applications such as applications in business, have a say in decisions, legal rights, equal communication and 
career plans may have significant impact on the employees’ perception of justice. In this framework, the demographic 
characteristics of the employees of the hospitality businesses can affect their perceptions of organizational justice. 

This research has been carried out on 312 employees in hospitality businesses operating in Rize, and 122 employees 
participated in the study were women while 190 employees were found to be men. Among the employees 
participating in the study, 36 employees are 20 years old or younger than 20, 115 employees are between 21-
25 years, 76 employees are between 26-30 years old and there are 85 employees at the age of 31 and over. 63 
of the participants are primary school graduates, 160 are high school graduates, 78 are university graduates and 
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11 participants hold a graduate degree. Of the 312 participants, 177 were single, 125 were married while 10 
were in the other group. Of all the participants, 23 work in the front Office department, 159 work in the food 
and beverage department, 33 work in the housekeeping department, 18 in sales marketing department, 14 in 
accounting department, 10 work in the human resources department and 55 work in the other departments. 
91% of the employees have been working less than a year in the business while 25% of the employees have been 
working more than 10 years in the business. In addition to that, 49 of the employees have been working in this 
sector less than 1 year, while 127 of the employees have been working in this sector between 1-5 years and 61 of 
the employees have been working in this sector for more than 10 years.

In the study, the data collected from the employees of the hospitality businesses in Rize were evaluated by statistical 
analysis and it is aimed to determine whether there is a difference between the employees’ organizational justice 
perceptions and demographic characteristics. As a result of the analysis carried out in this direction, it was concluded 
that there was no significant difference between the participants’ gender, age groups, educational status, marital 
status, the department, the position they hold, working years at business and working years in the sector and 
organizational justice perceptions.

As a result, it should be highlighted that it is the human resources that the priority should be given to in the 
hospitality businesses in attainment of their goals and the continuation of their existence. For that reason, it may 
be expressed that if the perception of organizational justice perceived by employees in the business is in the positive 
direction, this will play an important role not only in increasing productivity in business but also in taking place 
in the sector. In this direction, they will be able to make significant contributions in achieving the objectives that 
their businesses target with the help of the managers’ awareness of the organizational justice perception currently 
mentioned in the research.
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TRAVEL MOTIVATIONS OF VISITORS WHO TRAVEL 
FOR CULTURE: DIYARBAKIR EXAMPLE / KÜLTÜR 
AMAÇLI SEYAHAT EDEN ZİYARETÇİLERİN SEYAHAT 
MOTİVASYONLARI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ 
Gülseren Özaltaş Serçek1

Abstract 

With the value given to sustainability in recent years, cultural tourism has begun to see great demand and it is 
important for cultural values to be preserved and transferred to future generations. Those who want to see these 
values with the protection of cultural values constitute a big market for tourism in tourism. In this study, it is 
tried to determine travel motivations of the visitors in the cultural tourism market. Within the scope of the survey, 
459 visitors were interviewed by visiting Diyarbakir from the touristic point of view. When we associate travel 
personalities with travel motivations, it is determined that there is no meaningful difference in terms of age, marital 
status, occupation and monthly income. It has been determined that there is a meaningful difference between 
visitors’ gender, education, frequency of sightseeing trips, presence in Diyarbakır, day of stay in Diyarbakir, type 
of stay, visitor’s aim to visit Diyarbakır and information source. 

Key Words: Culture tourism, Travel motivations, Diyarbakır

Giriş

Günümüzde turizm, küresel gelişmelerin getirdiği teknoloji, ulaşımda kolaylık, bilgiye hızlı ve çabuk erişim 
sayesinde, toplumların gelişmişliğine bağlı olarak bir ayrıcalık olmaktan çıkmış, konusu itibariyle çeşitlenmiştir. 
Turistler ve ziyaretçiler gidecekleri turizm destinasyonunu farklı amaçlar için seçmektedirler. Bu nedenle turizm, 
içeriği itibariyle geleneksel deniz kum güneş konseptinden çıkarak kültür turizmi, kış turizmi, ekoturizm, doğa 
turizmi, inanç turizmi, sağlık turizmi gibi gün geçtikçe çeşitlenmektedir (Akkuş ve Güneş, 2016: s.74).

Sürdürülebilir turizm anlayışının gelişmesi, kaynakların hızla azalması ve niteliklerinin bozulması sonucu çevresel 
değerlere olan sorumluluk bilincinin artmasıyla beraber gerek dünyada gerekse ülkemizde turizm denilince oluşan 
algı, değişmeye başlamış; klasik tatil anlayışının yerini alternatif turizm türlerinin alması gibi nedenler insanların 
farklı arayışlar içine girmesine neden olmuştur (Ablak, Dikmenli ve Çetin, 2014: s.172; Emir ve Avan, 2010: 
s.203). Alternatif turizm türlerinden popülitesi artan kültür turizmi kapsamında turistler kültürel unsurları görme 
amacıyla seyahat etmektedirler.

Gidilecek yerin seçiminde birçok faktör rol oynamaktadır. Bu faktörler arasında bireylerin kendi içsel motivasyonlarının 
rolü kadar (itici seyahat motivasyonları), dışsal motivasyon kaynakları (çekici seyahat motivasyonları) da büyük 
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önem teşkil etmektedir (Dalgıç ve Birdir, 2015). Kültür turizmi amaçlı ziyaretlerde de farklı seyahat motivasyonları 
bulunmakla birlikte, dışsal motivasyon kaynakları yani destinasyon çekiciliklerinin etkisi bulunmaktadır. 

Günümüzde turizm pazarlaması alanında üzerinde durulan en önemli konulardan biri alışılan turizm faaliyetlerini 
geliştirerek planlamanın yanı sıra ülkemizdeki farklı bölgelerin ve turizm türlerinin her birinin ayrı ayrı pazarlanması 
yönündedir ( Albayrak, 2013: s.145). Yaşam şartlarının değişmesi ve seyahat alışkanlıklarının artması ile birlikte 
turizm ülkeler ve şehirler için büyük bir finans kaynağı oluşturmaktadır. Şehirler turizmden daha fazla pay kapmak 
için kendilerini en iyi şekilde konumlandırmakta ve hatta bir marka gibi stratejiler geliştirmektedir (Serçek ve 
Hassan, 2016).

Kültür turizmi ile sadece ekonomik kazanç sağlanmamakta daha da önemlisi kültür turizmi unsurlarını oluşturan 
kültürel varlıkların gelecek nesillere aktarılması sağlanmaktadır. Araştırmada kültür amaçlı seyahat eden turistlerin 
seyahat motivasyonları belirlenerek yetkililere, işletmelere ve yerel halka bilgi kaynağı oluşturularak, destinasyona 
daha fazla turist gelmesi için önlemlerin alınması konusunda katkı sağlayacaktır. 

Kavramsal Çerçeve

Kültür, tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, 
sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların 
bütünü olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2017). Ortaya çıktığı toplum veya bölge açısından özgün olan kültür 
olgusunun farklı coğrafyalara taşınması veya farklı toplumlar tarafından yaşanması mümkün değildir (Seçilmiş ve 
Köz, 2015: s.70). Bu nedenle de kültürel unsurları görmek ve deneyimlemek isteyen turistlerin turistik hareketliliği 
gün geçtikçe daha da artmaktadır. 

Kültür kavramı, sanat, dil, tarih, din, mimari yapı, yasam tarzı gibi etkenleri içine alan geniş bir kapsama sahiptir. 
Turistler kendilerine yabancı olan birçok ülke kültürünü tanıma amacıyla seyahat etmektedirler (Meydan Uygur 
ve Baykan, 2007: s.30).

Kültür gezginlerinde, farklı insan topluluklarını ve kültürlerini tanıma, deneyimleme, bu deneyimin katılımcısı olma 
isteğinin öne çıktığı görülmektedir. Ziyaretçiler kendilerine kişisel bir gelişim, yaratıcılık ve dönüşüm yaşatacak 
yaratıcı bir kültür turizmi deneyimi aramaktadırlar. Bugünün kültür turizmi anlayışında değişik kültürlerin mirası 
ile kaynaşmak, tanışmak, ziyaretçinin düşünce ve duygularında yeni bakış açıları ortaya çıkarmaktadır (Akkuş ve 
Güneş, 2016: s.75).

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, kültür turizmi en fazla gelişme gösteren turizm türleri arasında yer almakta 
ve hızla gelişme göstereceği öngörülmektedir. Bu bağlamda önemli bir alternatif turizm türü olan kültür turizminin 
geliştirilmesi, sağlayacağı ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan yararlarla büyük önem taşımaktadır (Meydan Uygur 
ve Baykan, 2007: s.30).

Günümüzde “kültür turizmi” ya da başka deyişle “kültürel miras turizmi” giderek ivme kazanan bir sektör olarak 
dikkat çekmektedir. Söz konusu olan tarihi çevre ve kültürel alanlar olduğundan yapılacak her türlü uygulamanın 
koruma ve geliştirme amacına yönelik planlanması sağlanmalıdır (Abacılar, 2008: s.2).

Kültür turizmi öncelikle yurtiçi turizmi hareketlendirmek için kullanılabilir. Yöre halkı doğal olarak geleneksel yapısı 
nedeniyle yerli ziyaretçilere daha sıcak ve misafirperver davranmaktadır. İç turizm talebinin artırılması ekonomik 
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anlamda turizm harcamalarının yurtiçinde kalmasını sağlayacak ve iç turizmden elde edilen gelirler yatırım amacıyla 
kullanılabilecektir (Doğan, 2006: s.255).

Seyahat motivasyonu, bireyleri belirli bir seyahat/tatil deneyimi yaşamaya yönelten nedenler olarak tanımlanabilir 
(Harman, 2014: 110). Turistlerin seyahat etme davranışları geçmişten günümüze merak edilen bir konu olmakla 
birlikte, alanda çokça araştırılan bir konu olmaktadır. Kültür turizminin son yıllarda büyük gelişme göstermesi 
ve özellikle ülkemizde iç turizmi geliştirici rolünün büyümesi ile bu amaçla seyahat eden turistlerin seyahat 
motivasyonları büyük önem kazanmaktadır. 

Crompton (1979), turistlerin seyahat motivasyonlarının, turisti seyahate çıkmaya ve seyahati için belirli bir turistik 
destinasyonu tercih etmeye yönelten güdülerin toplamı olduğunu ve seyahat edecekleri bölgeyi seçmenin bölgenin 
çekici özellikleri ve nitelikleri ile ilgili olduğunu belirtmektedir. 

İtici faktörler bireylerin daha çok içsel durumlarıyla ilişkili olarak bireyleri seyahat etmeye hazırlamaktadır (Yoon 
ve Uysal, 2005: s.50). İnsanları seyahate iten nedenlerin bilinmesi özellikle turizmden beklentileri olan topluluklar 
açısından elde edilecek kazanımların uzun vadeye yayılması ve beklentilerin devamlılığı açısından büyük önem 
taşımaktadır. Bu nedenlerin iyi bilinmesi ve doğru saptanması seyahatin hem amacına ulaşması hem de seyahatin 
yaratacağı ekonomik, sosyokültürel, çevresel ve politik sonuçların iyi yorumlanması açısından önem arz etmektedir 
(Altıntaş, 2012). İnsan istek ve beklentilerin sürekli değiştiği günümüzde mal ve hizmetlerin olduğu kadar farklı 
bölgelerin, kentlerin ve destinasyonların da tanıtımının ve geliştirilmesinin sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkıda 
bulunduğunu ortaya koymaktadır (Serçek ve Özaltaş Serçek, 2016).

Turistlerin tatil seçenekleri çok karmaşık olarak tanımlanmaktadır. İlk olarak, turizm ürünü kendi içinde karmaşık 
bir olgudur. İkincisi, tatil seçim yapısındaki tatil tercihleri ile tatil seçimleri arasındaki ilişki ve bağımlılığın yanı 
sıra aralarında yapılması gereken takas, tüm seçim durumunu turistlere karmaşık hale getirmektedir. Üçüncü 
olarak, turistler seçim durumundaki hem dış hem de kişisel faktörlerden etkilenmekte ve bu da tatil seçeneklerinin 
karmaşıklığına katkıda bulunmaktadır. Tüm bu yönlerin, turistlerin seçimlerinin sonuçları üzerinde bir etkisi olduğu 
varsayılabilir (Hedlund, 2013: s.4). Bir destinasyonun çekici faktörleri, o destinasyonun tercih edilmesi ve diğer 
destinasyonlar karşısında rekabet avantajı elde etmesi açısından oldukça önem taşımaktadır (Çetinsöz ve Artuğer, 
2014: s.574). Kitlelerin turizm davranışlarını, tercihlerini ve beklentilerini belirleyen motivasyonların açığa çıkarılması 
ve tanımlanması, turizm yöneticilerinin bu yönde çalışmalar yapabilmesine, alternatifler üretmesine, rekreasyonel 
olanakları zenginleştirmesine, kısaca tedbirler almasına zemin oluşturacaktır (Serçek ve Özaltaş Serçek, 2015).

Turistlerin seyahat motivasyonlarına ilişkin çalışmalardan, her bir turist pazarının kendine özgü seyahat 
motivasyonlarının bulunduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, bir turistin aynı anda birden fazla motivasyonun 
etkisi altında seyahate çıkabileceği de söylenebilir (Harman, 2012: s.54). Bu bağlamda, diğer çalışmalardan farklı 
olarak kültür turizminde yer alan turistlerin seyahat motivasyonları belirlenmeye çalışılmaktadır. 

Yöntem

Bu çalışma, turistlerin seyahat motivasyonlarını belirlemeye yönelik genel tarama türünde betimsel bir çalışmadır. 
Betimleme, olayları obje ve problemleri anlama ve anlatmada ilk aşamayı oluşturur. Bilimsel etkinlikler olayların 
betimlenmesiyle başlar. Bu sayede onları iyi anlayabilme, gruplayabilme olanağı sağlanır ve aralarındaki ilişkiler 
saptanmış olur (Kaptan, 1998: s.59). Betimsel tarama modelinde bilimin gözleme, kaydetme, olaylar arasındaki 
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ilişkileri tespit etme ve kontrol edilen değişmez ilkeler üzerinde genellemelere ulaşma söz konusudur (Yıldırım ve 
Şimşek, 2000: s.75). 

Veri Toplama Aracı

Araştırmada kullanılan veri toplama aracının ilk bölümünde demografik veriler ve seyahat alışkanlıklarının 
belirlemeye yönelik sorular; ikinci bölümünde ise Paris ve Teye’nin (2010) ile Godfrey’in (2011) çalışmalarından 
alınan ve Harman (2012) tarafından kullanılan 26 soruluk veri toplama aracı kullanılmıştır. 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi

Araştırmada kültür turistlerinin seyahat motivasyonları incelenmekte olup araştırmanın evrenini Diyarbakır’ı ziyaret 
edenler oluşturmaktadır. 2018 yılında Diyarbakır’ı ziyaret eden turist sayısı Tablo 1’de yer aldığı gibi yerli turist 
sayısı 275,559, yabancı sayısı 11,875 olmak üzere 287,434 olarak belirtilmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
2018). Günübirlik ziyaretçilerin de olduğu düşünüldüğünde sayı oldukça fazla olmaktadır. 

Tablo 1. 2017 Yılında Diyarbakır’da Konaklayan Kişi Sayısı

Konaklayan Kişi Sayısı

Tesis Türü Yabancı Yerli Toplam

Turizm İşletme Belgeli 11804 248492 260296

Belediye Belgeli 71 27 067 27 138

Toplam 11875 275559 287434

Tablo 1’de Diyarbakır’a gelip konaklama tesislerinde konaklayanların sayısı yer almaktadır. Araştırmanın örneklemini 
459 ziyaretçi oluşturmaktadır. 

Verilerin Analizi

Verilerin analizinde veriler kodlandıktan sonra uygun istatistik programlarında analize tabi tutulmuştur. Araştırmada 
elde edilen verilerin analizinde frekans, ortalama değerleri kullanılmıştır. Parametrik hipotez testlerinin varsayımlarına 
göre, verilerin aralıklı ya da oransal olması, verilerin normal dağılıma uyması ve grup varyanslarının eşit olması 
gerekir (Kalaycı 2009: s.73). Huck (2012), verilerin normal dağılım gösterebilmeleri için çarpıklık (skewness) 
ve basıklık (kurtosis) değerlerinin -1 ile +1 arasında değişmesi gerektiğini ifade etmektedir. Buna göre, toplam 
puanların normalliğine bakıldığında çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1 ve +1 arasında olduğu ve normal dağılıma 
uyduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla bu araştırmada veriler söz konusu özellikleri taşıdığından parametrik testlere 
tabi tutulmuştur.

Verilerin faktör analizine uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett Sphericity Testi ile incelenmiştir. 
İlk aşamada veri toplama aracınca yer alan değişkenlerin tümüne faktör analizi uygulanmış. Ölçeklerin faktör 
yüklerinin alt kesme noktası olarak 0.50 alınmıştır. Buna göre, seyahat motivasyonlarına ilişkin KMO değeri 
0.92 bulunmuştur. Bu durum verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir (Leech, Barrett ve 
Morgan, 2005). Verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiği ise Barlett Sphericity Testi ile test edilmektedir 
(Tavşancıl, 2002). Barlett Sphericity testi sonucu; Seyahat motivasyonlarına ilişkin χ2 değeri 5752,361 (p<0.000) 
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bulunmuştur. Sonucun anlamlı çıkması, verilerin normal dağılıma sahip olduğunu göstermektedir (Büyüköztürk, 
2012). Böylece KMO ve Barlett Testi sonuçları, bu veriler üzerinden faktör analizi yapılabileceğini, yani verilerin 
faktör analizi için uygun olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Veri Toplama Aracı güvenirliğini test etmek amacıyla diğer bir deyişle anketin iç tutarlılığını anlayabilmek için 
güvenirlik hesaplaması yapılmıştır. Güvenirlik, aynı şeyin bağımsız ölçümleri arasındaki kararlılığı, aynı süreçlerin 
izlenmesi ve aynı ölçütlerin kullanılması ile aynı sonuçların alınması yani ölçmenin tesadüfi hatalardan arınık olması 
(Karasar, 2009: s.148); ölçme aracını oluşturan ifadelerin birbirleriyle tutarlı olup olmadığı aralarındaki ilişkinin 
ölçülmesiyle belirlenir. Güvenirlik katsayısı, 0 ile 1 arasında değer alır ve değer 1’e yaklaştıkça güvenirliğin arttığını 
gösterir (Ural ve Kılıç, 2006: s.286).

Güvenilirlik analizinde, her bir değişkenin alfa katsayılarına bakılmıştır. Buna göre, aşağıda verilen Tablo 2’de ilgili 
değişkenler ve Cronbach Alfa Katsayıları görülmektedir. 

Tablo 2. Turistlere Uygulanan Veri Toplama Aracının Güvenirlik Katsayısı

Değişken Soru Sayısı Cronbach Alfa Katsayıları

Dünyayı Tanıma 4 .725

Deneyim Arayışı 5 .742

Bağımsız Seyahat Etme 4 .820

Sakinlik 3 .787

Sosyalleşme 4 .772

Yaşamın Geçiş Dönemleri 3 .570

Yeteneklerini Gösterme 3 .786

Toplam 26 .917

Turistlere yönelik veri toplama aracında yer alan boyutun Cronbach Alpha katsayısı 0,917 bulunmuştur. Bu sonuçlar 
araştırmada kullanılan veri toplama aracının yüksek derecede güvenilir olabileceğini göstermektedir.

Bulgular

Katılımcıların Demografik Özellikleri ve Seyahat Alışkanlıkları

Araştırmaya katılan ziyaretçilerin cinsiyetlerine göre dağılımına bakıldığında, kadın ziyaretçiler grubun % 44.0’ünü 
oluştururken, erkek ziyaretçiler % 56.0’sını oluşturmaktadır. Ziyaretçilerin yaşa göre dağılımına bakıldığımda, “26-35 
yaş” % 11,3’ünü, “36-45 yaş” % 58,2’sini ve “46- 55 yaş” % 25,3’ünü ve “56 yaş ve üzeri” % 5,2’sini oluşturmaktadır. 
Yaş değişkeninde 26 yaş altı kimse yer almamaktadır, bu sebeple kültür turizmini tercih edenlerin genelde orta 
yaş aralığında olanların tercih ettiği söylenebilir. Ziyaretçilerin medeniyet durumu dağılımına bakıldığımda, evli 
ziyaretçiler grubun % 56,6’sını oluştururken, bekar turistler % 43,4’ünü oluşturmaktadır. Ziyaretçilerin eğitim 
durumuna göre dağılımına bakıldığımda, “İlköğretim” % 4,4’ünü, “Ortaöğretim” % 39,2’sini, “Önlisans” % 42,5’ini, 
“Lisans” % 12,2 sini ve “Lisansüstü” % 10.2’si oluşturmaktadır. Ziyaretçilerin meslek durumları incelendiğinde 
45,32ünün esnaf, 42, 9’unun işçi olduğu kalanların memur olduğu belirtilmiştir. Aylık gelirleri incelendiğinde 1601-
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2500 TL arasında geliri olanların % 43,8, 2501- 3500 TL arasında geliri olanların ise % 46 olduğu belirlenmiştir. 
Araştırmaya katılan turistlerin kişisel bilgilerine ilişkin bulgular Tablo 3’te yer almaktadır.

Tablo 3. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri

Değişken Gruplar f % Değişken Gruplar f %

Cinsiyet Kadın 202 44.0 Medeni Durum Evli 260 56,6

Erkek 257 56.0 Bekar 199 43,4

Toplam 459 100 Toplam 459 100

Yaş 18-25 yaş 0 0 Eğitim Durumu İlköğretim 20 4,4

26-35 yaş 52 11,3 Ortaöğretim 180 39,2

36-45 yaş 267 58,2 Önlisans 195 42,5

46- 55 yaş 116 25,3 Lisans 56 12,2

56 yaş ve + 24 5,2 Lisansüstü 8 1,7

Toplam 459 100 Toplam 459 100

Meslek Memur 50 10,9 Aylık Gelir 1600 TL ve altı 23 5,0

İşçi 197 42,9 1601-2500 TL 201 43,8

Esnaf 208 45,3 2501 -3500 TL 211 46,0

Serbest meslek 4 0,9 3501- 4500 TL 16 3,5

Toplam 459 100 4501 TL ve + 8 1,7

Araştırmaya katılan ziyaretçilerin geziye katılma sıklığına bakıldığında, en çok “bayramlarda” geziye katılan ziyaretçiler 
grubun % 41,8’ini oluştururken, ikinci sırada “yılda bir” %32 ile geziye çıkanlar oluşturmaktadır. 

Araştırmaya katılan ziyaretçilerin konaklama gün sayısına bakıldığında, en çok “4-7 gün” konaklayanlar oluştururken, 
ikinci sırada“1-3 gün” konaklayan turistler grubun % 31,4’ünü oluşturmaktadır. Ziyaretçilerin konaklama şekline 
bakıldığında, “otel”de konaklayanlar % 68.’ini, “kamu misafirhanesi”nde konaklayanlar % 14.8’ini ve “akraba” 
yanında konaklayan turistler % 17,2’sini oluşturmaktadır. Ziyaretçilerin geliş amacına bakıldığında, tarihi ve turistik 
yerleri ziyaret amacıyla gelenler grubun % 35,9’unu oluşturmaktadır. İkinci sırada ise doğal ve kültürel çekicilikleri 
görmek amacıyla gelmektedirler. Diyarbakır’ı ziyaret edenlerin bilgi kaynakları incelendiğinde % 64,3’ü internetten 
bilgi edindiklerini belirtmektedirler. Ziyaretçilerin % 44’ü gezileri sırasında tarihi alanları ziyaret, %29,6’sı ise 
kültürel etkinliklere katıldıklarını/katılmayı düşündüklerini belirtmektedirler. Araştırmaya katılan turistlerin seyahat 
bilgilerine ilişkin bulgular Tablo 4’te yer almaktadır.
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Tablo 4: Turistlerin Seyahat Bilgilerine İlişkin Bulgular

Değişkenler Gruplar f % Değişkenler Gruplar f %

Geziye Katılma 
Sıklığı

Ayda Bir 4 0,9 Konaklama 
Gün Sayısı

Günübirlik 4 0,9

Resmi Tatilde 116 25,3 1-3 gün 144 31,4

Bayramda 192 41,8 4-7 gün 311 67,8

Yılda Bir 147 32,0

Diyarbakır’da 
bulunma

Hayır 30 6,5 Konaklama 
Şekli

Otel 312 68,0

1 24 5,2 Kamu 
Misafirhanesi

68 14,8

2 122 26,6 Arkadaş/Akraba 
Yanı

79 17,2

3 168 36,6

4 54 11,8

5 61 13,3

Diyarbakır’a Geliş 
Amacı

Tarihi ve turistik 
yerler 

165 35,9 Gezi sırasında 
katılması 
düşünülen 
etkinlikler 

Tarihi alanları 
ziyaret

202 44,0

Doğal ve kültürel 
çekicilikler 

112 24,4 Yürüyüş 40 8,7

İnanç 85 18,5 Kafe ve restoranları 
ziyaret

4 0,9

İş 73 15,9 Kültürel etkinlikler 136 29,6

Sağlık 24 5,2 Doğa gözlemciliği 77 16,8

Diyarbakır ile 
ilgili bilgi kaynağı

Televizyon 22 4,8

Radyo 8 1,7

İnternet 295 64,3

Seyahat Acentası 30 6,5

Seyahat Dergileri 62 13,5

Filmler 42 9,2

Turistlerin Seyahat Motivasyonları

Tablo 5’te ziyaretçilerin seyahat motivasyonları incelendiğinde ziyaretçilerin boyutlar bakımından birbirine yakın 
cevaplar verdileri görülmekte olup, en yüksek ortalamayı 3,45 ile “dünyayı tanıma” ve 3,44 ile “sakinlik arayışı” yer 
almaktadır. En düşük ortalamayı ise 2,94 ile “sosyalleşme” göstermektedir. Bu sonuçlar incelendiğinde ziyaretçilerin 
motivasyonlarının daha çok bireysel olduğu söylenebilir. 
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Tablo 5. Araştırmaya Katılanların Seyahat Motivasyonları 

Boyutlar Boyut 
Ortalama

Standart 
sapma

Maddeler Madde 
Ortalama

Dünyayı tanıma 3,45 ,767 Dünya hakkındaki bilgimi arttırmak 3.32

Diğer kültürleri keşfetmek 3.54

Yerel halktan insanlar ile etkileşime girmek 4.00

Bağımsız ve açık görüşlü olmak 2.94

Deneyim Arayışı 3,11 ,777 Arkadaşlarım ile iyi vakit geçirmek 2.87

Hayatımda bir kere yapabileceğim faaliyetleri 
yapmak

2.91

Heyecan yaşamak 3.33

Ailem ve arkadaşlarımla paylaşabileceğim 
deneyimler yaşamak

3.34

Özel etkinliklere katılmak 4.17

Bağımsız Seyahat 3,22 ,848 Seyahatimi kendi kendime organize etmek 3.30

Daha önce gidilmemiş ücra yerlere gitmek 3.26

Düşük bir bütçe ile seyahat etmek 3.28

Mümkün olduğunca uzun süre seyahat etmek 3.04

Sakinlik Arayışı 3,44 ,847 Zihinsel olarak rahatlamak 3.16

Fiziksel olarak rahatlamak 4.19

Sakin bir atmosferde bulunmak 2.96

Sosyalleşme 2,94 ,846 Diğerleri ile yeni arkadaşlıklar geliştirme 2.74

Diğer gezginlere eşlik etmek 2.73

Aidiyet hissine sahip olmak 3.35

Yakın dostluklar geliştirmek 2.93

Yaşamın Geçiş 
dönemleri

3,09 1,23 Kendimi keşfetmek 2.95

Yaşamımdaki yeni dönemlere/aşamalara 
hazırlanmak

2.98

Kendime olan güvenimi arttırmak 3.33

Yetenekleri 
Gösterme

3,22 ,866 Hayal gücümü kullanmak 3.41

Yeteneklerimi göstermek 3.02

Ziyaret ettiğim yerlere bir şekilde katkı sağlamak 3.23
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Turistlerin Seyahat Motivasyonları ile demografik özellikleri arasındaki ilişki

Araştırmaya katılan ziyaretçilerin kişisel bilgileri ile seyahat motivasyonları ilişkilendirildiğinde yaş, medeni durum, 
meslek ve aylık gelirleri bakımından anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle araştırmada anlamlı 
fark çıkan değişkenler dikkate alınarak sonuçlar tablolarda ayrıntılı incelenecektir. 

Diyarbakır’ı ziyaret edenlerin cinsiyet açısından; dünyayı tanıma, bağımsız seyahat etme ve yaşamın geçiş dönemleri 
arasında anlamlı bir fark olduğu ve erkeklerin ortalamasının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sakinlik arayışı, 
sosyalleşme, yaşamın geçiş dönemleri ve yeteneklerini gösterme açısından anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir 
(Tablo 6). 

Tablo 6: Ziyaretçilerin Cinsiyet Değişkenine Göre Seyahat Motivasyonlarına İlişkin t-Testi Sonuçları

Boyutlar Gruplar N ͞X S sd t P

Dünyayı Tanıma Kadın 202 3.35 .81
457 -2.518 .01*

Erkek 257 3.53 .71

Deneyim Arayışı
Kadın 202 3.08 .78

457 -2.36 .02*
Erkek 257 3.14 .77

Bağımsız Seyahat Kadın 202 3.13 .86 582 -2.36 .02*

Erkek 257 3.29 .82

*p<.05, **p<.00

Diyarbakır’ı ziyaret edenlerin eğitim durumları değişkenine göre seyahat motivasyonları incelendiğinde; Eğitim 
değişkeninde; dünyayı tanıma, yaşama geçiş dönemi ve yeteneklerini gösterme boyutlarında anlamlı farkın olduğu 
belirlenmiştir. Deneyim arayışı, bağımsız seyahat etme, sakinlik arayışı ve sosyalleşme boyutları açısından anlamlı 
bir farklılık belirlenmemiştir (Tablo 7). 
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Tablo 7. Ziyaretçilerin Eğitim Değişkenine Göre Seyahat Motivasyonlarına İlişkin Anova Testi Sonuçları

Boyutlar Gruplar N ͞X Varyansın 
Kaynağı

Kareler 
Toplamı

Sd
Kareler 

Ortalaması
F p

Anlamlı 
fark

Dünyayı 
Tanıma

A) İlköğretim 20 3.20 Gruplar 
arası

8.588 4 2.147

3.727 .00*
B-C

B) Ortaöğretim 180 3.31

C) Önlisans 195 3.58
Gruplar içi 261.540 454 .576

D) Lisans 56 3.54

E) Lisansüstü 8 3.56

Toplam 459 3.45 270.129 458

Yaşamın 
Geçiş 
dönemleri

A) İlköğretim 20 2.48 Gruplar 
arası

19.911 4 4.978

3.328

B) Ortaöğretim 180 2.92

C) Önlisans 195 3.27 Gruplar 
içi

679.034 454 1.496 .01*
A-C

D) Lisans 56 3.19 B-C

E) Lisansüstü 8 2.91

Toplam 459 3.09 73.817 150

Yetenekleri 
Gösterme

A) İlköğretim 20 2.73 Gruplar 
arası

8.993 4 2.248

3.046

B) Ortaöğretim 180 3.13

C) Önlisans 195 3.31 Gruplar 
içi

335.115 454 .738 .01*
A-C

D) Lisans 56 3.37 A-D

E) Lisansüstü 8 3.20

Toplam 459 3.22 73.817 150

*p<.05, **p<.00

Daha önce Diyarbakır’a gelme değişkeninde ise dünyayı tanıma, yaşama geçiş dönemi ve yeteneklerini göstermede 
anlamlı bir fak belirlenmiştir. Ancak diğer seyahat motivasyonu boyutları açısından anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir 
(Tablo 8). 

Tablo 8. Ziyaretçilerin Daha Önce Diyarbakır’ı Ziyaret Etme Değişkenine Göre Seyahat Motivasyonlarına İlişkin t-Testi 

Sonuçları

Boyutlar Gruplar N ͞X S sd t P

Yetenekleri Gösterme Hayır 30 3.55 .84 457 2.17 .03*

Evet 429 3.20 .86

Ziyaretçilerin Diyarbakır’a geliş amacı ile seyahat motivasyonları arasındaki ilişki incelendiğinde; deneyim arayışı, 
bağımsız seyahat etme, sakinlik arayışı, sosyalleşme ve yeteneklerini gösterme arasında anlamlı bir farkın olduğu 
belirlenmiştir. Dünyayı tanıma ve yaşamın geçiş dönemleri açısından anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (Tablo 9). 
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Tablo 9. Ziyaretçilerin Diyarbakır’a Geliş Amaçlarına Göre Seyahat Motivasyonlarına İlişkin Anova Testi Sonuçları

Boyutlar Gruplar N ͞X Varyansın 
Kaynağı

Kareler 
Toplamı Sd Kareler 

Ortalaması F p Anlamlı 
fark

Deneyim 
Arayışı

A) Tarihi ve 
turistik yerler 165 3.19

Gruplar 
arası 21.659 4 5.415

9.622 .00*
A-C
B-C
B-D

B) Doğal 
ve kültürel 
çekicilikler 

112 3.40

C) İnanç 85 2.81
Gruplar içi 255.491 454 .563

D) İş 73 2.92

E) Sağlık 24 2.90

Toplam 459 3.11 277.151 458

A) Tarihi ve 
turistik yerler 165 3.35

Gruplar 
arası 27.554 4 6.888

10.338 .00*
A-C
A-D
B-C
B-D

B) Doğal 
ve kültürel 
çekicilikler 

112 3.49

Bağımsız 
Seyahat

C) İnanç 85 2.85 Gruplar 
içi 302.507 454 .666

D) İş 73 2.96

E) Sağlık 24 3.10

Toplam 459 3.22 330.061 458

Sakinlik 
Arayışı

A) Tarihi ve 
turistik yerler 165 3.57

Gruplar 
arası 16.456 4 4.114

5.652

B) Doğal 
ve kültürel 
çekicilikler 

112 3.61

C) İnanç 
85 3.15 Gruplar 

içi 312.320 454 .688 .00*

A-C
B-C

D) İş 73 3.31

E) Sağlık 24 3.15

Toplam 459 3.44 328.776 458

Sosyalleşme

A) Tarihi ve 
turistik yerler 165 3.01

Gruplar 
arası 15.566 4 3.891

.5.652

B) Doğal 
ve kültürel 
çekicilikler 

112 3.17

C) İnanç 85 2.74 Gruplar 
içi 312.563 454 .688 .00*

B-C

D) İş 73 2.70 B-D

E) Sağlık 24 2.73

Toplam 459 2.94 328.129 458
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Boyutlar Gruplar N ͞X Varyansın 
Kaynağı

Kareler 
Toplamı Sd Kareler 

Ortalaması F p Anlamlı 
fark

Yetenekleri 
Gösterme

A) Tarihi ve 
turistik yerler 165 3.26

Gruplar 
arası 20.626 4 5.156

7.237

B) Doğal 
ve kültürel 
çekicilikler 

112 3.53

C) İnanç 85 3.00 Gruplar 
içi 323.483 454 .713 .00*

B-C

D) İş 73 2.98 B-D

E) Sağlık 24 3.02

Toplam 459 3.22 344.109 458

*p<.05

Sonuç ve Öneriler

İnsanlar, birbirinden farklı nedenlerle seyahate çıkmaktadırlar. Özellikle son yıllarda insanları seyahate yönelten 
nedenlerin çokça incelendiği ve bu nedenlerin sosyolojik ve psikolojik açıdan ele alındığı; böylelikle insanları 
motive eden nedenlerin ortaya konularak seyahate yönelmeleri sağlanmaktadır. Aslında ziyaretçiler gidecekleri 
destinasyonları bazen bilerek bazen farkında olmadan farklı sebeplerle de tercih edebilmektedirler. Bu nedenle 
günümüzde turizm destinasyonları, insanları seyahate yönelten motivleri dikkate alarak turistik ürün üretmekte, 
çeşitlendirmekte ve pazarlama çalışması yapmaktadırlar. 

Araştırma kapsamında Diyarbakır’ı ziyaret edenlerin demografik özellikleri, seyahat alışkanlıkları ve seyahat 
motivasyonları incelenmiştir. Araştırmaya katılan ziyaretçilerin çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu; 36-45 yaş 
aralığında olduğu; daha çok evlilerin yer aldığı; ortaöğretim seviyesinde eğitimli oldukları; genellikle orta düzeyde 
gelire sahip oldukları sonucuna varılmıştır. 

Araştırmanın sonucunda, araştırmaya katılan ziyaretçilerin kişisel bilgileri ile seyahat motivasyonları ilişkilendirildiğinde 
yaş, medeni durum, meslek ve aylık gelirleri bakımından anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir. Cinsiyet 
açısından; dünyayı tanıma, bağımsız seyahat etme ve yaşamın geçiş dönemleri arasında anlamlı bir fark olduğu ve 
erkeklerin ortalamasının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Eğitim değişkeninde; dünyayı tanıma, yaşama geçiş 
dönemi ve yeteneklerini gösterme boyutlarında anlamlı farkın olduğu belirlenmiştir. Ziyaretçilerin gezi sıklıkları 
incelendiğinde sadece dünyayı tanıma boyutunda anlamlı fark belirlenmiştir. Daha önce Diyarbakır’da bulunma 
değişkeninde ise dünyayı tanıma, yaşama geçiş dönemi ve yeteneklerini göstermede anlamlı bir fak belirlenmiştir. 
Ziyaretçilerin Diyarbakır’da kaldıkları gün bakımından incelendiğinde; dünyayı tanıma, deneyim arayışı ve sosyalleşme 
boyutlarında anlamlı bir fark belirlenmiştir. Konaklama türü incelendiğinde ise; dünyayı tanıma, deneyim arayışı, 
sosyalleşme ve yeteneklerini gösterme alanında anlamalı bir fark belirlenmiştir. Ziyaretçilerin Diyarbakır’a geliş 
amacı ile seyahat motivasyonları arasındaki ilişki incelendiğinde; deneyim arayışı, bağımsız seyahat etme, sakinlik 
arayışı, sosyalleşme ve yeteneklerini gösterme arasında anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir. Araştırmada yer 
alan ziyaretçilerin bilgi kaynakları ile seyahat motivasyonları arasında anlamlı farkın olup olmadığına bakıldığında; 
deneyim arayışı, bağımsız seyahat etme, sakinlik arayışı, sosyalleşme, yaşama geçiş dönemi ve yeteneklerini gösterme 
arasında anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir. Ziyaretçilerin katıldıkları etkinlikler incelendiğinde; dünyayı 
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tanıma, sosyalleşme, yaşamın geçiş dönemleri ve yeteneklerini gösterme ile seyahat motivasyonları arasında anlamlı 
bir farkın olduğu belirlenmiştir.

Bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin seyahat motivasyonlarının diğer kültürleri tanıma, sosyalleşme, yetenekleri 
sergileme, deneyim yaşama, kişisel gelişim ve rahatlama boyutlarında incelenebileceği tespit edilmiştir (Harman, 
2014: s.124). Araştırmada ziyaretçiler, dünyayı tanıma ve sakinlik arayışı boyutlarında daha yüksek ortalamada 
görüş bildirmekte olup, sosyalleşme açısından daha düşük ortalamada görüş bildirmektedirler. 

Yerli ziyaretçilerin kış turizmine yönelik seyahat motivasyonları; rahatlama, kendini geliştirme, huzur ve sosyalleşme 
öncelik sırasındadır (Ayaz ve Apak, 2017: s.38). Araştırmada sosyalleşme açısından öncelik sağlanmamıştır, bu 
bakımdan araştırmamız ile farklılık göstermektedir.

Albayrak (2013), tarafından yapılan çalışma sonunda turistleri kış turizmine iten motivasyonların Rahatlama, Prestij, 
Yenilik ve Bilgi Arayışı ile Sosyalleşme olduğu, çekici motivasyonların ise Olay ve Aktiviteler, Doğal Çekicilikler 
ve Turistik Olanaklar olduğu bulunmuştur. Diğer taraftan yaş grupları arasında itici ve çekici motivasyonlar 
açısından fark olup olmadığı araştırılmış 18-27 yaş arasındaki turistler için itici motivasyonlardan Prestij, çekici 
motivasyonlardan Olay ve Aktiviteler motivasyonunun diğer yaş gruplarına göre daha önemli olduğu sonucuna 
varılmıştır. Araştırmanın sonucu ile karşılaştırıldığında “dünyayı tanıma” ve “sakinlik arayışı” açısından rahatlama 
ve bilgi arayışını benzer özellikler taşıdığı, ancak sosyalleşme açısından farklılık gösterdiği söylenebilir. 

Kültür turizmi amaçlı seyahat edenlerin genel olarak dünyayı tanıma, farklı kültürleri anlama ve tanıma amaçlı 
destinasyon seçtikleri söylenebilir. Bu nedenle ziyaretçilerin seyahat motivasyonlarını belirleyerek onların istek ve 
ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler ve hizmetler sunmak hem ziyaretçilere hem de ürün ve hizmet sunucularına 
avantajlar sağlayabilecektir. Bu nedenle araştırmanın sonuçları destinasyonların gelişimi açısından kullanılabilir 
veriler sağladığı söylenebilir. İleride yapılacak çalışmalar açısından farklı ziyaretçi grupları ve farklı destinasyonlar 
ele alınarak incelemeler yapılabilir. 
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SOCIO-CULTURAL IMPACTS OF TOURISM: THE 
EVALUATION IN THE CONTEXT OF SOCIOLOGY 
APPROACHES
S. Emre Dilek1

Abstract

This study will focus on the positive and negative socio-cultural impacts of the tourism and tourism will be 
scrutinised as a socio-cultural institution. The fact remains that the change of religious beliefs, ethical values, life 
style, language and art (cultural impacts of tourism) and urbanisation, social stratification, political and family 
structure (social impacts of tourism). These dimensions presented by many scholars will argued both positively 
and negatively in the context of sociology theories such a social exchange, integrated threat, contact hypothesis, 
mobilities, performativity and actor-network theories that are the most commonly used to understand and clarify 
between tourist-residents interaction, and to scrutinise the socio-cultural impacts of tourism like overtourism. 

Key Words; Socio-cultural impact, sociology theories, the state of art, tourism

Introduction

The last quarter century has been marked by dramatic historical events, major technological innovations and far-
reaching social and cultural changes in both the Western and non-Western parts of the world (Cohen & Cohen, 
2012). The nature of tourism, its relationship with society, as well as the sociological approaches to its analysis 
and interpretation, underwent a widespread transformation. The early focus on Western tourists visiting other 
places, often in less developed or emerging countries, which could provide sun, sand, sea, shopping (and in the 
case of some tourist sites, sex), encouraged researchers in the developing field of tourism studies to examine issues 
of inequality and economic, social and cultural exploitation. It also gave rise to a set of concepts which were 
more relevant to a western leisure experience: Urry’s influential “tourist gaze,” MacCannell’s seminal proposition 
of “staged authenticity,” Graburn’s excursion into rites of transition and the anthropological concept of a “sacred 
journey,” and Nash’s economic underdevelopment and globalisation thesis of “tourism as a form of imperialism,” 
“fluidity or liquidity society” stated by Bauman, among others (MacCannell 1973; 1999; Graburn 1989; Nash 
1989; Urry, 1993; 1995; 2002; Urry & Larsen 2012; King, 2015). It is a world of accelerated economic, social 
and cultural change, driven by the process of globalization, rapid technological progress, and the communication 
and information revolutions affected positively and negatively the global dynamics of contemporary tourism. 

The positive and negative effects (impacts) of tourism industry can be classified into the socio- cultural impact, 
economic impact and environmental impact (Mason, 2015). A great majority of researchers who examined the topic 
studied the perceived impacts (Belisle & Hoy, 1980; Ap, 1992; Haralambopoulos & Pizam, 1996). The interest 
can concentrate on economic impacts (Zhou et al., 1997; Wagner, 1997). While this interest in economic impacts 

1 (Batman University), s.emre.d@hotmail.com



52

SOCIO-CULTURAL IMPACTS OF TOURISM: THE EVALUATION IN THE CONTEXT OF SOCIOLOGY APPROACHES

S. Emre Dilek

continues (Dwyer et al., 2004), researchers have also been examining other dimensions such as socio-cultural (Puczko 
& Rátz, 2000; Gursoy & Rutherford, 2004; Mbaiwa, 2005a) and environmental (Gössling, 2002; Kaltenborn et 
al., 2008). In this context, the chapter will focus on the socio-cultural effects of tourism. Socio-cultural impacts 
of tourism results from the interaction between residents (host), and tourists (guests) (Smith, 1995). Oppermann 
and Chon (1997) state that, while it has been recognised that tourist-host interactions not only have an effect on 
the hosts and the host society, but also on the tourists and the tourists’ societies, most studies are concerned with 
negative impacts on hosts and the host society. In reality, socio-cultural impacts tend to contain a combination 
of both positive and negative affects both hosts and guests (Archer, Cooper, & Ruhanen, 2005; Mbaiwa, 2005b). 

Literature Review
Developments of Sociological Debates and Theories on Tourism

Sociology plays a major role in tourism. The sociology of tourism is an emergent specialty concerned with the 
study of touristic motivations, roles, relationships, and institutions and of their impact on tourists and on the 
societies who receive them (Cohen, 1984). Sociological theorizing about tourism during the last quarter of the 
20th century was dominated by the question of the relationship between tourism and Western modernity and 
authencity as a cultural motive in tourist experiences. (MacCannell, 1976; Wang, 2000). The relationship appeared 
to have the potential to become the basis of a paradigm for the sociological study of tourism (Cohen, 1988; 2007; 
Olsen, 2002; Cook, 2010). Towards the end of the last century, however, the sociological study of tourism moved 
largely away from the problématique of authenticity (Cohen & Cohen, 2012). The issue declined under the impact 
of two historical developments: “the post-modern turn in Western tourism” and “the rise of non-Western tourism”.

Baudrillard (1994) who is one of the most important post-modern theorists, denied the existence of “originals” in 
the contemporary world, which allegedly thrives on simulacra, while Ritzer and Liska (1997) argue that a craving 
for fun and enjoyment replaced the quest for authenticity as the dominant post-modern tourist motivation. On 
the other hand, another important theoretical opening was made by John Urry (1990), who introduced into 
tourism discourse Foucault’s concept of the “gaze.” Urry distinguished two principal varieties of the tourist gaze, 
the “romantic” and the “collective”. Though Urry, unlike Foucault, was not directly concerned with the “gaze” as 
a means of control and surveillance, his work prompted others” attention to issues of power and authority in the 
tourism process (Cheong & Miller, 2000). In addition to this, the another principal proponent of the new paradigm 
by John Urry (2000) who focused on the “diverse mobilities of peoples, objects, images, information, and wastes”. 

The novel conceptual and theoretical developments in the field, beyond the discourses of authenticity and the tourist 
gaze, are closely related to a broader meta-theoretical re-orientation in contemporary sociology and philosophy, 
which in turn reflects some of the wider late modern social trends discussed above (Cohen & Cohen, 2012). The 
theoretical perspectives are a combination of the basic conclusions about the functions of a society, it is different 
ways the sociologist sees how the society is changing and how best to use a specific theory in the research. Therefore, 
there are several theories associated with the discipline of sociology (Cohen, 1979; Dann & Cohen, 1991). 

Authenticity

Authenticity has received much attention in tourism literature (Lu, Chi & Liu, 2015). The major development of 
the authenticity concept in the tourist literature is shown to be that of MacCannell who proposed, using Goffman’s 
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stage approach, that all tourists seek authenticity but are frustrated in their attempts because of the creation of 
frontstage, inauthentic environments. In another addition to the authenticity notion Cohen argued that some 
tourists perceive the inauthenticity of their settings (MacCannell, 1973; Pearce & Moscardo, 1986; Cohen, 1988; 
Wang, 1999). authenticity is a relational concept that functions to interlace notions of originality, genuineness, 
symbolism, encounter and experience (Rickly & McCabe, 2017). 

The last few decades have seen increased academic interest in the subject of authenticity since MacCannell 
introduced it to academe as part of his staged authenticity theory (Mkono, 2012). There are many types or 
sub-conceptualisations of authenticity each with its respective definition or theoretical orientation: constructive 
authenticity, symbolic authenticity, existential authenticity, cool authenticity, activity-related authenticity, object/
objectivist authenticity, emotional authenticity, performative authenticity, and so on (Steiner & Reisenger, 2006; 
Pearce, 2007). In this context, authenticity could be categorized into three dimensions: objective, constructive, 
and existential (Wang, 1999; Akhoondnejad, 2016). While objective authenticity is judged based on evidential or 
objective standards, existential authenticity pertains to the authenticity that consumers judge their experiences based 
on their emotional experiences instead of the objective criteria. Constructive authenticity means that the concept 
is a result of social construction. In other words, both objective and constructive authenticities are object-related, 
whereas existential authenticity is experience-related.

Tourist Gaze

The term “gaze” refers to the discourses and practices of seeing in tourism contexts as well as to ways of knowing 
what is being looked at (Tzanelli, 2014). Originally framed by Foucault’s notion of discourse, the prison and the 
medical gaze, it is now concentrated on tourist systems, institutions, and visitor economy. The tourist gaze defined 
by Urry (1990; 2002) is founded on the premise that tourists gaze upon what constitutes difference from their 
everyday lives (Willis, Ladkin, Jain & Clayton, 2017). It asserts that tourists “consume goods and services because 
they generate pleasurable experiences which are different to those typically encountered in everyday life” (Urry, 2002: 1). 
Urry (1990; 2002) argues that tourists gaze upon what is considered different from every-day life which brings a 
sense of escape and pleasure. According to Urry, there are aspects of the tourist gaze that prefigure the experience of 
postmodernity, so in order to understand the tourist gaze it is useful to understand the transition from modernity 
to postmodernity. In addition to that, it is still used by many scholars as an important concept to understand the 
touristic experiences of the period we are in that defined as a co-existence of the modern and the postmodern 
(Ackland, 2017; Zhang & Hitchcock, 2017; Stone & Nyaupane, 2018). 

Mobility

Mobility in the context of the beginning of the third Millennium has become a symbol of the contemporary 
civilizations. Urry (2000) argues that mobilities rather than societies should be at the heart of a reconstituted 
sociology. His work on mobilities, and that of several others, led in the mid-2000sto a coalescence of interests 
around this theme, the first issue of the journal Mobilities, and somewhat tentative claims in two important 
editorials that there was a ‘new mobilities paradigm’ (NMP), though in neither case was the term ‘paradigm’ 
actually defined (Hannam, Sheller, & Urry, 2006; Sheller & Urry, 2006; Sheller, 2014). 
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Mobility nowadays means personal freedom and social development. In this regard, tourism, as an instrument 
of freedom and social development, is about mobility and movements of people and it is seen as part of a sub-
set of a vast and heterogeneous complex of global mobilities, which also includes migration, return migration, 
transnationalism, diasporas, and other obligatory as well as voluntary forms of travel (Cohen & Cohen, 2012). The 
growth of tourism-related mobility is related to a number of factors including overall increases in global population, 
urbanisation and the diffusion of a consumer culture that values travel-related consumption (Hall, 2015). 

Performativity

Performativity is an innovative approach of crucial significance in the re-orientation of contemporary sociology 
(Cohen & Cohen, 2012). Judith Butler’s foundational feminist work Gender Trouble (1990/1999) introduced a 
theory that has had wide-ranging and significant implications in a variety of fields (Jenkins & Finneman, 2018). 
Performativity is a term which is starting to pervade tourism literatures has followed different bifurcating streams 
of development (Harwood & El-Manstrly, 2012). One early stream is within anthropology led by Finnegan (1969) 
and Tambiah (1973) drawing upon Austin. Within Sociology, particularly science studies and the sociology of 
economics, Latour (1986), Callon (1998, 2007) and MacKenzie (2005) have provided a substantive development 
in the concept, which has been picked up by those with an interest in organisational routines (Feldman, 2000; 
Feldman & Pentland, 2003). Theatre studies offers a fresh stream with its orientation towards stage performances 
grounded in the works of Bateson (1955) and Goffman (1959). 

Performativity approach has been deployed in the tourism literature in two principal modes; 1) a moderate, 2) 
a more radical one (Cohen & Cohen, 2012). The moderate mode draws its inspiration from Goffman’s (1959) 
performance approach to social interaction: “behavioral acts are strategically deployed as means of self-representation 
and impression management in everyday life”. The mode of radical performativity goes a step beyond Goffman. 
Departing from the concept of “performative speech acts” of the philosopher of language John L. Austin (1978), 
it expands the concept of performativity beyond utterances to include non-lingual symbolic acts, such as gestures, 
salutations or prostrations (Cohen & Cohen, 2012; p. 2017). 

Social Exchange

Perceptions of tourists, attitudes toward tourism development, and relations between tourists and hosts have been 
identified as key factors in the tourism industry (Gursoy & Rutherford, 2004; Ward & Berno, 2011). A major 
exception to the dearth of theoretical grounding in tourism studies has been the application of social exchange 
theory (SET) to the investigation of tourist-host relations (Choi & Murray, 2010). SET has been popular in the 
sociology and social psychology literature and is considered to be one of the oldest theories of social behaviour 
(Nunkoo, 2015). Social exchange involves two persons, each of whom provides some benefits to the other, and 
contingent upon rewards from the other (Emerson, 1981). In other saying, SET considers exchange as the basis 
of human behaviour. According to Molm, Collett, and Schaefer (2007) social exchanges can be either direct 
or indirect. Direct forms of social exchanges are reciprocal exchanges when ‘‘actors’ contributions are separately 
performed, non-negotiated and initiated by performing beneficial acts for another” (Coulson, MacLaren, McKenzie, 
& O’ Gorman, 2014: p. 135). As to indirect forms of SET are negotiated exchanges when they ‘‘focus on the 
terms two actors negotiate to reach a mutually beneficial agreement” (Andriotis & Agiomirgianakis, 2014: 579; 
Paraskevaidis & Andriotis, 2017: p. 27). In this context, SET has provided a conceptual base for the examination 
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of the interrelationships among perceptions of costs and benefits, positive and negative impacts, and support for 
tourism (Nunkoo & Ramkissoon, 2010). 

Integrated Threat

Integrated threat theory was originally proposed by Stephan, Ybarra, Martínez, Schwarzwald, and Tur-Kaspa 
(1998) and derived from the field of social psychology. The theory has the potential to contribute to a broader 
understanding of tourism attitudes (Monterrubio, 2016). This theory may particularly be useful in understanding, 
explaining and predicting negative attitudes towards tourists. According to Aberson (2015), understanding threats 
plays an important role in potentially reducing the cognitive and affective dimensions of negative attitudes. As a 
particular form of social mobility, tourism offers a unique arena in which to explore in the context of studies of 
tourism’s impact and local attitudes how threats may lead to local populations’ negative perceptions of tourists 
(Monterrubio, 2018).

Contact Hypothesis

Contact hypothesis has been described as one of the best ways to improve relations among groups that are experiencing 
conflict. It has been one of the most successful ideas in the history of social psychology (Brown, 2000). Developed 
in the 1950s by Gordon Allport, the theory holds that contact between two groups can promote tolerance and 
acceptance, but only under certain conditions, such as equal status among groups and common goals (APA, 2001). 

In the tourism academia, social contact and cultural distance are widely believed to play important roles in 
developing the understanding of intergroup relations, travel experiences, and the attitudes of tourists (Fan, Zhang, 
Jenkins & Tavitiyaman, 2017). Cohen (1972) argued that the differences between the cultural characteristics of 
tourists and hosts are the most important variables to compare in tourism studies. Cohen (1972) argued that the 
“extent” and “variety” of social contact between tourists and hosts can determine the degree to which and the way 
the two groups affect each other. Based on the literature, the “extent” of social contact can be explained by the 
quality of social contact (Woosnam & Aleshinloye, Strzelecka, & Erul, 2016), and the “variety” of social contact 
can be represented by the quantity of social contact (Reisenger & Turner, 2002). Therefore, the current studies 
adopt both the qualitative and quantitative aspects to measure social contact in the tourism field (Fan et al., 2017).

Actor Network Theory

Actor network theory (ANT) emerged in the 1980s through sociological studies of scientific practice by a group 
of scholars located in Paris, including Michel Callon, Bruno Latour, John Law and Arie Rip (Callon, Law, & Rip, 
1986; Dawson & Jöns, 2018). Over the past three decades, ANT-based research has produced new insights into a 
range of academic disciplines beyond science and technology studies by helping to understand the ‘emergence and 
experience of “things” (Fenwick, 2011). ANT theoretical framework was developed to help us understand how 
(new/disputed) scientific knowledge becomes close and new actions and methods become accepted and adopted 
(Dedeke, 2017). The three main elements of ANT –”actor,” “network,” and “theory” – have been subject to fierce 
debate ever since beginning in the 1980s (Law, 2009; Van der Duim, Ren & Jóhannesson 2017). Since the 2000s, 
ANT has gradually come to be adopted in the field of tourism studies (Van der Duim, Ren, & Jóhannesson, 2013).
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ANT has been prominently discussed in sociology (Latour, 2005), geography (Jöns, 2006), urban studies (Farías 
& Bender, 2010), education (Fenwick & Edwards, 2010), leisure studies (Kerr, 2016; Dawson & Jöns, 2018) 
and also tourism studies (Van der Duim, Ren, & Jóhannesson, 2013). ANT is uncovering and tracing the many 
connections and relations among a variety of actors (human, non-human, material) that allow particular actors, 
events, and processes to become what they are (Bosco, 2015, p.150). At heart of ANT is an emphasis on the 
‘relational materiality’ of our environment (Law, 1992). In this regard, tourism can be understood as a practice 
that involves networked orderings of people, natures, materials, mobilities and cultures; production as well as 
consumption of those different elements. So, ANT is possible to push forward understanding of what makes 
tourism happen in place (Jóhannesson, 2005). 

Socio-Cultural Impacts of Tourism

How does tourism industry impact a country or region? The positive and negative effects of tourism industry can 
be classified into the socio-cultural, economic and environmental impacts. However, in this study, socio-cultural 
effects of tourism are evaluated in terms of sociological approaches. Tourism may have many different effects 
on the socio-cultural life in a particular region or area, depending on the cultural and religious strengths of that 
region. Socio-cultural impacts of tourism results from the interaction between ‘host’, or local people, and ‘guests’, 
or tourists (Smith, 1995). The interaction between tourists and the host community can be one of the factors 
that may affect a community as tourist may not be sensitive to local customs, traditions and standards. The effect 
can be positive or negative on the host community (Essays, 2013). 

Positive Impacts

Tourism can contribute to social and cultural changes in host societies, including changes in value systems, traditional 
lifestyles, family relationships, individual behaviour or community structure (Rátz, 2002). Its positive socio-cultural 
impacts include: the improvement of various local services such as entertainment, health, telecommunications, 
banking and local government administration, infrastructure development such as tarred roads, airports and 
airstrips, hotels and lodges, and the participation of local communities in community-based tourism and natural 
resource management (Mbaiwa, 2005b; Kariel & Kariel, 2017). In addition to this, tourism can also generate 
positive impacts as it can serve as a supportive force for peace, foster pride in cultural traditions and help avoid 
urban relocation by creating local jobs (Chilembwe, 2014). 

Negative Impacts

Tourism also has negative socio-cultural impacts which threaten the quality of life among local people (Butler, 
2007). These impacts include: enclave tourism, racism, relocation of traditional communities, break-up of the 
traditional family structure and relationships, increase in crime, prostitution and the adoption of the Western 
style of dressing and a traditionally unacceptable ‘vulgar’ language by young people (Mbaiwa, 2005a; Kariel & 
Kariel, 2017). In addition to these, Tourism can cause change or loss of local identity and values, brought about 
by several closely related influences: commodification, standardization (e.g. well-known fast-food restaurants or 
hotel chain), loss of authenticity and staged authenticity, adaptation to tourist demands, socio-economic inequality, 
and irritation due to tourist behavior (e.g. overtourism) (STA, 2015). 
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The Meaning of Sociological Approaches Towards Socio-Cultural Impacts of Tourism

While sociology is concerned with the study of human social behavior and the influence of society upon this 
behavior (Giddens & Griffiths, 2006), tourism sociology is concerned with the study of tourists’ motivativation, 
roles, relationship and institutions and of their impacts on tourist and host communities with reference to sociological 
theories and concepts (Cohen, 1984). In this regard, this study focus on the meaning of sociological approaches 
towards socio-cultural impacts of tourism. Franklin and Crang (2001) stated that the understanding of tourism 
has become fetishized as a thing, a product, a behaviour – but in particular an economic thing as Rojek and Urry 
(1997, p.2) say; “the problematic character of tourism is deliberately to abstract most of the important issues of social 
and cultural practice and only consider tourism as a set of economic activities”. Therefore, it is obvious that tourism 
as a social institution should be scrutinise and clarify its socio-cultural impacts as well as its economic impacts.

One of the sociological approaches given above is mobilitiy paradigm. In the seminal book “On the move” written 
by Creswell (2006), he discusses “mobility approach” and notes that mobility is a fundamental geograpchical 
aspect of existence. Walking, going on holiday, immigrating, travelling are different forms of mobility in contrast 
to any kind of fixity (Creswell, 2006, p.2). The growth of tourism-related mobility is related to a number of factors 
including overall increases in global population, urbanisation and the diffusion of a consumer culture that values 
travel-related consumption (Hall, 2015). So, socio-cultural impacts of tourism have increased in accordance with 
the growth of tourism-related mobility. As a matter of fact, overtourism occurs when there are too many visitors 
to a particular destination like Barcelona and this situation can be regarded as a result of the growth (Seraphin, 
Sheeran, & Pilato, 2018). 

Another important sociological approach in terms of socio-cultural impacts of tourism is tourist gaze. The gaze is 
a concept which comprises a way of looking at the world which simultaneously forms what is seen and the way of 
seeing (Zhang & Hitchcock, 2017). The gaze can therefore be used to interpret a whole way of life, for example, 
tourism, which is structured according to class, gender, ethnicity, age, identity and culture (Urry & Larsen, 2012; 
Huang, King & Suntikul, 2017). Zhang and Hitchcock (2017) argue to understand the concept of tourist gaze 
from an Asian perspective in their study and they stated that Chinese women travellers conceptualise travelling as a 
way of underpinning the status of their self-identity. On the other hand, Willis et al. (2017) point out that digital 
technologies help to maintain and reinforce the business tourist gaze through configuring a sense of presence at 
home whilst being physically absent. In this way, absence and presence have become distorted as travellers seek to 
negotiate different ways to be virtually present in different locations whilst being physically present in others (Willis 
et al., 2017, p. 57). In this regard, it can be said that technological developments also cause the change of the 
tourist gaze and cause the difference in the socio-cultural effects of tourism, in particular, tourist-host interactions. 

When it comes to the sociology theories which are social exchange, integrated threat and contact hypothesis, 
they are the key and useful to understand the relationship between tourists-residents or tourists-tourists in the 
destination (Joo, Tasci, Woosnam, Maruyama, Hollas and Aleshinloye, 2018). Lin, Chen and Filieri (2017) stated 
that social-cultural benefits of tourism development has an impact on resident life satisfaction, which corroborate 
the findings of Liang and Hui (2016) who considered tourism may bring to residents emotional well-being by 
having opportunities to contact with tourists and make new friends in terms of the theories. 

Performativity and actor network theories (ANT) in tourism have moved from the margins towards the centre, 
as the number of studies of tourism has steadily grown in terms of authenticity, since the publication of Cohen 
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and Cohen’s (2012a) review paper (Cohen & Cohen, 2017). Knudsen and Waade (2010) have argued that 
performativity is crucial to the construction of authenticity, and Noy (2009) has shown how public performances 
play a constitutive role in authenticating attractions. Together with other relatively new non-representational forms 
of theorisation, such as mobilities studies, authenticity studies, the performativity approach and ANT, they reflect 
a broader meta-theoretical re-orientation in the social sciences and consequently in contemporary tourism studies 
(Lamers, Van der Duim & Spaargaren, 2017).

Discussion and Conclusion

The increase of academic tourism studies over the last two decades has revealed several epistemological, theoretical, 
and methodological possibilities (de Souza Bispo, 2016). The first generation of tourism scholars in the 1960s 
and 1970s were from the fields of Economics, Anthropology, Sociology, and Geography and founded tourism as 
a multidisciplinary field of inquiry (Ren, Pritchard, & Morgan, 2010). However, during the 1980s and 1990s, 
tourism studies became philosophically and institutionally dominated by business and management approaches. 
From these historical moments, tourism studies generated two networks in tourism: social science and business 
(Tribe, 2010). 

From social science perspective, more recently, some scholars emphasized novel socio-psychology theories for 
understanding of socio-cultural impacts of tourism: mobilities (Urry, 2000), the performativity (Cohen & Cohen, 
2012), actor network theory (Jóhannesson, 2005; Ren, 2011), the tourist gaze (Urry, 1990), social exchange theory 
(Nunkoo, 2015), integrated threat (Monterrubio, 2016), contact hypothesis (Fan et al., 2017). The mobility 
paradigm focuses on the ‘‘diverse mobilities of people, objects, images, information, and wastes” (Urry, 2000) The 
performativity approach can be understood from two main perspectives, as act and as performance (Cohen & 
Cohen, 2012). The actor-network theory (ANT) draws attention to what is known by ‘‘social” and according to 
ANT, the social and society are ongoing processes of (re)assembling (Ren, 2011). The tourist gaze, social exchange 
theory, integrated threat, and contact hypothesis are described the best ways to improve relations among tourist-
host (Fan et al., 2017; Monterrubio, 2018). 

Not only are approaches to the analysis of tourism chancing, but the nature of tourism industry is rapidly 
chancing as well (Cohen & Cohen, 2018, p.86). Furthermore, recent developments ranging from the rise of social 
networking technology (e.g. virtual and augmented reality applications) and sharing economy to ‘selfie’ culture 
reflects ongoing global social changes in tourism (French, Luo & Bose, 2017; Zervas, Proserpio & Byers, 2017; 
Cohen & Cohen, 2018). Thereby, the socio-cultural impacts of tourism also change in time and they continue 
to be relevant. In addition to these, the sociological study of tourism in recent years is marked by three specific 
trends and these can be considered for future studies towards tourism sociology, socio-cultural impacts of tourism; 
1) ANT, performativity, feminist/gender (e.g. queer theory) and consumer behaviour theories, 2) the body, the 
senses (beyond ocular-centrism) and materialities, and 3) ethics and philosophy (Cohen & Cohen, 2017; 2018). 
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Abstract 

With the growing share of the tourism sector in the economy and tourism businesses, they have started to give 
importance to human resources management in order to provide competitive advantage. Tourism Businesses are 
also trying to control their emotional feelings to ensure competitive advantage. Just as in all businesses, tourism 
businesses are trying to control employees’ emotions, revealing the concept of emotional labor. As in all businesses, 
trying to control the emotions of employees in tourism businesses also reveals the concept of emotional labor. 
Emotional labor is being defined as being a modifiable value and being tried to be measured because it is the 
management of emotions to be found in everybody’s observable mental and physical representations. These 
feelings are expressed by the workplace and express positive feelings that employees are obliged to show. The aim 
of this research is to examine the results of employees’ emotional labor concept, which is defined as the effort that 
employees in personal communication with customers have spent in the process of adapting emotional impressions 
to standards set by the organization. As a result of the analysis on the data obtained from the research, the results 
of emotional labor demonstration do not contradict the literature.

Key Words: Emotional labor, job satisfaction, tourism establishments.

Introduction

Today, the increasing importance of the service sector has brought strong competition and the employees have 
started to be seen as the most important element of this competitive process. Thus, businesses see emotions as a 
means to increase the efficiency of their operations by emphasizing that their employees are the most important 
and valuable assets, leaving the minds of those who should not confuse their emotions with work. With the 
growth of the share of the tourism sector in the economy, its share in the face-to-face communication, which is 
a necessity of service works, is growing.

The obligation to consume touristic products in the places where touristic products are produced in the hotel 
sector, which is active in the tourism sector and where the customer is in intense contact, gives the live service 
to the tourism services and this feature makes it difficult to compensate the negativities that will be encountered 
in the interaction with the customers. For this reason, it is of special importance that employees’ emotions and 
emotional labor behaviors are investigated in the realization of the “gul-face” behavior rule expected from the 
workshops which are a vitality of tourism enterprises.

1 (Dicle University), sadik.sercek@dicle.edu.tr
2 (Hasan Kalyoncu University), mazlum.celik@hku.edu.tr
3 (Hasan Kalyoncu University), sezeratik1984@gmail.com
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Employees in the service sector are hired to deal with customers and show sincere attitudes towards customers while 
workers are recruited for hands-on skills and physical strength in factories (Chu & Murrmann, 2006: p.1181). 
For this reason, a wide range of research dimensions come to light when emotions are at work.

Emotional labor is a term in the literature that attempts to explain the control of emotions in business life. Many 
businesses set their behaviors as a part of the business by predicting what attitudes they will exhibit to customers 
with the rules they set. The exit point of the concept of emotional labor is based here. Taking the concept for the 
first time, Hochschild (1983) stated that most of the workshops control their emotions at work and offer them 
to customers within predefined patterns, doing it as part of their work and for a certain fee; this phenomenon is 
called emotional labor.

Since the research of Hochschild (1983), studies on emotional labor have increased in recent years. The theoretical 
development of emotional labor has started with work on service workers, such as aircraft crew, fast-food workers, 
supermarket cashiers. In recent years, researchers, nurses, bank tellers and university administrators have used 
more systematic and quantitative approaches to measure the nature and dimensions of emotional labor. In the 
developmental process of emotional labor, researchers have studied their behavior in the tourism sector in order 
to be able to create the theoretical structure of emotional labor by accumulating knowledge. Yet several empirical 
studies have been able to collect qualitative evidence from staff in the tourism sector to support the wealth of 
information obtained as a result of the research (Cho, Rutherford & Park, 2013: p.670; Brotheridge & Lee, 2003; 
Brotheridge & Grandey, 2002).

The overall objective of this study is to establish relations between emotional labor precursors, emotional labor 
behaviors and emotional labor-related job satisfaction, job separation intentions and burnout levels, and to develop 
appropriate proposals in the direction of findings. For this purpose, it has been tried to determine the emotional 
labor process variables, job satisfaction, intention to leave work and opinions about the burnout of the hotel 
management employees, one of the emotional labor intensive occupations.

Literature Review

The feeling of emotions is a field that has been working on since the late 1800’s and is being put forward different 
opinions. But after the 1980s, most organizational scientists began to pay more attention to the importance of 
emotions in organizations with a more humanitarian mentality (Türkay, Ünal & Taşar, 2011; Hsieh, Yang & Fu, 
2012: p.241). Along with this change in business, businesses are beginning to shift their controls over the physical 
bodies of employees to the emotions of their employees. The increase in service work is beginning to take over 
the emotions by businesses, with a turn of the customer being king. Even if you do not feel that you are working 
anymore, you should act like you enjoy your business or show genuine and sincere attitudes towards the customer. 
Gestures and mimics, where employees are exhibited, begin to become very expressive emotions, expressions, out 
of their own emotions. Thus, the concept of emotional labor emerges (Öz & Man, 2007; Shuler & Sypher, 2000).

Since the introduction of the concept of emotional labor by Hochschild in 1983, numerous researches have been 
conducted on the subject. Researchers mostly focus on the effects of emotional labor intensity on occupational 
satisfaction and burnout (Steinberg & Figart, 1999). After being described by Hochschild, the concept of emotional 
labor has been dealt with and described in different ways by researchers interested in the subject. These definitions 
that guide emotional labor research are given in Table 1:
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Table 1. Emotional Labor Definitions

Writers Definition

Hochschild (1983) Managing feelings to create clearly visible physical and mental representations.

Ashforth and Humphrey (1993) Expressing expected emotions during service delivery

Morris and Feldman (1996) The effort, planning and control necessary to express the feelings desired by the 
organization in interpersonal interactions.

Grandey (2000) It is intensifying, suppressing or acting emotions to regulate emotional expressions.

Kruml and Geddes (2000) They are behaviors that employees should feel or at least when they need to reflect 
certain emotions in their work-related interactions.

Chu (2002) It is the degree to which a person can skillfully manage his feelings or behavior 
so that he or she can exhibit behaviors that conform to the rules of conduct or 
professional norms.

Diefendorff and Gosserand (2003) They are behaviors that affect the emotions of interacted people, such as customers 
or colleagues, to achieve organizational goals.

From the above definition and explanations, it is possible to express the concept of emotional labor as “directing the 
emotions according to the behaviors expected of the individual in their interactions with others”. The emotional 
labor literature deals with the control of emotions so that employees can positively relate to customers in relation 
to situation and time, focusing on customer service (Brotheridge & Grandey, 2002).

Emotional Labor Dimensions

An important point about the emotional labor phenomenon is the form in which the emotions of the employees 
are displayed to the customers. In this context, emotional labor behaviors are researched in various forms in the 
literature. The superficial behavior, which is the first of these dimensions, is explained as an exhibition of physical 
expressions (gesture, mimic or tone of voice) of the feelings that the individual does not actually feel (Çelik & 
Turunc: 2011: p.228). Deep behavior, the second dimension of emotional labor, is an effort by the individual to 
change his / her feelings by rethinking the state of things or thinking about good things (Grandey, 2000: p.96; 
Genc & Gulertekin Genc, 2018: p.3-4). Ashforth and Humphrey (1993) have proposed the expression of sincere 
and sincere feelings as a third emotional labor behavior. This is a kind of sincere behavior when there is a harmony 
between the emotions that the individual feels and the rules of emotion and behavior expressed by the individual 
(Chu & Murrmann, 2006: p.1182).

Factors Affecting Emotional Labor

Factors affecting emotional labor are thought to be diverse. The research focuses on the role of individual 
differences (Liu, Perrewe, Hochwarter & Kacmar, 2004) as a determinant of how people will exhibit emotional 
labor behaviors. These individual differences were examined in this study as gender, age, marital status, level of 
education, income, experience and wages.
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Emotional Labor Results

When the researches related to emotional labor are examined, it is seen that positive and / or negative results are 
considered in terms of both occupations and businesses. In this context, concepts of job satisfaction, burnout and 
job separation will be mentioned.

Job satisfaction is one of the most important research topics in organizational behavior literature. Especially in the 
service sector, job satisfaction is more important because of the influence of occupants on customer satisfaction. 
According to Locke (1976), job satisfaction is “the emotional state that satisfies one’s occupation, or the appreciation 
of one’s professional experience, or the positive emotional state that pleases it.” The reasons for the occupants’ 
satisfaction or lack of satisfaction are varied. In various studies different opinions have been put forward which 
affect job satisfaction (Serçek & Özaltaş Serçek, 2017).

The concept of burnout was first used in the mid-1970s by Freudenberger (1974) to describe a situation specific 
to occupations with a great deal of face-to-face communication, later expanded by Maslach and Jackson (1981) 
(Çavuş, Gök & Kurtay, 2007: p.98). Dictionary of the concept of burnout; energy, power or resources through 
extreme demands, fatigue, failure (Surgevil et al., 2006: p.4). When investigations on burnout were examined, it 
was seen that different burnout models were developed by different researchers. These include the Freudenberger 
Burnout Approach (1974), Cherniss Burnout Model (1981), Edelwich and Brodsky Burnout Model (1980), 
Maslach’s Three Dimensional Burnout Model (1981), Veninga and Spradley Burnout Model (1981), Pearlman 
and Hartman Burnout Model 1982), Meier Burnout Model (1983), Gaines and Jermier Burnout Model (1983), 
Suran and Sheridan (1985), Pines Burnout Model (1988), Golembiewski and Munzenrider Burnout Model 
(1988), Leiter Burnout Model (1991).

Method

Pre-requisite for the qualification of a research study is to use the appropriate method for the purpose of the research 
or to produce the information by following the principles of research methods (Güven, 1996). The steps followed 
in this study, prepared with quantitative approach; preparation of the data collection tool, pilot research and giving 
the final form to the questionnaire, selection of the study universe and analysis of the data. Each research may 
have its limitations, but useful information can be obtained by analyzing the obtained data.

Universe and Sampling

The universe of the research is made up of hotel employees operating tourism business in Antalya. Since there 
is no way to reach the whole of the research universe, the research application will be made to select a sample.

In determining the number of samples in the research, the basic element to be considered is the quality that will 
reflect the characteristics of the aggregate (community) to be taken as the target sample and make the research 
possible with the lowest cost (Cannon, 1994: p. 137). On the other hand, the identification of the sample size 
(volume) to represent the universe in scientific research is one of the fundamental elements that enable the outcome 
of research to be generalized to the environment. Sample size in the study; the homogeneous or heterogeneous 
nature of the structure of the universe in terms of the sampling method to be used, the size of the universe, the 
research variable / variables, the qualitative or quantitative nature of the variables, the number of groups per variable 
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/ , the researcher must calculate the sample size considering these factors (Ural & Kılıç 2006: p.36-46). There are 
many formulas in the literature for the calculation of sample volume, taking into account the determinants such 
as the size of the universe volume, the type of variables and the level of confidence in the researches. For example; 
Özdamar (2001: p.257) defined the universe with a number of 10,000 units as the universe of less than 10,000 
and the universe with 10,000 units as the unit of universe as the limitless universe and taking into account the 
qualitative and quantitative variables, gave some formulas for calculating the sample size.

In this study; error margin, level of reliability and will not return or missing coding etc. 442 hotel employees were 
reached, exceeding the threshold 384, in order to ensure that the survey could include surveys with incomplete 
and erroneous data at the same time and the researcher’s ability to reach the target group at the same time, so that 
the sample could represent the universe at a higher level.

Data Collection Tool

The research is aimed at determining the relationship between emotional labor behaviors exhibited by hotel 
employees with tourism operation certificates and their levels of job satisfaction, burnout and job separation.

Among the scales used in the questionnaire, emotional labor related to the emotional labor scale, 12-question 
tourism workers emotional labor scale prepared by Chu and Murmann (2006) and adapted to Turkish by Pala 
and Tepeci (2008), developed by Maslach and Jackson (1981) 1992), and those related to job satisfaction were 
also drawn from the Minnesota Satisfaction Questionnaire (20 questions) developed by Weis, Dawis, England and 
Lofquist (1967). The adaptation of the scale to Turkish was made by Baycan (1985). This scale is widely used to 
measure job satisfaction of hotel operators, travel agencies, computer operators and occupations in other sectors. 
Expressions related to intention to leave were taken from 5 questionnaires developed by Blau and Boal (1989) 
and translated into Turkish by Zayas (2006).

Analysis of Data

Analysis of the data obtained from the study was made with SPSS (Statistical Package for the Social Science) 
and AMOS (Analysis of Moment Structures) package programs. Kolmogrov-Smimov Z test was used in normal 
distribution fitness analysis to determine the statistical methods to be used in the data to be analyzed with SPSS. 
Shapiro-Wilk is recommended when the number of observations is less than 30, and the Kolmogrov-Smimov Z 
test is recommended when it is over 30 (Can, 2013: pp.89).

In this study, validity of the structure as the validity study of Data Collection Tool was examined. Explanatory 
factor analysis (AFA) and confirmatory factor analysis (DFA) were conducted for the validity of the data collection 
tool. The AFA aims to reach a significant number of identifiable constructs that can be described together in 
many variables (from material) (Bigozturk, 2012). DFA is used to show that the data in the researcher’s hand fit 
the original (previously discovered and used in different studies) structure. So; The extent to which a predefined 
or edited structure in the DFA confirms aggregate data is examined.

The suitability of the data for factor analysis was examined by Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Barlett Sphericity 
Test. In the first step, factor analysis was applied to all of the variables involved in data collection, but no significant 
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factor structure was achieved. Then the variables were subjected to factor analysis separately. The factor load of 
the scales was taken as 0.50 as the lower cut-off point (Leech et al., p.2005).

It is stated that the expressions constituting the measurement tool show consistency with each other, and that 
the relationship between them has been measured (Ural and Kilic, 2006: p.286). At this point, it is a method 
used to calculate the reliability of the Alfa coefficient, which is found by the ratio of the sum of the variances 
of the questions on a scale to the general variance and is between 0 and 1 (Akgül ve Çevik, 2003: 435). The 
alpha coefficient method is a widely used method of measuring the internal consistency and it is desirable that 
the acceptable value is at least 0.70. However, it is stated that this kind of value can be accepted as reasonable up 
to 0,50 in study type studies (Altunışık et al., 2010: 124). Besides, it can be considered highly reliable between 
0,60-0,80 for the reliability of the scale, and 0,80-1,00 for the high degree of reliability based on the value of the 
alpha coefficient (Akgül & Çevik, 2003: 436). Based on this information, the Cronbach Alpha values   calculated 
according to the subscales and generalities of the scales used in the research are shown in Table 2:

Table 2. Reliability Coefficients Related to the Scales Used in the Research

Scale Number of Articles Reliability Coefficient

Emotional Labor Scale 12 0,84

Job Satisfaction Scale 20 0,69

Burnout Scale 22 0,83

Intrapartum Intensity Scale 5 0,71

Findings of the Study

Findings pertaining to the characteristics of the survey participants are tabulated in percentage and frequency data.

Table 3. Percentage and Frequency Distributions of Individual Characteristics of Survey Participants

Variable Groups f %

Gender Woman 318 72

Man 124 28

Total 442 100

Age 18-25 105 24

26-35 215 49

36-45 102 23

46 years and older 20 4

Total 442 100

Marital Status Married 133 30

Single 309 70

Total 442 100



ISSUES IN TOURISM, HUMAN RIGHTS & SUSTAINABLE ENVIRONMENT

Volkan Genç, Makbule Şiriner Önver

73

Education Status High School 132 30

Associate 184 42

License 115 26

Graduate 11 2

Total 442 100

As seen in Table 3, the majority of the participants in the survey consisted of women (72%), 26-35 (49%) age 
groups and single individuals (70%). According to the education levels, majority consists of 42% associate degree 
graduates.

Descriptive statistics of the variables used in the research are shown in Table 4.

Table 4. Descriptive Statistics for Variables

Variable Minimum Maximum Mean Standard Deviation

Superficial Behavior 1 5 2,78 0,81

Deep Behavior 1 5 3,91 0,87

Sincere Behavior 1 5 4,15 0,94

Job satisfaction 1 5 3,86 0,79

Burn-out 1 5 2,52 0,68

Intent to leave from work 1 5 2,93 0,71

(1: I absolutely disagree, 2: I disagree, 3: I agree or disagree, 4 I agree, 5 I absolutely agree)

As seen in Table 4, participants’ emotional labor behavior is generally high. In this context, the mean score of 
the Sincere Behavior dimension (Mean = 4,15; The mean of the points of the Deep Behavior (Mean = 3.91; ss 
= 0.87) above the mid-point and the Surface Response (Mean = 2.78, ss = 0.81) dimension is slightly below the 
midpoint seen.

Participants’ Job Satisfaction (Avg. = 3.86; ss = 0.79) mean points are above the midpoint. Participants’ scores on 
burnout (mean = 2.52, ss = 0.68) were lower. When we look at the dimensions of the offspring (mean = 2.93, ss 
= 0,71), it is seen that the mean of the points is generally close to the midpoint.

In the research, a variable score was created for each participant by taking the average of the scores given by the 
participants in the scales. Then, Pearson correlations were calculated to reveal the relationship between dependent 
and independent variables. Findings of Pearson correlations are shown in Table 5.
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Table 5. Results of Correlation Analysis Between Variables

Variable 1 2 3 4 5

Superficial Behavior 1

Deep Behavior ,621 1

Sincere Behavior ,542 ,581 1

Job satisfaction ,641 ,583 ,718 1

Burn-out -,233 -,303 -,101 -,402 1

Intent to leave from work -,109 -,241 -,283 -,245 ,846

**p<.01 *p<.05 (Pearson Korelasyon 2 yönlü)

When the correlation values of emotional labor dimensions are examined, it is seen that there is a significant relation 
between all dimensions. In this context, it is seen that the relations between Deep Behavior with Deep Behavior 
(r = 0,621; p <0,01) and Deep Behavior with Sincere Behavior (r = 0,581; p <0,01) are close to each other.

There is a meaningful positive positive relationship between sincere behavior level and job satisfaction (r =, 718; 
p <0,01). The level of sincere behavior is reduced when the level of sincere behavior increases while the level of 
job satisfaction increases or job satisfaction decreases.

There appears to be a significant and negative relationship between the level of intimate behavior of the participants 
and the intention to leave work (r = -, 283; p <0.01). Employee intimacy levels increase while intentions to leave 
work are reduced or emotional labor levels decrease while intentions to leave work are increasing.

There is a significant positive correlation between burnout level and intention to leave the work (r =, 846, p <0,01). 
Employees participating in the study are less likely to leave the job when their burnout level increases, while their 
intention to leave the job increases or their burnout level decreases.

Determining the influence of participants’ emotional labor displays on dependent variables is another of the main 
purposes of the study. Since the results obtained from the factor analysis and the correlation analysis are appropriate, 
the regression analysis is applied to the data for this purpose and the findings are presented in Table 6.

Table 6. Regression Analysis Results Regarding Emotional Labor Prediction

Dependent Variables
Independent Variable: Emotional Labor

β t p

CONSTANT 3,082 ,011

Job satisfaction ,401 3,392 ,001

Burn-out ,259 2,039 ,005

Intent to leave from work ,324 2,452 ,008

F=27.72; R=57; R²= .38; Adjusted R²=.33
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Participants were found to have an important effect of emotional labor demonstration on job satisfaction differences 
(t = 3.392 and p <.05). Differences in emotional labor demonstration are revealed by the results of regression analysis 
in which job satisfaction levels play an active role in emotional labor of individuals. It is a fact that emotional 
labor display of individuals is related to the dimension of burnout. The analysis results show that emotional labor 
intensity has an effect on burnout levels (t = 2.039 and p <.05). Emotional labor behaviors explain 33% of the 
total variance for employees’ job satisfaction, burnout, and intent to leave work.

Discussion and Conclusion

Turkey tourism uncovering their employees’ emotional labor levels and the emotional labor size businesses achieve 
productivity during the recruitment of human resources management, to get the right hire appropriate people is 
important to create a competitive advantage for businesses (Toprak, Özaltaş Serçek, Karakaş, ve Serçek, 2015). 
Today, especially in the service sector, the elements that provide competitive advantage such as technology and 
product quality no longer have these strengths. These elements are replaced by service workers who play an 
important role in providing quality of service. For this reason, it is very important in terms of business whether 
the people working in tourism businesses are prone to showing emotional labor or not carrying the necessary 
features while being recruited.

This study, in which emotional labor behaviors of tourism businessmen are analyzed, has reached the conclusion 
that participants generally exhibit emotional labor behaviors in accordance with the organizational structure, are 
sensitive to other people and generally feel positive emotions. This also concerns emotional labor and emotional 
harmony (Güngör, 2009; Başbuğ, Ballı & Oktuğ, 2010).

In the service provision process in hotel enterprises, the importance of human labor and emotions has caused the 
emergence of the concept of emotional labor in this area and researches related to this have been concentrated 
in this direction. It is possible to summarize the conclusions of the research that would be beneficial for hotel 
management as follows: Reflecting unwanted behavior can negatively affect communication and interaction with 
guests. The level of organizational commitment and participation in organizational processes; the control of real 
feelings leads to the formation of emotional labor behaviors in the superficial or deep behavioral dimension of 
the occupants.

The level and dimensions of emotional labor invested by tourism operators influence the quality of service and 
operational efficiency of the customers. The understanding of the level and dimensions of emotional labor that 
employees are spending by business managers, especially human resource managers, is very important in terms of 
selecting the right person for recruitment.
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6
INVESTIGATION OF MEDIATOR ROLE OF 
ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION IN THE 
EFFECT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP 
UPON JOB SATISFACTION ACCORDING TO 
EMPLOYMENT CHARACTERISTICS / DÖNÜŞTÜRÜCÜ 
LİDERLİĞİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL 
ÖZDEŞLEŞMENİN ARACILIK ROLÜNÜN İSTİHDAM 
ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ1,2

Sine Erdoğan Morçin3

Abstract

Current human resource management concept sees leadership as a strategic way of achieving goals. Transformational 
leadership is a type of leadership that can be effective in planning the career future of employees, an application 
of strategic human resources management. Thus, transformational leaders are giving individual consideration to 
their employees, helping their career plans and inspiring the future. At this point, employees are satisfied with their 
work and become human resources identified with their organizations. From this perspective, transformational 
leadership can be seen as a strategic way to provide job satisfaction and organizatioanl identification of employees 
in tourism businesses which have high rate of labor turnover. The purpose of this study is to investigate whether 
organizational identification plays a mediator role in the effect of transformational leadership perceptions upon 
job satisfaction of employees are work in hotel businesses. It is the other purpose of the research to examine the 
mediator role of organizational identification in terms of employment characteristics. As a research area, hotel 
enterprises operating in Antalya and having a tourism operation document have been selected. As a sampling method, 
stratified sampling method was used and 644 valid questionnaires were taken into consideration. Questionnaires 
used in the research were obtained by face to face interview technique. Descriptive statistics, factor analysis and 
hierarchical regression analysis were used in the analyzes. As a result, it has been found that the mediator role of 
organizational identification in the effect of transformational leader’s upon job satisfaction is different level in staff 
are tourism educated, non-tourism educated, regular, seasoned and trainees.

Key Words: Leadership, Identification, Tourism, Hotel

Giriş

Turizm sektörü pek çok olumsuz çalışma koşuluna rağmen ciddi oranda istihdam sağlayan bir sektör olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu nedenle, sektörde emek verenlerin çalışma koşullarının ve bu koşulları etkileyen faktörlerin akademik 

1 Bu çalışma yazarın doktora tezinden üretilmiştir.
2 Bu çalışma SDÜ BAP Koordinatörlüğü tarafından 3934-D1-14 nolu proje tarafından desteklenmiştir.
3 (Süleyman Demirel University), sinemorcin@sdu.edu.tr
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açıdan ele alınması hem akademi hem de turizm sektörü açısından oldukça önemlidir. Buna ek olarak, sektöre 
yönetici olarak emek verenlerin dönüştürücü liderlik davranışı gösterip göstermedikleri ve bu durumun örgütsel 
özdeşleşme ve iş tatmini ile olan etkileşiminin araştırılması da literatüre katkı sağlayacaktır.

Turizm sektöründeki iş hayatının yakından incelenmesi bağlamında iş tatmini ve örgütsel özdeşleşme gibi çalışanın 
iş hayatından memnuniyetini ve işyerine duyduğu aidiyeti anlatan kavramların ele alınması gerekmektedir. Özellikle 
diğer sektörlere göre çalışma koşulları bakımından görece dezavantajlı olan turizm sektöründe iş tatmini ve örgütsel 
özdeşleşmenin mümkün olup olmadığı, eğer mümkünse tatmin ve özdeşleşme düzeylerinin ne olduğu ve bu 
düzeyleri etkileyen faktörlerin tespit edilmesinin önemli bir araştırma konusudur. Buna ek olarak, direkt etkiyi 
analiz eden çalışmaların yanısıra aracılık ve düzenleyicilik gibi rolleri araştıran çalışmalara da ihtiyaç olduğu için 
çalışmanın literatüre katı sağlayacağı söylenebilir. 

Çalışmanın kuramsal çerçeve bölümünde dönüştürücü liderlik ile ilgili alan yazın geniş bir bakış açısıyla ele alınmaya 
çalışılmıştır. Örgütsel özdeşleşme kavramı, aracı değişken olarak örgütsel özdeşleşme ve konu hakkındaki deneysel 
araştırmalara yer verilmiştir. Buna ek olarak, iş tatmini ile ilgili teorik ve deneysel çalışmalara, araştırmanın diğer 
değişkenleriyle olan ilişkisine ve önceki araştırmaların sonuçlarına yer verilecektir. Sonraki bölümde ise, araştırmanın 
uygulama kısmına yer verilecektir. Uygulama ile ilgili bilgilerin verilmesinin ardından araştırma tartışma ve sonuç 
bölümleri ile sonlandırılacaktır.

Kuramsal Çerçeve 

Dönüştürücü lider, astlarının bilgi ve yeteneklerini açığa çıkarabilecekleri ve etkili bir biçimde kullanabilecekleri 
uygun koşulu oluşturan liderlerdir (Sökmen, 2010: s.147). Bu yönüyle, Erkuş (2012: s. 262-264) dönüştürücü 
liderliği, “stratejik liderlik² uygulamalarına destek sağlayacak liderlik yaklaşımları arasında ele almıştır. Bununla 
birlikte, Bass ve Steidlmeier (1999) bazı etik özellikler taşıması nedeniyle ‘etik liderliğe’ ve Erturgut ve Erturgut 
(2010) ise ‘vizyoner liderliğe’ zemin hazırladığını belirtmişlerdir. Echols (2009: s. 88) ise “maksimum sayıda 
izleyenin kararlara katılımını sağlayan lider² olarak tanımladığı kapsayıcı (inclusive) liderlik kavramının temelinde, 
“dönüştürücü” ve “hizmetkar lider” yaklaşımlarının olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda, dönüştürücü liderliğin 
yeni liderlik yaklaşımları çerçevesinde ortaya çıkan bazı olumlu liderlik tiplerinin temelini oluşturduğu söylenebilir. 
Dönüştürücü liderlik stili gösteren liderlerin, örgütsel adalet algısı, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı, 
örgütsel özdeşleşme gibi işgücü bağdaşımlığının belirleyicileri ile iş doyumunu olumlu yönde etkileyeceği söylenebilir. 
Böyle bir etkilenme sayesinde örgütte iç bağdaşım sağlanabilecek ve olumlu bir çalışma iklimi oluşacaktır. Bu 
olumluluğun küçük takımlarda daha üst düzey olduğunu söylemek mümkündür (İşcan ve Naktiyok, 2005: s. 
105). Dolayısıyla küçük takımların oluşturduğu departmanlarla idare edilen otel işletmelerinde, dönüştürücü lider 
özelliği gösteren yöneticilerin, işgörenlerinin örgütle bağdaşımlarını sağlayabilecekleri söylenebilir. Olumsuz çalışma 
koşulları, işgören devir hızının yüksek olması ve kalifiye elemanların sektörü terketmesi sorunlarıyla karşı karşıya 
olan turizm sektörü açısından, yöneticilerin liderlik gibi yüksek düzeydeki özellikleri kazanmaları gerekmektedir.

Dönüştürücü liderlik, astları sadece bir takipçi olmaktan çıkarıp, kendi sorumluluklarının liderine dönüştürme 
sürecini içerdiği için, takipçiler liderlerinde gördükleri bu özellikleri kendileri de benimsemektedirler (Dilek, 2005: 
s. 22). Karizmatik etkide, liderin sahip olduğu etkilerin algılanması ve bu özelliklerin ona atfedilmesi önemli bir 
konudur (Conger, 1999: s.157). Dolayısıyla, bir liderin ideal bir etkiye ve karizmaya sahip olup olmadığı konusunun 
takipçilerin bu özelliği algılayabilmeleriyle yakından ilgili olduğu söylenebilir. Bireysel etki ve entelektüel uyarım 
gibi davranışlar, vasıflar ve etkiler de teorik ve pratik olarak önemli olmakla birlikte karizma/ideal etki dönüştürücü 
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liderliğin en önemli bileşenidir (Bass, 1995: s. 473). Dönüştürücü lider karizma ve ideal etki özellikleri sayesinde 
güçlü bir vizyon ve vizyona ulaşabileceği misyonları belirler. Bu sayede dönüştürücü liderler izleyenler için 
olumlu bir örnek teşkil etmektedirler. İzleyenler dönüştürücü liderlerin bu özelliklerinden etkilenirler ve onların 
davranışlarını idealleştirirler (Bass ve Riggio: 2006: s. 6). Dönüştürücü liderler, takipçilerinin gelecekleri hakkında 
daha pozitif olmalarını sağlarken bir taraftan da üstlenilen riskin takipçiler tarafından görülmesini içeren stratejik 
hedefleri hesaba katmaktadırlar (Berson ve Avolio, 2004: s. 628). ‘Birey odaklılık’ özelliği gösteren dönüştürücü 
liderliğin yanısıra ‘iş odaklılık’ özelliği taşıyan etkileşimci liderlik de örgütsel özdeşleşmeyi (Erdoğan Morçin ve 
Morçin, 2013a), örgütsel vatandaşlık davranışını (Erdoğan Morçin ve Morçin, 2013b) pozitif ve anlamlı olarak 
etkilemektedir. Buna ek olarak, Uysal v.d. (2012) liberal, otokratik ve karizmatik liderlik tiplerinin iş üretkenliğini 
azalttığını; babacan ve dönüştürücü liderliğin ise iş üretkenliğini artırdığını ortaya koymuştur.

Örgütsel özdeşleşme, çalışanların kendi ilgi ve amaçlarıyla örgütün amaçlarını adapte etmelerini sağlamaktadır. 
Pek çok deneysel kanıt, örgütsel özdeşleşmenin örgütün performansını ve çıkarlarını olumlu etkilediğini ortaya 
koymuştur. Sonuç olarak, yüksek düzeyde örgütsel özdeşleşme, bireyin kısa vadede kendi isteklerini feda etmesini 
(örneğin uzun mesailer yaparak) ve rol fazlası davranışlar gösterilmesi anlamına gelen örgütsel vatandaşlık davranışını 
etkileyerek (Erdoğan Morçin ve Morçin, 2014) ve uzun dönemde ortak çıktıları arşivleyerek bireyin amaçlarıyla 
örgütün amaçlarını yakınlaştırmaktadır. Böylelikle çalışanın motivasyonu ve hatta extra çaba gösterme oranı 
artmaktadır (Mariano, v.d., 2011: s. 106- 107). Kreiner ve Ashfort’a (2004) göre örgütsel özdeşleşme bireylerin 
örgütleriyle kurdukları benlik bağının bir yolu olabilir fakat bireyler kendilerini tanımlarken aslında örgütsel 
bağları kullanmaktadırlar. Örgütsel bağlar kullanılmadığında ise özdeşleşmeme tutumu ortaya çıkmaktadır. Ashfort 
ve Mael (1989: s. 22-23) ise örgütsel özdeşleşmeyi bireyin amaçlarının örgütün amaçları ile bütünleşmesi olarak 
açıklamışlardır. Ayrıca araştırmacılar, örgütsel özdeşleşmeyi, sosyal özdeşleşmenin özel bir türü olarak ele almışlardır 
(Van Knippenberg ve Van Schie, 2000: s. 138). Bununla birlikte, Van Dick ve Wagner (2002: s. 131) özdeşleşmenin 
bilişsel, değerlendirici ve duygusal yönlerine ek olarak “örgütün geleneklerine bağlı hareket etmek” gibi davranışsal 
bir yönünün de bulunduğuna dikkat çekmişlerdir.

Rad ve Yarmohammadian’a (2006) göre iş tatmini, “çalışanların işlerine ve iş yerlerine karşı tutumu” dur. Telman 
ve Ünsal’a (2004: s. 13) göre, literatürde iş tatmini kavramına duyulan ilgi, ilk olarak yönetimde insan faktörüne 
verilen önemin artmasıyla ortaya çıkmıştır. Klasik yönetim yaklaşımında ise, insan mekanik bir unsur olarak 
görülmekteydi. İnsanın işinden ve çalışma ortamında duyacağı tatminden çok işletmelerin verimliliği üzerine 
odaklanılmaktaydı. İnsan ilişkilerinin öneminin artmasına büyük katkılar sağlayan neoklasik yönetim anlayışı 
‘iş tatmini’ kavramını da beraberinde getirmiştir. İş tatminini etkileyen en önemli unsur iş özelliğidir. İş özelliği; 
ücret, iş arkadaşlarıyla ilişkiler, yönetim, işin özel hayata etkisi, çalışma şartları, statü, mesleki ve kişisel gelişim 
fırsatlarından oluşmaktadır (Reithz, 1987: s. 212). Akıncı (2002), Toker (2007), ve Üngüren v.d (2010), tarafından 
yapılan çalışmalarda, olumsuz çalışma koşullarına rağmen, turizm çalışanlarının iş tatmini düzeylerinin düşük 
düzeyde olmadığı ortaya konmuştur. 

Yöntem

Çalışma Haziran 2014 tarihi itibariyle Antalya’da faaliyet gösteren turizm işletme belgesine sahip 5 yıldızlı otel 
işletmelerini kapsamaktadır. Antalya’da bulunan turizm işletme belgesine sahip beş yıldızlı otel işletmelerinin listesi 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan temin edilmiştir. Bundan sonraki adımda, otellerin kendi internet siteleri ve 
otel yetkilileri ile yapılan telefon görüşmeleri aracılığı ile oda sayıları belirlenmiştir. Sonuçta, Antalya’da bulunan 
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turizm işletme belgesine sahip otel işletmelerinin sayısının 248 ve bu otellerin toplam oda sayısının yaklaşık olarak 
98,430 olduğu belirlenmiştir. 

Uluslararası standartlara göre otel işletmelerinde çalışanların sayısı (oda sayısı X 1,1) olarak belirlenebilir (Çetiner, 
1995: s. 16). Buna göre, Antalya’da bulunan turizm işletme belgesine sahip beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanların 
sayısı yaklaşık 108,273 olarak belirlenmiştir. Ancak, Antalya ilinin her bölgesi yoğun olarak turizm faaliyetlerinin 
yapıldığı bölgeler olmadığı gibi otel işletmelerinin dağılımı da dengeli değildir. Bu nedenle, Antalya’nın turistik 
bölgelerinin tabakalara ayrılmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla örnekleme yöntemi olarak tabakalı örnekleme 
seçilmiştir. Örneklem sayısı 596,94 olarak hesaplanmış ancak işlem kolaylığı açısından sayı 597 olarak kabul edilmiştir 
(Yamane, 2001: s. 116-117). 597 sayısı orantılı dağıtım yöntemine göre, tabakalara dağıtılmış ve her tabakadan 
görüşülmesi gereken kişi sayısı belirlenmiştir. Oda kapasitesinin yüzdesel dağılımı bize çalışanların yüzdesel dağılımı 
hakkında da fikir vermektedir. Buna göre, tabakalara göre görüşülmesi gereken kişi sayısı tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Tabakalara Göre Örneklem Sayısı

Tabaka Yaklaşık Oda 
Kapasitesi 

Yüzde Görüşülecek kişi sayısı 
(n=597)

1.Merkez, M.Paşa, Aksu 12674 % 12.86 77 (76,77)

2.Kemer, Finike 17122 % 17.39 104 (103,81)

3.Serik 20224 % 20.50 122 (122,385)

4.Manavgat 31281 %31.62 189 (188,77)

5.Alanya 17129 %17.63 105 (105,25)

Araştırmada kullanılan anketler yüzyüze görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan anketin ilk iki 
bölümünde Bass ve Avolio (1990) tarafından geliştirilen Multifactor Leadership Questionnaire ölçeği kullanılmıştır. 
Ölçeğin Türkçe ifadelerinin hazırlanmasında Dilek (2005) ve Yavuz’un (2008) çalışmalarından yararlanılmıştır. 
Üçüncü bölümde Mael ve Ashforth (1992) tarafından geliştirilen örgütsel özdeşleşme ölçeği kullanılmıştır. İfadelerin 
Türkçe karşılıklarının tespitinde Polat’ın (2009) çalışmasından yararlanılmıştır. Dördüncü bölümde Spector’un 
(1985) iş tatmini ölçeğini yapısal eşitlik modeli kullandığı araştırmasında sadeleştiren Kula’nın (2011) versiyonu 
kullanılmıştır. Bu versiyonun Türkçe karşılıkları araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. 

Bulgular

Araştırma verilerinin analizi sonucunda araştırmaya katılanların istidam bilgilerinin Tablo 2’deki gibi olduğu ortaya 
çıkmıştır. 
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Tablo 2. Çalışanların İstihdam Bilgileri

Değişken Tür f %

Turizm Sektöründe 
Çalışma Süresi

1 yıldan az
1-3
4 yıl +

159
215
270

24,7
33,4
41,9

Şu An Çalıştığınız Oteldeki 
Çalışma Süreniz

1 yıldan az
1-3
4+

240
288
116

37,3
44,7
18,0

Çalıştığınız Departman

Odalar Bölümü
Yiyecek-İçecek 
Teknik Servis
Animasyon
Satın Alma
Muhasebe-Finans
İnsan Kaynakları
Genel Yönetim
Diğer

139
279
56
66
31
26
23
10
14

21,6
43,3
8,7
10,2
4,8
4,0
3,6
1,6
2,2

Kadro Türü 
Kadrolu
Sezonluk
Stajyer

215
366
63

33,4
56,8
9,8

Turizm Eğitimi Aldınız mı?
Evet
Hayır

308
336

47,8
52,2

Otelinizin Bulunduğu Yer

Merkez
Kemer
Serik
Manavgat
Alanya

83
112
132
199
118

12,8
17,4
20,5
30,9
18,4

TOPLAM 644 100

Hipotezleri test etmek için Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen üç aşamalı regresyon analizi yapılmıştır. 
Baron ve Kenny tarafından önerilen bu modelde aracılık rolünden bahsedebilmek için ele alınan varsayımlar 
“hipotezler” başlığında ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Kısaca hatırlatmak gerekirse, bağımsız değişken bağımlı 
değişken ve aracı değişken üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmalıdır. Aracı değişken bağımlı değişken üzerinde 
anlamlı bir etkiye sahip olmalıdır. Son olarak, bağımsız değişkenle beraber aracı değişkenin analize dahil edilmesi 
ile bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi ortadan kalkmalı ya da istatistiki anlamlılık seviyesinde 
olmak şartıyla bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi azalmalıdır. Bağımsız değişkenin bağımlı 
değişken üzerindeki etkisinin tamamen ortadan kalkması durumunda “tam aracılık”, bağımsız değişkenin bağımlı 
değişken üzerindeki etkisinin azalmasına ise “kısmi aracılık” rolü üstlendiği görülmektedir.

Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre Model 1’de bağımsız 
değişken olarak dönüştürücü liderliğin, bağımlı (aracı) değişken olan örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisine 
bakılmıştır. Sonuç olarak, dönüştürücü liderliğin örgütsel özdeşleşme üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkiye 
sahip olduğu ortaya çıkmıştır (β=0,460, p‹0,05). Buna ek olarak, dönüştürücü liderliğe ait değişkenlerin tümü 
örgütsel özdeşleşmeyi %21,1 oranında açıklamaktadır. Bu sonuca göre, H1 hipotezi desteklenmiştir:

H1 Dönüştürücü liderlik örgütsel özdeşleşmeyi etkilemektedir.
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Tablo 3. Dönüştürücü Liderlik Hiyerarşik Regresyon Analizi Bulguları 

Model 1 ÑR2 /Sig.

Bağımsız 
Değişken

Bağımlı Değişken β R2 t Sig.

0,069/ 0,000
D. Liderlik Ö.Özdeşleşme 0,460 0,212 9,251 0,000

Model 2

Bağımsız 
Değişken

Bağımlı Değişken β R2 t Sig.

D.Liderlik İş Tatmini 0,654 0,428 6,951 0,000 Sobel (z) /Sig. 

Ö.Özdeşleşme İş Tatmini 0,533 0,283 15,900 0,000

10,066/ 0,000

Model 3

Bağımsız 
Değişken

Bağımlı Değişken β R2 t Sig.

D.Liderlik
Ö.Özdeşleşme İş Tatmini

0,519 0,496 16,427 0,000

0,295 9,341 0,000

Model 2’de bağımsız değişken olarak dönüştürücü liderlik bağımlı değişken olan iş tatminine etkisi ele alınmıştır. 
Sonuç olarak, dönüştürücü liderliğin iş tatmini üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu ortaya 
çıkmıştır (β=0,653, p‹0,05). Buna ek olarak, dönüştürücü liderliğe ait değişkenlerin tümü iş tatminini %42,7 
oranında açıklamaktadır. Bu sonuca göre H2 hipotezi desteklenmiştir: 

H2 Dönüştürücü liderlik iş tatminini etkilemektedir. 

Buna ek olarak model 2’de bağımsız değişken (aracı) olarak örgütsel özdeşleşmenin bağımlı değişken olan iş tatminine 
etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak, örgütsel özdeşleşmenin iş tatminini pozitif yönlü ve anlamlı bir şekilde etkilediği 
ortaya çıkmıştır (β=0,533, p=‹0,05). Buna ek olarak, örgütsel özdeşleşmeye ait değişkenlerin tümü iş tatminini 
%28,4 oranında açıklamaktadır. Bu sonuca göre H3 hipotezi desteklenmiştir: 

H3 Örgütsel özdeşleşme iş tatminini etkilemektedir. 

Tablo 3’te yer alan model 3’te aracılık rolüne ilişkin hipotez testi modeli yer almaktadır. Sonuç olarak, dönüştürücü 
liderliğin iş tatminine etkisinde örgütsel özdeşleşmenin analize dahil edilmesi ile dönüştürücü liderliğin iş tatminine 
etkisi azalarak devam etmiştir (β=0,517, p‹0,05). Buna ek olarak, yapılan Sobel testi sonucu da anlamlıdır (z=3,625, 
p=0,000). Buna göre, dönüştürücü liderlik ile iş tatmini ilişkisinde örgütsel özdeşleşmenin “kısmi aracılık rolü” olduğu 
ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak, model 3’te de görüldüğü üzere, dönüştürücü liderlik ve örgütsel özdeşleşme ile 
ilgili değişkenlerin tümü iş tatminini %49,6 düzeyinde açıklamaktadır. Bu sonuca göre H4 hipotezi desteklenmiştir:

H4 Dönüştürücü liderliğin iş tatminine etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracı etkisi vardır. 

Dönüştürücü liderliğin iş tatminine etkisinde örgütsel özdeşleşmenin kısmi aracılık rolünün istihdam özelliklerine 
göre farkını anlamak için H4a ve H4b hipotezleri test edilmiştir:

H4a Dönüştürücü liderliğin iş tatminine etkisinde örgütsel özdeşleşmenin kısmi aracı etkisi turizm eğitimi alma 
durumuna göre farklılaşmaktadır
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Tablo 4. Turizm Eğitimi Alma Durumuna Göre Aracılık Etkisi/DL

Turizm Eğitimi Model H4a R2 Ñ R2/ Sig. b Sobel/Sig.

Evet
a1 dl 0,562

0,049/0,000
0,749

10,508
0,000a2 dl

oo 0,611 0,591
0,273

Hayır
a3 dl 0,295

0,066/0,000
0,543

4,986
0,000a4 dl

oo 0,360 0,450
0,272

Tablo 4 incelendiğinde dönüştürücü liderliğin iş tatminine etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolünün turizm 
eğitimi alma durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir. Buna göre, örgütsel özdeşleşmenin 
aracılık rolü turizm eğitimi almayan çalışanlarda daha güçlüdür (ÑR2=0,089, p=0,000). Bu durumun, turizm 
eğitimi almayanların turizm eğitimi alanlara göre işle ilgili daha az beklentiye sahip olmalarından kaynaklandığı 
söylenebilir. Nitekim, eğitim arttıkça işle ve işin işleyişiyle ilgili beklentiler artmaktadır. Otel işletmelerinin, görece 
olumsuz koşulları değerlendirildiğinde, eğitimli bireylerin otelleriyle özdeşleşmelerinin turizm eğitimi almayanlara göre 
zorlaştığı söylenebilir. Sobel testi sonuçları da bu bulguyu desteklemektedir. Dolayısıyla H4ahipotezi desteklenmiştir. 

H4b Dönüştürücü liderliğin iş tatminine etkisinde örgütsel özdeşleşmenin kısmi aracı etkisi kadro türüne göre 
farklılaşmaktadır.

Tablo 5. Kadro Türüne Göre Aracılık Etkisi/DL

Kadro Türü Model H4b R2 Ñ R2/ Sig. b Sobel/Sig.

Kadrolu
b1 dl 0,409

0,051/0,000
0,640

4,287
0,000b2 dl

oo 0,461 0,549
0,244

Sezonluk
b3 dl 0,412

0,095/0,000
0,642

8,425
0,000b4 dl

oo 0,507 0,476
0,350

Stajyer b5 dl 0,471
0,002/0,000

0,686 1.633
0.050b6 dl

oo 0,473 0,667
0,048

Tablo 5 incelendiğinde dönüştürücü liderliğin iş tatminine etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolünün 
kadro türüne göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir. Buna göre, örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü 
sezonluk çalışanlarda daha güçlüdür (ÑR2=0,095, p=0,000). Bu durumun, sezonluk çalışanların kadroya geçebilme 
ihtimali ile işlerini ve işyerlerini daha çok sahiplenmelerinden kaynaklandığı söylenebilir. Buna ek olarak, örgütsel 
özdeşleşmenin aracılık etkisinin en zayıf olduğu grup stajyerlerdir (ÑR2=0,002, p=0,000). Bu durum, stajyerlerin 
büyük olasılıkla iş yerlerini geçici olarak değerlendirmelerinden kaynaklandığı söylenebilir. Sobel testi sonuçları da 
bu bulguyu desteklemektedir. Dolayısıyla H4b hipotezi desteklenmiştir.
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Sonuç ve Öneriler

Dönüştürücü liderlerin literatürde belirtilen özellikleri dikkate alındığında bu özelliğe sahip olan yöneticilerin sadece 
işgörenler ve otel işletmeleri açısından değil turizm sektörünün ülkemizdeki işleyişi açısından da önemli oldukları 
söylenebilir. Nitekim, turizm sektörü ülkemizde ciddi oranda istihdam sağlayan bir sektör olarak karşımıza çıkmakla 
birlikte ciddi sorunları olan bir iş alanı olarak da ele alınmaktadır. Sektör yöneticileri ve turizm akademisyenleri 
sektörde yaşanan pek çok olumsuzluğun temel nedenlerinden biri olarak turizm sektörünün ülkemizdeki çalışma 
sistemi olan herşey dahil sistemini işaret etmektedirler. Dolayısıyla herşey dahil tatil sistemi, otel işletmelerindeki 
kökleşmiş, eskimiş, sorgulanması gereken, çözüm bekleyen ve dönüştürülmesi gereken bir sistem olarak ele 
alınabilir. Turizm sektöründe dönüştürücü liderliğin önemi ise bu noktada karşımıza çıkmaktadır. Dönüştürücü 
liderlerin, eski gelenekleri sorgulayabilen, vizyon ortaya koyabilen, ortaya koydukları vizyona ulaşmak için strateji 
geliştirebilen, büyük dönüşümlere kalkışabilecek kadar cesaretli olan ve çevresini değişimin gerekliliğine ikna edebilen 
liderler oldukları göz önüne alındığında, turizm sektörünün ihtiyacı olan büyük dönüşümün dönüştürücü liderler 
tarafından gerçekleştirilebileceği söylenebilir (Güzel, 2009). Bu noktadan hareketle, otel yöneticilerine liderlik eğitim 
programlarına önem vermeleri, bu eğitim programlarına ve seminerlerine otellerinde yer vermeleri ve her unvan 
grubundan çalışanın bu eğitimlerden yararlanmalarını sağlamaları önerilebilir. Nitekim turizm işletmelerinde, iş 
tatmini üzerinde önemli düzeyde etkiye sahip faktörlerden bir diğeri de işgörenlerin kendilerini geliştirmelerini 
sağlayan eğitim uygulamalarının olduğu bilinmektedir (Kusluvan, 2009: s. 75). 

Örgütle özdeşleşen bir bireyin en tipik davranışlarından biri çalıştığı iş yeri hakkında övgü dolu veya eleştirel sözler 
kullanıldığında kendilerine söylenmiş gibi hissetmeleridir. Bu noktada, otel yöneticilerine öncelikle otellerine çalışanların 
kolayca özdeşleşebilecekleri bir işletme imajı kazandırmaları önerilebilir. Otel işletmelerinin çalışan gözündeki imajını 
etkileyen en önemli unsurlardan biri maaş ödemelerinin düzenli yapılıp yapılmadığıdır. Maaş ödemelerini düzenli 
bir biçimde yapmayan otellerin ismi kısa sürede bölgedeki turizm çalışanları arasında yayılmakta ve bu durum o 
otelin çalışanlarında motivasyon düşüklüğüne yol açmaktadır. Dolayısıyla böyle bir otel işletmesinde çalışanların 
örgütleriyle özdeşleşmeleri güçleşmektedir. Nitekim, turizm alanında yapılan pek çok çalışmanın sonucu ile bu 
çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde, turizm çalışanlarının en önemli iş tatminsizliği nedeninin ücret olduğu 
bilinmektedir. Dolayısıyla ücretle ilgili yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğun hem işletme imajı açısından hem 
örgütsel özdeşleşme açısından hem de çalışanların iş tatmini düzeyleri açısından olumsuz sonuçlara yol açacağı 
söylenebilir. Diğer taraftan, çalışanların iş tatminleri yüksek olsa dahi yöneticilere önemli görevler düşmektedir. 
Nitekim, örgütler iyi performansa ve olumlu yargılara sahip işgörenleri sıklıkla ihmal etmektedirler. Şöyle ki 
yöneticiler, iş tamini yüksek olan çalışanlar nasılsa işlerinden mutludurlar ve bir şekilde çalışmaya devam ederek 
işten ayrılmayacaklardır şeklinde değerlendirmektedirler. Oysa yöneticiler iş tatmini yüksek olan çalışanlara da 
odaklanmaya devam etmelidirler. Buna ek olarak, örgütler çalışanların kişisel özelliklerini değiştirememekle birlikte 
onları doğru işe yerleştirme imkanına sahiptirler. İyi bir çalışan-iş eşleşmesi yapıldığında, işe doğru kişiler alınmış 
olacak ve işin doğasına kolaylıkla uyum sağlanması sayesinde, çalışanın iş tatminleri kendiliğinden sağlanabilecektir 
(Oksay, 2011: s.154). 

Örgütsel özdeşlemenin kısmi aracılık rolü üstlenmesi başka değişkenlerin de modele ilave edilebileceğini göstermektedir. 
Araştırmacılar bu değişkenlerin hangileri olduğunu araştırabilirler. Yukl’a (1999) göre liderliği daha iyi anlayabilmek 
için liderlik sürecine aracılık eden değişkenler belirlenmelidir. Dolayısıya araşırmacılara, liderliğin örgütsel çıktılarla 
olan ilişki örüntülerini daha iyi kavrayabilmek için aracı değişkenlerin neler olduğunu araştrmaları önerilebilir. Başar 
(2011) örgütsel özdeşleşme ile iş tatmini arasındaki ilişkilerin yeterince ele alınmadığını belirtmiştir. Bu çalışmada 
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örgütsel özdeşleşme- iş tatmini ilişkisi turizm sektörü bağlamında le alınmıştır Araştırmacılara farklı sektörlerde 
konuyu ele almaları önerilebilir. 
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7
DIFFERENCES IN JOB SATISFACTION FACTORS 
ACCORDING TO DEMOGRAPHICAL DATA: CASE OF 
DENIZLI ACCOMMODATION SECTOR 
Nuray Selma Özdipçiner1, Seher Ceylan2, Muhammet Emin Soydaş3

Abstract
Satisfaction of workers in tourism businesses is very important due to its being one of the factors contributing in 
the customers’ satisfaction. An individual who is satisfied with their job would serve their customers better. And a 
customer who is satisfied with their holiday would direct many potential customers to the hotel and/or destination. 
Based on this importance, a study was conducted on the job satisfaction of workers in Denizli hotels. This study 
analyzed whether hygiene and motivation factors which are considered to have an impact on job satisfaction 
differed according to demographical data of Denizli accommodation sector workers. The questionnaire used as 
data gathering tool was obtained from the literature and conducted on 678 workers, working in Pamukkale region. 
The study consisted of an analysis of descriptive statistics as well as a difference analysis according to hygiene 
and motivation factors. Due to the normal distribution of data, t test, anova and scheffe difference tests were 
conducted. Results of the study indicated that job satisfaction factors differed according to demographical data. 

Keywords: Job satisfaction, hygiene and motivation, accommodation sector

1. Introduction
Accommodation businesses offer similar services to their consumers. The most important factor to differentiate the 
business, on the other hand, is the human factor. Therefore, job satisfaction of the employees in accommodation 
sector gains more importance in this competitive sector. Performances of employees have an impact on the guests 
of the accommodation businesses as they belong to a labor-intensive sector. Productivity of employees who are 
satisfied with their jobs increases and consequently, their ability to satisfy their guests increases (Bach and Milman, 
1996, Karatepe et al. 2006, Kuo 2007, Liu and Yang 2009). It is possible both to differentiate from competition 
and to be more preferable by means of customer satisfaction. Thus, job satisfaction has a separate importance for 
accommodation businesses. 

As one of the most important thinkers of management and motivation theory, Herzberg has an important 
theory to explain job satisfaction, namely “Two Factor Theory.”  Herzberg has indicated that there are needs at 
the foundation of motivation and divided these needs into two groups. Herzberg defined “motivation factors” as 
factors related to the job itself, satisfying workers (such as success, recognition, progress, job itself, responsibility, 
growth) and “hygiene factors” as factors related to the work conditions at the job (such as organization’s policy, 
technical supervision, interpersonal relations, salary, job safety, personal life, working conditions, status). Motivation 
factors consist of factors that make the individual happy, enable commitment to the work place, motivate people 

1 (Pamukkale University), nselma@pau.edu.tr
2 (Pamukkale University), ceylans@pau.edu.tr
3 (Iskenderun Technical University), mesoydas@gmail.com
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to work and create satisfaction while hygiene factors are classified as factors that can cause people to leave their 
jobs and job dissatisfaction (Ereş, 2018). Hygiene factors are the ones which do not create satisfaction with their 
presence but create dissatisfaction in their absence. This theory is also known as satisfaction-dissatisfaction theory.

2. Literature
Some studies emphasize social factors in job satisfaction while others argue that economical factors have more 
impact; Öztürk and Alkış (2011), for example, argued that social factors have more impact on job satisfaction in 
their study dealing with job satisfaction of employees of four and five star hotels in five different cities according to 
employees’ characteristics. They found that worker’s social life and job’s progress and growth possibilities influenced 
job satisfaction. They argued that job satisfaction will be achieved by the businesses which recognize success, give 
responsibility to their employees, support progress and development opportunities, provide employment security 
as well as the minimum necessary conditions for the workers’ social lives. Liu and Yang (2009), on the other hand, 
found no significant relation between demographical characteristics and ob satisfaction in their study. They argued 
that the most important factor to create job satisfaction was remuneration. Lam et al. (2001) studied Hong Kong 
hotels in order to analyze the relation between workers’ job satisfaction and their demographical characteristics. They 
found that workers with high education who were working at the same work place for more than ten years had 
low job satisfaction levels and the most important factors to influence job satisfaction were remuneration and the 
possibility of getting a promotion. Similarly, Gallardo et al. (2010) identified remuneration as the most important 
factor in job satisfaction in their study dealing with job satisfaction of hotel employees in Iberian Peninsula. 

One of the often discussed subjects related to demographical data is the relation of job satisfaction with age and 
work experience. Although Gallardo et al. (2010) argued that people who worked at a work place longer than 
others had lower job satisfaction levels, Sarker et al. (2003) identified that age had no exact correlation with 
job satisfaction even though employment period had a direct impact on job satisfaction. Grobelna et al. (2016) 
emphasized that age and work experience influenced job satisfaction. They found that older workers had lower 
levels of job satisfaction while people who have been working at the work place for longer periods had higher job 
satisfaction levels. Yeşilyurt and Koçak (2014) found that workers with tourism education, higher work experience 
in the sector and higher income levels had higher job satisfaction levels. 

Some researchers focused on the impact of vocational education on job satisfaction. Akçadağ and Özdemir 
(2005), for example, found that 4 and 5 star hotels had a higher proportion of young, male, single employees 
with high education but majority of workers had not received vocational education. Results of the study showed 
that workers who had received vocational education loved their job more than others and that the satisfaction 
with surcharges and working hours at the work place increased workers’ productivity levels at work. Workers who 
have received vocational education were identified to be more committed to their jobs and work places compared 
to the ones who have not received vocational education and female workers were identified to adapt to changes 
at the work place faster than male workers. Toker (2007) analyzed the impact of demographical variables such as 
age, gender, marital status, education, and employment period etc. on job satisfaction factors such as the nature 
of the job, salary, promotion opportunities, management, and co-workers. Findings of the study suggested that 
job satisfaction factors differed according to tourism education as well as according to the variables such as age, 
marital status, education and employment period. Findings of researchers who carried out literature reviews were 
as follows: Rhodes (1983) identified a positive linear relation between age and job satisfaction up to age 60 in 
their literature review study. Köroğlu (2011), on the other hand, identified personal factors that have an impact 
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on job satisfaction levels of workers of tourism businesses as age, gender, education level, employment period, 
position and marital status.  

3. Study
Study was conducted in the spring of 2016 in order to identify profiles of workers of hotels in the Pamukkale 
region. It also aimed to show differences in these individuals that influence job satisfaction according to hygiene 
and motivation factors. Hypothesis related to this aspect was formulated as follows: “H1: Demographical data create 
differences in hygiene and motivation factors.” 

The questionnaire used as data gathering tool was obtained from the literature and conducted on 678 workers, 
working in Pamukkale region by means of random sampling method. 8 questionnaire forms were taken out of the 
analysis due to missing data. Reliability of the questionnaire was identified to be 0.95. Reliability of hygiene factor 
was 0.92 while reliability of motivation factor was 0.93. The study consisted of an analysis of descriptive statistics 
as well as a difference analysis according to factors. Due to the normal distribution of data, t test, anova and scheffe 
difference tests were conducted. Findings of the study are specific to the region and cannot be generalized due to 
the limitation of universe (Denizli province) and sampling method. 

Table 1: Demographical data

Data related to the worker Frequency Percentage Frequency Percentage
Gender Age 
Woman 223 33.3 18-25 206 30.7
Man 447 66.7 26-35 291 43.4
Marital status (n=670) 36 and above 173 25.8
Married 335 50.0 Income
Single 335 50.0 Minimum wage (1404) 55 8.2
Duty station 1405-1999 422 6.0
Front services 388 57.9 2000-2999 135 20.0
Back services 282 42.1 3000 and above 58 8.7
Employment years in the 
sector 

Education

1 year or less 128 19.1 Elementary education 158 23.6
2-5 years 224 33.4 High school 247 36.9
6-9 years 139 20.7 Tourism vocational high school 84 12.5
10 years and more 179 26.7 Tourism vocational college 110 16.4
Knowledge of foreign
languages

Tourism faculty 71 10.6

English 384 57.3 Reason of working
German 53 7.9  Economical 431 64.3
French 23 3.4 Due to having received its 

education
131 18.1

Russian 22 3.3 To learn about different cultures 118 17.6
None 188 28.1
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Data related to the work 
place

Frequency Percentage Frequency Percentage

Number of stars Ownership 
2 star 78 11.6 Chain hotel 81 12.1
3 star 133 19.9 Independent 589 87.9
4 star 168 25.1 Hotel’s years in business
5 star 291 43.4 1-5 years 120 17.9
Specialty 6-10 years 172 25.7
City hotel 433 64.6 11-15 years 102 15.2
Thermal hotel 237 35.4 16-20 years 70 10.4

21 years and more 206 30.7

Analysis conducted on 670 workers working in accommodation sector in Pamukkale region showed that 66.7% 
of the participants were male, 57.9% were working in front services and employment time in the sector consisted 
of 2-5 years in majority with 33.4%.   Half of the participants were married and the other half were single. 43.4% 
of participants were in the age group of 26-35 years old, 63% received minimum wage and had an income of 
2000 TL.  Majority consisted of high school graduates with 36.9%. 12.5% consisted of tourism high school 
graduates. 27% had received tourism education at university level. 64.3% indicated economic needs as their 
reason to be working in this sector. Most known language was English with 57.3%. 28% of the participants did 
not know any foreign language. Data related to place of employment were as follows: 43.4% were working in 
five star hotels and 12% were working in  chain hotels. 64.6% of participants were working in city hotels and 
35.4% were working in thermal hotels. Additionally, 30.7% of participants were working in hotels which have 
been in business for 21 years and more.   

Table 2: Change in job satisfaction factors according to demographical data

N Hygiene Motivation
Gender
Woman 223  3.84  3.66

Man 447  3.86  3.77
t- test  0.49 1.53
Sig. level  0.63  0.12
Age
1. 18-25 206 3.91 3.84
2. 26-35 291 3.81 3.68
3. 36 and above 173 3.87 3.71
F- test 1.34 2.21
Sig.level 0.26 0.11
Scheffe
Marital status
Married 335  3,85  3.70
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N Hygiene Motivation

Single
t- test
Sig. level

335  3,86
 0,07
 0,93

 3.77
 1.13
 0.25

Education
1. Elementary school 158 3.69 3.36
2. High school 247 3.88 3.81
3. Tourism vocational high school 84 3.97 3.85
4. Tourism vocational college 110 3.85 3.86
5. Tourism faculty 71 4.03 4.02
F- test 4.36 11.07
Sig.level 0.00 0.00
Scheffe 1-3, 1-5 1-2,1-3,1-4,1-5
Duty station
1. Front services 282 4.04 3.95
2. Back services 388 3.72 3.58
t- test  6.27  5.52
Sig.level  0.00  0.00
Monthly income
1. 2000 and below 477 3.80 3.65
2. 2001 and above 193 4.00 3.95
t- test  3.52  4.14
Sig.level  0.00  0.00
Reason of working
1. Economical 431 3.81 3.66
2. Due to having received its education 121 3.92 3.88
3. To learn about different cultures 118 3.95 3.88
F- test 2.78 5.21
Sig.level 0.06 0.00
Scheffe 1-2,1-3
Employment time in the sector
1.1 year or less 128 3.84 3.72
2. 2-5 years 224 3.89 3.77
3. 6-9 years 139 3.79 3.72
4. 10 years and more 179 3.89 3.72
F- test 0.78 0.12
Sig.level 0.50 0.94
Scheffe
Specialty of hotel
City
Thermal

433
237

 3.81
 3.94

 3.64
 3.90
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N Hygiene Motivation

t- test  2.34  3.72
Sig. level  0.01  0.00
Ownership of the hotel
1
2

81
589

 3.77
 3.87

 3.70
 3.74

t- test  1.24  0.41
Sig. level  0.21  0.67
Number of stars
2 78 4.02 4.02
3
4
5
F- test
Sig. level
Scheffe

133
168
291

3.77
3.82
3.87
2.48
0.06

3.70
3.69
3.71
3.10
0.02
2-5

Findings suggest that gender, age, marital status, employment time in the sector and ownership of the hotel did 
not create a difference in hygiene and motivation factors while both hygiene and motivation factors differed 
according to education, duty station, income and hotel’s specialty.   Reason of working and number of stars created 
difference only in motivation factors. 

Differentiation in education according to hygiene factor was found between graduates of elementary education, and 
graduates of tourism vocational high school and tourism faculty. Workers who graduated from tourism vocational 
high schools and tourism faculties were found to place more importance on hygiene factors compared to the ones 
who graduated from elementary schools.  Differentiation in education according to motivation factors was found 
between graduates of elementary schools and all the other groups (high school, tourism vocational high school, 
tourism vocational college, tourism faculty).  Similar to hygiene factors, workers who received elementary education 
placed less importance on motivation factors compared to other groups. From these results, we can deduce that 
workers with low education levels care less about hygiene and motivation factors. Additionally, we can argue that 
increase in education levels creates an increase in the importance placed on motivation factors especially.  

Status of duty station differed according to hygiene and motivation factors. Both hygiene and motivation factors 
were found to be more significant by people who worked at front services.  

Hygiene and motivation factors differed according to the income level as well. Hygiene and motivation factors 
were found to be more important for those with income levels of 2000 TL and above. 

As from the perspective of hotel specialty, workers of thermal hotels found hygiene and motivation factors to 
be more significant. Workers of thermal hotels were observed to place more importance on both hygiene and 
motivation factors compared to the ones working in city hotels.  

Only motivation factor differed from the perspective of reason of working.  People who worked for economic 
reasons were found to place less importance on motivation factors compared to others. In other words, we can 
argue that people who have received tourism education and people who work to learn about different cultures 
place more importance on motivation factors. 
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Only motivation factors differed according to the number of stars of hotels. The difference was found to be 
significant for the workers of two star hotels. According to this finding, we can argue that workers of two star 
hotels place more importance on motivation factors compared to others. 

4. Conclusion and Suggestions
Hygiene and motivation factors have been widely accepted in the literature as the most important factors in 
determining job satisfaction. The present study aimed to determine whether job satisfaction levels of the workers 
of accommodation businesses in Denizli province differed according to demographical data. According to the 
findings of the study, hypothesis formulated as “H1: Demographical data create differences in hygiene and motivation 
factors” was confirmed.  

Gender, age, marital status, employment time in the sector and ownership of the hotel did not create a difference 
in the importance placed on hygiene and motivation factors, while education, duty station, income and specialty 
of the hotel created differences in both hygiene and motivation factors.  Reason of working and number of stars 
created difference only in motivation factors. 

In general, people with higher education and income levels who work at front services where they constantly 
communicate with customers and people who work in thermal hotels were found to place more importance on 
both hygiene and motivation factors. In addition, people who were working in hotels due to having received 
tourism education and people who were working in order to learn about different cultures were identified to place 
more importance on motivation factors along with workers of two star hotels. 

Although findings of the study did not resemble to the study of Liu and Yang (2009), they showed similarities 
with other studies in the field. The only similar finding related to age belongs to the study of Sarker et al. (2003). 
Findings were found to be parallel with some of the findings of Toker (2007) (age, marital status) while some 
of them were not parallel with others (education, employment time). Grobelna et al. (2016) also emphasized 
the impact of age and work experience on job satisfaction; however, findings of the present study did not show 
similarities with that study. The absence of differentiation in age variable may be due to the fact that majority of 
the workers in Denizli province consist of young people.  

Finding related to the income levels showed similarities to the findings of Yeşilyurt and Koçak (2014) and Gallardo 
et al. (2010). The finding of Akçadağ and Özdemir (2005), Lam et al. (2001) and Yeşilyurt and Koçak (2014) 
suggesting higher job satisfaction in people who have received tourism education was parallel with the finding of 
the present study while the findings related to work experience was not. Another study which did not run parallel 
with the present one when it comes to work experience was that of Sarker et al. (2003). 

Although Liu and Yang (2009) argued that there wasn’t a significant relation between demographical characteristics 
of workers and their job satisfaction levels, Köroğlu (2011) argued that age, gender, education level, service time, 
position, marital status and work experience were the most influential personal factors in job satisfaction, based on 
the literature review conducted in order to identify factors influencing job satisfaction levels of workers of tourism 
businesses. Various studies in literature have found that some of the demographical variables were related to job 
satisfaction, in a similar way with the present study. However, it is not possible to make a clear deduction since 
each study found different results and these different results may be argued to be related to specific dynamics 
and differences of the studied region. Therefore, it may be said that each region should be evaluated in itself and 
that it may not be correct to generalize the findings of the studies. Our suggestion to researchers who are going 
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to conduct studies in this field would be to conduct new and more extensive researches to analyze the reason 
for these differences related to the demographical data which create differences in job satisfaction.
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8
DEVELOPMENT OF HUMAN RIGHTS AT LOCAL 
LEVEL BY 2000S: PROVINCE AND DISTRICT HUMAN 
RIGHTS BOARDS / 2000’Lİ YILLARDA YERELDE İNSAN 
HAKLARININ GELİŞİMİ: İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI 
KURULLARI
Tahsin Güler1

Abstract
The development of democracy is closely related to the protection and development of human rights and fundamental 
freedoms. In this context, in Turkey with 2000s, comprehensive constitutional and legal regulations which directly 
regarding human rights have been made, particularly the constitutional amendments of 2001, 2004 and 2010. 
The establishment of Province and District Human Rights Boards as an institutional mechanism that aims to 
promote and protect human rights and to maintain the individual and state relations on a more democratic basis 
take an important place in these regulations. In this process, human rights units have been established in public 
institutions and organizations as an indication of citizen-focused change and transformation in the functioning 
of public administration.

Province and District Human Rights Boards was established to view applications for human rights violations, 
investigate, evaluate the results and to assist in the development of human rights in the society by carrying out 
education and awareness activities in this regard. These boards are characterized as an important mechanism of 
supervision and participation in that their members are composed of representatives of local governments, political 
parties and non-governmental organizations.

In the study, the developments achieved in the field of democracy and human rights and the studies conducted based 
on the functions of the province and district human rights boards, which are included among these developments 
in Turkey with the 2000s will be evaluated.

Key words: Human Rights, Participation, Bureaucratic Change, Democracy

Giriş

1982 Anayasasının 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri belirtilirken “insan haklarına saygılı” olduğu 
ifade edilmektedir. Bir devletin anayasasında insan haklarına saygılı olma vurgusuna yer verilmesi neden bu kadar 
önemlidir?

Bu soruya verilebilecek makul ve mantıklı cevapların hemen hepsi bizi modern anlamda demokratik bir devletin 
varlığı için insan haklarına saygılı olması zorunluluğuna götürür. Özellikle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Beyannamesi’nin kabul edildiği 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu konuda önemli gelişmelerin kaydedildiği, 
ülkelerin uluslararası alandaki bu gelişmelerden etkilendikleri görülmektedir. 

1 (Balıkesir University), guler1043@gmail.com



100

2000’Lİ YILLARDA YERELDE İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİ: İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

Tahsin Güler

Türkiye özelinde ise Osmanlı’dan günümüze insan hakları kavramının neyi ifade ettiği ile hakların korunması, 
kullanılması ve güvencesinin sağlanması konusunda bir karmaşanın olduğu, bu durumun başkaca sebeplerin 
de katılımıyla insan haklarının “temel hak ve özgürlükler” bağlamında hukuk metinlerine tam olarak yansı(tıla)
mamasına neden olduğu görülmektedir. Diğer taraftan demokrasiye geç kavuşan, iyi işlememesinin yanında 
işleyişi askeri darbelerle sık sık kesintiye uğrayan Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren geçmişten daha farklı bir 
dönem yaşanmıştır. Bu dönemin genel karakteristiği; koalisyon ve kriz dönemlerinin ardından tek başına işbaşına 
gelen bir iktidarın başlattığı, yönetimde değişim, dönüşüm ve demokratikleşme hareketidir. Bu hareket devletin 
geçmişte önemli ölçüde ihmal ettiği insan hakları (temel hak ve hürriyetler) kavramının yeniden gündeme gelmesini 
sağlamıştır. Nitekim siyasi iktidar, yönetimde değişim ve dönüşüm için; haklarını bilen, ona sahip çıkan, katılan 
ve denetleyen bir birey/toplumun desteğinin önemli olduğunu görmüştür. 

Çalışmada, 2000’li yıllarda sözü edilen değişim, dönüşüm ve demokratikleşme sürecinin insan haklarının gelişimi 
bağlamında incelenmesine odaklanılmakta; söz konusu gelişmeler bu süreçte oluşturulan İl ve İlçe İnsan Hakları 
Kurulları özelinde değerlendirilmektedir. 

İnsan Hakları Kavramı

1700’lü yıllardan bu yana “insan hakları” terimi kullanılsa da hak kavramının hukukta “hukuk düzeni tarafından 
tanınan ve korunan hürriyetler”i tanımlamasından hareketle aslında kavramın, hukukun tanımasından önce insan 
olmanın getirdiği hürriyetleri belirtmesi açısından “insan hürriyetleri” olarak anlaşılması gerektiği belirtilmelidir. 
Dolayısıyla kısaca “insanların sahip olduğu serbestçe hareket etme gücü” olarak tanımlayabileceğimiz insan hakları 
kavramı yalnızca hukuki anlamda değil aynı zamanda ahlaki, felsefi vb. anlamlarıyla birlikte değerlendirilmektedir 
(Gözler, 2017: 57-58).

Literatürdeki yaygın kullanımıyla insan hakları kavramı insan denen canlılara sadece hukuk düzeni tarafından 
tanınan değil, aynı zamanda ahlaki ve felsefi olarak tanınması arzu edilen hakları da içermektedir. Dolayısıyla 
insan hakları herkesin sahip olduğu bir şeydir. Bir insan, belirli bir işi yapması, muayyen bir rolü icra etmesi, 
yahut belirli görevleri yerine getirmesi dolayısıyla bu hakları kazanmaz, bu haklar sadece insan olmasından ötürü 
ona aittir (Cranston, 1983: 314). İnsan hakları, insanın insan olmasından kaynaklanan, doğuştan gelen evrensel 
haklardır. Kamu hürriyetleri ile temel hak ve hürriyetler ise insan hakkı olmakla birlikte bu hakların anayasa ve 
kanunlarla yani hukuk düzeniyle tanınan, bu metinlere konu olan kısmıdır. Dolayısıyla insan hakları kavramı çok 
daha geniştir ve bu iki kavramı da kapsar. 

Günümüzde insan hakları toplumsal ve siyasal sistemlerin iyileştirilmesine yönelik ahlaki taleplerin asıl dayanağı, 
hatta siyasi rejimlerin meşruluğunun temeli olarak algılanmakta ve işlev görmektedir. Hak kavramı ve içeriği ile 
ilgili olarak 20. yüzyılın başında Hohfeld tarafında yapılan tahlil ve bunun üzerinde yapılan tartışmalar neticesinde 
bir hakkın yetki, talep ve tanınma, saygı gösterilme unsurlarını içerdiği söylenebilir (Erdoğan, 1998: 93-96). 

Yetki: Hakkın özü bir şeyi yapabilme yetkisidir. Başka bir anlatımla hak sahibi hakkın konusundan yararlanıp 
yararlanmamakta serbest olup hakkını kullanıp kullanmama konusunda zorlanamaz.

Talep: Her hak sahibine olumlu ya da olumsuz bir talepte bulunma yetkisi verir. Bu “özgürlük hakkı” olarak tabir 
edilen başkalarına kaçınma yükümlülüğü yükleyen bir hak ya da kaçınmaya ek olarak bir edim (ifa) yükümlülüğü 
getirebilir.
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Tanınma, Saygı Gösterilme: Bir hak iddiası, hakkın konusundan yararlanma yetkisinin genel veya özel olarak 
tanınmasını, ona saygı gösterilmesini iddia etmek demektir. Bu durumda hak sahibi hakkını tanımayan veya ihlal 
edenlere karşı yasal yollara başvurarak, hakkın konusundan yararlanmasını fiilen sağlatabilir. 

Buradan hareketle her birey için bir hakkın onun kendi yapısına göre, kendi amaçları için, kendi gönüllü 
zorlanmamış seçimiyle hareket etme hürriyetinin moral tasdiki olduğu belirtilebilir. Onun hakları diğer insanlara, 
negatif bir yükümlülük, yani onun haklarını ihlal etmekten uzak durmak dışında hiçbir yükümlülük yüklemez 
(Rand, 1967: 319). Bireyin karşı tarafa yüklediği haklarını ihlal etmekten uzak durma yükümlülüğü diğer bireyler 
ile devletin de dahil olduğu kurumlar için de geçerlidir. Nitekim insan haklarının korunup geliştirilmesindeki ana 
problem de burada yatmaktadır. Devlet denen kurumun bir yandan insan haklarını hukuksal tanımayla temel hak 
ve hürriyetler olarak nitelendirip geliştirmesi, beslemesi ve bu alanı sürekli genişletmesi beklenirken öte yandan bu 
alanı kendisinin de dahil olduğu kurum ve bireylerin olumsuz etkilerinden koruması gerekecektir. İçerisinde pek 
çok aktörün birbirleriyle ilişki/etkileşim içerisinde olması dolayısıyla temel hak ve hürriyetler alanının geliştirilebilir 
ve sürdürülebilir olmasında demokrasiden faydalanılmaktadır. Nitekim hükümetin gücüne sınırlama getirmede, 
sınır tanımayan zorba rejimlere sınır koymada demokrasiden daha iyi bir alternatif yoktur (Berger, 1989: 36-37). 

İnsan Hakları ve Demokrasi İlişkisi

Günümüzde insan haklarının sahipliğinin ve kullanımının güvencesi devletlerdir. Bu durum aynı zamanda modern 
devletin kuruluş felsefesini yansıtmaktadır. Bunun yanı sıra Peters (2000:70-73) ve Gierke (2000: 129)’nin de 
belirttiği gibi devlet otoritesinin keyfi, tabiat kanunlarının dokunulmaz kıldığı alanlara dokunan ve bir kimsenin 
vicdanı ile bağdaştıramayacağı kanunlarına karşı bireyin direnme hakkının olduğu görüşü Ortaçağ’dan bu yana siyaset 
bilimcilerinin, üzerinde en çok durdukları, devletin hukuki, ahlaki ve tabii gerekliliğe uygun olması düşüncesini 
yansıtmaktadır. Ancak olması gereken bu olsa da, güç ve otoriteyi temsil eden, yasaklayıcı ve sınırlayıcı bir yapı 
olan devletin, üzerinde egemenlik yetkisini kullandığı insanların insan haklarının nasıl koruyucusu ve güvencesi 
olabileceği problemi henüz tam olarak çözülememiştir. Bu konuda günümüze değin bulunan en iyi çözüm yöntemi 
ise demokrasi olarak görünmekte, dolayısıyla çözümün, demokratik mekanizmalar üzerine yoğunlaşmaktan geçtiği 
üzerinde ittifak edilmektedir. Bu bağlamda günümüz anlayışında geniş anlamda insan haklarının ve daha dar 
anlamda temel hak ve hürriyetlerin korunması ve kullanılması; demokratik bir ortamı ve bu ortamı garanti eden 
adil ve işleyen bir hukuk düzenini gerektirmektedir.

Demokrasi ve insan hakları, bu bakımdan birbirine oldukça yakın ve genellikle de doğrudan bir şekilde bağlantılı 
olan iki kavramdır. Demokrasi, siyasal bir rejim olarak, insan hakları düşüncesinin tesis edildiği ve uygulandığı bir 
düzenin adı olmakta, buna karşın insan hakları ise bir doktrin olarak demokratik düzene düşünsel anlamda zemin 
teşkil etmektedir. Uygulama ve kuram bağlantısı, demokrasi ile insan hakları kavramları arasında en açık biçimde 
belirginlik kazanır. Demokrasi, geçmişten başlayarak günümüze intikal eden insan hakları düşüncesinin temelleri 
üzerinde doğmuştur (Torun, 2007: 416).

Demokrasinin bu çözümü sağlamadaki gücü ve etkisinin nereden kaynaklandığına odaklanıldığında bunun, 
demokrasinin “bireylerin her türlü katılım (seçim, baskı grupları, lobi, şikayet/denetim) yöntemleriyle etkin olduğu 
bir sistem”i tanımlamasında yattığı görülmektedir. Nitekim günümüzde katılımcı demokratik hukuk devleti olarak 
nitelendirilen yönetim sistemini uygulayan ülkelerde toplumun, içerisinde temel hak ve hürriyetlerinin de yer aldığı 
siyasi, sosyal ve ekonomik sorunları tatmin edici bir şekilde çözülebilmektedir (Arslan, 2016: 127). 
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Demokrasinin bir diğer etkisi ise oluşturduğu iklimin, bireylerin sahip oldukları hakların tanınması ve geliştirilmesini 
sağlamasıdır. Berger’e göre “nasıl ki demokrasi bir ideal olarak somut kurumlarda ve sosyal anlayışlarda, ilişkilerde 
ifadesini buluyorsa; bir bireyin de kendi kendini idare edeceğine, hür olduğuna, doğuştan hakları olduğuna 
inanması, bu kişinin çocukluktan başlayarak içinde yetiştirildiği kurumsal bir yapıyı gerektirir” (Berger, 1989: 
35). Bu yapı demokratik bir düzeni işaret etmektedir. Nitekim Lincoln’ün 1863 tarihli Gettysburg Söylevi’nde 
demokrasiyi tanımlarken söylediği “halkın, halk tarafından, halk için yönetimi” (Heywood, 1997: 70) ifadeleri; 
halkın kendi içinde, doğrudan ya da dolaylı olarak yönetimi oluşturmada ve daha iyi bir yönetim için yönetimi 
etkileme/katılma ilişkilerini içerisinde barındırmaktadır. Tüm bu ilişkiler barışçıl bir zeminde olmak kaydıyla çok 
çeşitli isteklerin çatışmacı ve uzlaşmacı süreçlerle ortak kararlara evrildiği demokratik bir iklimi tesis etmektedir.

2000’li yıllarda Türkiye’de Demokratikleşme

Keyman, 1980’den bugüne Türkiye’nin yaşadığı değişim ve dönüşümü küreselleşme, modernleşme, demokratikleşme 
ve 2000’li yıllarla birlikte bunlara eklenen bir Avrupalılaşma tarihi olarak ifade etmektedir (Keyman, 2013: 3).

Siyasal düşüncede iyi toplum arayışında geliştirilen çözümlerden birisi olan demokrasi kavramı 20. yüzyıla hâkim 
olan siyaset biçimini koşullandıran gelişmelerle birlikte bu alanda merkezi bir konuma yerleşmiştir (Özman ve 
Coşar, 2002: 340-341). Demokratikleşme, bugünde devam eden, son elli yıldır siyasal, sosyal, ekonomik ve yönetsel 
alanları yoğun şekilde etkileyen bir süreçtir. Türkiye’nin de bu süreçten etkilenmesi somut anlamda özellikle 2000’li 
yıllarda AB üyeliği temelinde demokratikleşme yönünde gerçekleştirilen anayasal ve yasal düzenlemelerle gözle 
görülür şekilde artmıştır. 

2003 yılında yayınlanan ve Batı Avrupa ve Anglo Sakson ülkelerinde yaygın olarak kullanılan “Beyaz Kitap” (White 
Paper) uygulamasına benzer bir niteliğe sahip (Köseoğlu, 2009: 219) olan “Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde 
Değişim” başlıklı raporda demokratikleşmenin, AB’ye üyelik sürecinde yönetim yapısının çağdaş standartlara 
kavuşturulması açısından bir gereklilik olduğu ifade edilmiştir (Dinçer ve Yılmaz, 2003: 79).

Demokratikleşme kamu yönetimi üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkiler yaratmaktadır. Her şeyden önce 
demokratikleşme yönünde atılan adımlar bir takım yasal ve yapısal düzenlemeler içermektedir. Bu reformlar kamu 
yönetimini doğrudan ilgilendirmese bile zaman içinde idarenin uygulamalarını, yaklaşımlarını, iş yapma biçimlerini 
etkilemesi kaçınılmazdır (Sözen, 2011: 137). Çelik ve Aksan’ın da dikkat çektiği gibi bu etkileşimde en önemli 
sorun alanlarından birisi bürokrasi- demokrasi ilişkisidir. Günümüzün özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi anlayışı ile 
uzmanlaşma, hiyerarşi ve resmi kurallara dayanan karmaşık bir örgütü ifade eden bürokrasi kurumu arasındaki hem 
birbirini tamamlayan hem de gerilim içeren karmaşık ilişki, modern devletlerin en önemli ve kalıcı sorunlarından 
birisidir (Çelik ve Aksan, 2011: 179).

Demokratikleşme sürecinin devletin küçültülmesi ve müdahalesinin azaltılmasına yönelik doğası bu süreçte 
bürokratik mekanizmaların direncini kırarken demokratik kurumlar ve bilhassa bireylerin hakları üzerinde baskı 
yaratmasını önlemektedir. Türkiye’de son on yılda demokratikleşme yönünde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu 
süreçte demokratikleşmeyle doğrudan ilgili olan yasal kurumsal reformlar beş başlık altında özetlenebilir (Sözen, 
2011: 138-145; Anayurt, 2007: 245-277).

İnsan Haklarını Geliştirme ve Korumaya Yönelik Reformlar: Demokrasinin pekişmesi, insan hakları ve temel 
özgürlüklerin korunup gelişmesi ile yakından ilgilidir. Bu nedenle, demokratikleşme sürecinde insan haklarının 
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geliştirilmesi ve korunmasına yönelik önemli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu düzenlemelere çalışmanın 
devamında yer verilmiştir

Güvenlik Güçleri Üzerinde Sivil Otoritenin Güçlendirilmesine Yönelik Reformlar: Demokrasilerde askerlerin 
siyasal otoritenin denetimi ve gözetimi altında olması gerektiği kabul edilir. Nitekim geçmişten bu yana temel 
hak ve özgürlüklerin askeri rejim dönemlerinde çok daha fazla ihlal edildiği bilinen bir gerçektir. Türkiye’de de 
demokratikleşme süreciyle bağlantılı olarak son dönemde gerçekleştirilen anayasal ve yasal değişikliklerle askeri 
bürokrasinin siyasal nitelikli politika belirleme sürecindeki hâkim rolüne son verme ve sivil otoritenin güvenlik 
güçleri üzerindeki gözetim ve denetim yetkisini güçlendirmeye yönelik önemli adımlar atılmıştır. Bu adımlar kısaca 
aşağıdaki şekilde belirtilebilir.

•	 2001	Anayasa	değişikliği	ile	MGK’nun	yapısındaki	sivil	üye	sayısı	artırılması,	Kurul	kararlarının	Bakanlar	Kurulu	
üzerindeki etkisinin zayıflatılması.

•	 2004	yılında	8.	Uyum	Paketiyle	Genelkurmay	Başkanlığı’nın	Yüksek	Öğretim	Kurulu’na	üye	seçme	yetkisinin	
sonlandırılması.

•	 2004	yılında	Anayasa’nın	160.	maddesinde	yapılan	değişiklikle	askerî	harcamaların	üzerindeki	gizliliğin	kaldırılması	
için	ilk	adım	atılmış	3	Aralık	2010	tarihinde,	“TBMM	adına	askerî	harcamaların	denetiminin	de	yapılacağı”na	
ilişkin hükümleri de içeren 6085 sayılı yeni Sayıştay Yasası kabul edilmiştir. 

•	 2010	Anayasa	değişikliği	ile	Yüksek	Askeri	Şura’nın	ilişik	kesme	kararlarının	yargı	denetimi	içine	alınması,

•	 Askeri	mahkemelerin	yetki	alanının	askerlik	hizmet	ve	görevleriyle	sınırlandırılması,	devlet	güvenliğine,	anayasal	
düzene ve anayasal düzenin işleyişine karşı suçlara ilişkin davaların sivil mahkemelerin yetkisine alınması.

•	 Mülki	 İdare	Amirlerinin	polis	 ve	 jandarma	arasındaki	görev	 sınırlarının	belirlenmesindeki	yetkilerinin	
güçlendirilmesi.

•	 Jandarma	komutanlarının	illerde	valiye,	ilçelerde	kaymakama	geçici	bir	süre	ile	vekâlet	edebilmelerine	imkan	
sağlayan yasal hükümlerin kaldırılması sayılabilir.

Hesap Verme Mekanizmaları Oluşturulmasına Yönelik Reformlar: Demokratikleşme sürecinde Türkiye’deki mevcut 
yapılara ilave olarak kamu yönetiminin hesap verebilirliğini güçlendirmeye yönelik yeni kurumsal mekanizmalar 
oluşturulmuştur. Bu mekanizmaların bireylerin hak arama mücadelesine önemli katkıları bulunmaktadır Oluşturulan 
bu mekanizmalar arasında dikkat çekenler aşağıdaki gibidir

•	 2004	yılında	Başbakanlık	bünyesinde	Kamu	Görevlileri	Etik	Kurulu	kurulmuştur.

•	 Bu	alanda	diğer	bir	önemli	husus	 ise	Kamu	Denetçiliği	Kurumu	kurulmasıdır.	12.9.2010	 tarihinde	yapılan	
halkoylaması ile kabul edilen Anayasa değişikliğiyle anayasal altyapısı hazırlanan kurum 2012 yılında 6328 sayılı 
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile kurularak 29 Mart 2013’ten itibaren şikayet başvuruları kabul etmeye 
başlamıştır.

Yönetimde Açıklık ve Şeffaflığı Sağlamaya Yönelik Reformlar: Demokrasilerde kamu yönetiminin açık ve şeffaf 
olması temel bir ilkedir. Kamu yönetimini daha açık ve şeffaf hale getirmek için yapılanların en başında kişilere bilgi 
edinme hakkının tanınması gelmektedir. Bu alanda idarenin kamuyu bilgilendirmesine ilişkin önemli düzenlemeler 
gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemelerin başlıcaları şunlardır.

•	 2004’te	yürürlüğe	giren	4982	sayılı	Bilgi	Edinme	Hakkı	Kanunu	
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•	 2003	tarih	ve	5018	sayılı	Kamu	Mali	Yönetimi	ve	Kontrol	Kanunudur.	Bu	kanunda	mali	saydamlığı	gerçekleştirmeye	
yönelik çeşitli hükümler yer almaktadır. 

Yönetime Katılımı Sağlamaya Yönelik Reformlar: Yönetimde karar alma süreçlerine katılım, demokratik 
yönetimlerin önemli unsurlarından bir tanesidir. Demokratikleşme sürecine paralel olarak Türkiye’de yönetime 
katılımı sağlamaya yönelik oluşturulan uygulamalar aşağıda yer almaktadır.

•	 5393	sayılı	Belediye	Kanunu	ile	kurulması	öngörülen	kent	konseyleri	uygulaması.

•	 İlgili	kanunlarında	il	özel	idareleri	ve	belediyelerin	çeşitli	alanlarda	dayanışma	ve	katılımı	sağlamak,	hizmetlerde	
etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulayabilmesi. 

•	 Kamu	kesimi,	özel	sektör	ve	STK’lar	arasında	işbirliğini	geliştirmeye	yönelik	olarak	bölgesel	düzeyde	Kalkınma	
Ajanslarının kurulması.

•	 İl	ve	ilçelerdeki	Sosyal	Yardımlaşma	ve	Dayanışma	Vakıfları	Mütevelli	Heyetlerinde	sivil	toplum	temsilcilerinin	
katılımının sağlanması.

•	 Bu	kapsamda	bir	diğer	katılım	mekanizması	da	çevre	ile	ilgilidir.	2008	tarihli	Çevresel	Etki	Değerlendirmesi	
(ÇED) Yönetmeliği ile çevresel etki değerlendirmesi sürecinde ilgili halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, 
projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere proje sahibi tarafından projenin gerçekleştirileceği yerde halkın 
katılımı toplantısı düzenlenmesi öngörülmüştür.

2000’li Yıllarda Türkiye’de İnsan Haklarının Gelişimi

Türkiye’de 2000’li yıllarla birlikte güçlü bir siyasal iktidarın tek başına iş başına geldiği ve başta kamu yönetimi 
olmak üzere birçok alanda değişim ve dönüşümü hedeflediği, adına “demokratikleşme süreci” denilen önemli bir 
reform dönemi başlamıştır. AB üyelik müzakerelerinin2 ve dünya konjonktürünün de katkı sağladığı bu süreç, 
toplumun büyük kesiminden de destek görmüştür. Özellikle demokratikleşme sürecinin doğasında olan temel hak 
ve hürriyetlerdeki pozitif ilerlemelerden beslenmesi, Türkiye açısından temel hak ve hürriyetlerin gelişimi konusunda 
bu dönemin geçmişten çok daha farklı olmasında belirleyici olmuştur. 

Demokratikleşme sürecinde insan haklarının geliştirilmesi ve korunmasına yönelik önemli düzenlemeler 
gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede başta anayasa değişiklikleri olmak üzere insan haklarını doğrudan ilgilendiren 
birçok alanda kapsamlı anayasal ve yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bunların en başında da kamu yönetimi içinde 
insan haklarını geliştirme ve koruma amaçlı yeni kurumsal mekanizmaların oluşturulması gelmektedir. Bunlar 
arasında Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ile il ve ilçe insan hakları kurullarının kurulması sayılabilir. Bunlardan 
başka, ilgili kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde de insan hakları birimleri oluşturulmuştur. Ayrıca, insan hakları 
alanında gerçekleştirilen yasal ve yapısal düzenlemeler kamu yönetiminin uygulamalarını, yaklaşımlarını ve iş yapma 
biçimlerinde de değişimi gerekli kılmaktadır. Örneğin, kolluk güçleri olan polis ve jandarma, suçla mücadelede 
sıklıkla başvurdukları “sanıktan delile ulaşmak” uygulamasından vazgeçerek yapılan değişikliklerle uyumlu “delilden 
sanığa ulaşmak” yaklaşımını temel alan yeni uygulamalar geliştirmek baskısını hissetmektedir.

2 Türkiye’nin AB üyelik süreci Keyman’ın ifadesiyle; Türk modernitesinin demokratik ve çoğulcu bir nitelik kazanmasını, devletin 
etkin, şeffaf ve sorumlu olmasını talep eden, bu anlamda Türkiye’de devlet-toplum/birey ilişkilerini radikal bir biçimde değiştiren, 
toplumu “haklar dili” temelinde güçlendiren, sivil haklar ve özgürlükler alanını genişleterek yeni bir vatandaşlık anlayışı yaratan 
ilişkilerdir (Keyman, 2007: 79).
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İnsan haklarının hukuk normlarına konu edilerek korunması ve geliştirilmesi noktasında 2004 ve 2005 yıllarında 
özellikle ceza hukuku alanında köklü bir reform yapılmıştır. Nitekim yeni ceza kanunu insana saygı esasına 
dayanması, işkence ve eziyet niteliği gösteren uygulamaları etkin şekilde yasaklaması, insan onuruyla bağdaşmayan 
cezalar içermemesi açısından dikkat çekmektedir. Bireyin sahip olduğu hukuki değerlerin, hak ve özgürlüklerin 
güvence altına alınması kanunun amacı olarak belirlenmiştir (Koca, 2018: 96). Yine aynı kanunun “uluslararası 
suçlar” başlıklı kısmında insanlığa karşı işlenen kimi suçlar yaptırım altına alınarak insana ve insanın değerlerine 
verilen öneme dikkat çekilmek istenmiştir (Üzülmez, 2018: 106). 

Devletin değişimi ve dönüşümünü hedeflendiği, adına “demokratikleşme süreci” denilen, temel hak ve özgürlüklerin 
güvence altına alındığı, devletin sınırlandırıldığı ve müdahalesinin azaltıldığı bu süreçte bürokratik vesayet rejiminin 
yıkılması olarak da anılan, bürokratik mekanizmalar üzerinde önemli bir baskı unsuru yaratan insan haklarını 
geliştirme ve korumaya yönelik reformlar önem arz etmiştir (Beriş, 2013: 19).

•	 Askeri	rejimin	bir	uygulaması	olan	Devlet	Güvenlik	Mahkemeleri	(DGM)	kaldırılmıştır.3

•	 1987’den	 itibaren	 süre	gelen	Olağanüstü	Hal	uygulaması	bir	daha	uzatılmayarak	30	Kasım	2002’de	 sona	
erdirilmiştir. 

•	 Bireylere,	insan	hakları	ihlalleri	dolayısıyla	Anayasa	Mahkemesine	bireysel	başvuruda	bulunma	hakkı	getirilmiştir.

•	 İnsan	hakları	 ihlallerini	önlemek	üzere	Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesini	referans	alan	özel	bir	eylem	planı	
hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.

•	 Eğitim	alanında	özel	okullarda	farklı	dil	ve	lehçelerde	eğitime	izin	verilerek	talepler	kısmen	karşılanmıştır.

•	 “Denetimli	serbestlik”	düzenlemesi	ile	basit	suçlardan	dolayı	cezaevinde	olan	hükümlülerin	cezalarını	dışarıda	
çekebilmesine imkan sağlanmıştır.

İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları

Türkiye’de insan haklarının korunması konusunda 1990’lı yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Bünyesinde İnsan 
Hakları İnceleme Komisyonu’nun kurulması önemli bir aşamayı oluşturmuştur. 2000 yılında ise bu konuda daha 
ileri bir aşamaya geçilerek il ve ilçelerde İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları oluşturulmuştur. 2003 yılına gelindiğinde 
ise 25298 sayılı yönetmelik ile İnsan Hakları Kurullarının Görev, Kuruluş ve Çalışma Esasları yani bu kurulların 
işleyiş sistematiği düzenlenmiştir. Bu yönetmelikte kurulun amaçları;

•	 İnsan	haklarının	korunmasını	sağlamak,	

•	 İnsan	hakları	ihlallerini	önlemek,	

•	 İnsan	hakları	ile	ilgili	gerekli	inceleme	ve	araştırmaları	yapmak,	

•	 İnceleme	ve	araştırma	sonuçlarını	yetkili	mercilere	bildirmek,	

•	 Toplumu	ve	uygulayıcıları	eğiterek	insan	hakları	ihlallerini	sona	erdirmek,	

olarak belirlenmiştir.

3 Özellikle 80’li yıllardan itibaren görev ifa eden DGM’lerin üyeleri arasında askeri hakimlerin bulunması, mahkemenin Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşınan kararlarında “adil yargılanma hakkının” ihlal edildiği gerekçesiyle Türkiye tazminat 
ödemeye mahkum edilmiştir. Bu durumun düzeltilmesi yolunda 1999 yılında yapılan düzenleme ile üyelerin sivil hâkimlerden 
oluşması sağlanmış (Sağlam, 2008: 98), 2004 yılında çıkarılan bir kanunla da DGM’ler tamamen kaldırılmıştır. 
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Kurulun amaçlarının koruma, ihlalleri önleme, gerekli inceleme ve araştırma yapma ile eğitim yoluyla farkındalık 
ve bilinç oluşturmayı kapsaması, amaçların yerinde ve yeterli şekilde tespit edildiğini göstermektedir. Kurulun üye 
yapısının yerel aktörlerin geniş katılımını sağlayacak bir biçimde oluşturulduğu görülmektedir. Buna göre; 

İl Kurulu, vali veya valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında; büyükşehir statüsü bulunan illerde 
büyükşehir belediye başkanı veya başkan yardımcısı, diğer illerde il belediye başkanı veya başkan yardımcısı, İl Genel 
Meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği bir temsilci, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi 
partilerin il başkanları veya görevlendirecekleri bir temsilci, üniversite rektörleri veya bu konuda görevlendirecekleri 
bir öğretim üyesi ya da elemanı, valilik tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan bir 
avukat veya hukuk fakültesi mezunu bir kamu görevlisi, baro temsilcisi, tabip odasından bir temsilci, ticaret 
veya sanayi odasından valilik tarafından belirlenecek bir temsilci, valilik tarafından belirlenecek diğer meslek 
odaları veya sendikalardan bir temsilci, mahalli televizyon, gazete, radyo gibi kuruluşlardan başvuranlar arasından 
valilik tarafından belirlenecek bir temsilci, muhtarlar derneği başkanı, yoksa mahalle muhtarlarından başvuranlar 
arasından valilik tarafından belirlenecek bir temsilci, okul-aile birliklerinden başvuranlar arasından valilik tarafından 
belirlenecek bir temsilci, sivil toplum kuruluşlarından başvuranlar arasından valilik tarafından belirlenecek en az 
üç temsilciden oluşur. Kurul başkanı gerekli gördüğü durumlarda ilgili kamu veya özel kuruluş temsilcilerini veya 
kişileri de toplantıya çağırabilir (Yönetmelik, md. 5).

İlçe kurulları ise;

Kaymakamın başkanlığında; İlçe belediye başkanı veya başkan yardımcısı, İl Genel Meclisinin ilçeden seçilen üyeleri 
arasından seçeceği bir temsilci, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilerin ilçe başkanları veya 
görevlendirecekleri bir temsilci, fakülte veya yüksekokulun bu konuda görevlendirecekleri bir öğretim üyesi veya 
elemanı, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan bir avukat veya hukuk fakültesi mezunu bir kamu görevlisi, 
ilçede görev yapan avukatlardan başvuranlar arasından kaymakamlık tarafından belirlenecek bir temsilci, ilçede 
görev yapan doktorlardan başvuranlar arasından kaymakamlık tarafından belirlenecek bir temsilci, kaymakamlık 
tarafından belirlenecek meslek odalarından veya sendikalardan bir temsilci, mahalli televizyon, gazete, radyo gibi 
kuruluşlardan başvuranlar arasından kaymakamlık tarafından belirlenecek bir temsilci, muhtarlar derneği başkanı, 
yoksa mahalle muhtarlarından başvuranlar arasından kaymakamlık tarafından belirlenecek bir temsilci, okul-aile 
birliklerinden başvuranlar arasından kaymakamlık tarafından belirlenecek bir temsilci, sivil toplum kuruluşlarından 
başvuranlar arasından kaymakamlık tarafından belirlenecek en az iki temsilciden oluşur. Kurul Başkanı gerekli gördüğü 
durumlarda ilgili kamu veya özel kuruluş temsilcilerini veya kişileri de toplantıya çağırabilir (Yönetmelik, md. 6). 

Kurulun çalışma sistemi incelendiğinde yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere kurulların komisyon 
yöntemiyle çalıştıkları, bu bakımdan bünyelerinde en az üç üyeden oluşacak, 

•	 Halkla	İlişkiler	ve	İletişim	Komisyonu

•	 İnsan	Hakları	Eğitimi	ve	İnsan	Hakları	Bilincini	Geliştirme	Komisyonu

•	 İnsan	Hakları	İhlallerini	Araştırma,	İnceleme	ve	Değerlendirme	Komisyonu

oluşturulmasının öngörüldüğü görülmektedir.

Kurulların çalışma yapıları ve web sayfalarında yer alan faaliyet raporlarının değerlendirilmesinde kurulların 
uygulamada bir takım olumlu ve olumsuz taraflarının olduğu tespit edilmiştir. Buna göre; 
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Olumlu Görünümler:

•	 Kurulun	illerde	vali	ya	da	görevlendireceği	vali	yardımcısının,	ilçelerde	ise	kaymakamların	başkanlığında	en	üst	
düzeyde temsil esas alınarak oluşturulması son derece olumludur.

•	 Kurulların	üye	profiline	bakıldığında;	yerel	yönetim,	yerel	medya,	üniversite,	meslek	odaları	ve	sendika,	doktor,	
avukat, okul aile birliği, muhtarlar ve diğer yerel STK’lardan olmak üzere geniş bir katılımı öngörmesi son 
derece önemli bulunmaktadır. Bu durum yerel demokrasinin gelişimi ve temel hak ve hürriyetlere yapacağı 
katkı bakımından önemli görülmektedir. 

•	 Kurulların	sekretarya	hizmetlerinin	valilik	ve	kaymakamlıklarca	üstlenilmesi	kurulların	kısa	sürede	faaliyetlerine	
başlayabilmesine olanak sağlamaktadır.

•	 Başvuruların;	dilekçe,	 telefon,	 elektronik	posta	 veya	 şehrin	değişik	yerlerine	konulan	 İnsan	Hakları	Başvuru	
Kutuları aracılığıyla veya sözlü olarak yapılabilecek şekilde geniş tutulması hak arama ihtiyacı hisseden bireylerin 
kendilerine en uygun başvuru yöntemini seçme ve kolayca başvurabilmelerine olanak tanımaktadır. 

Olumsuz Görünümler:

•	 Görünürlük	ve	bilinirlik	eksikliği;	Bireylerin	hakkını	aradığı	özellikle	insan	haklarının	söz	konusu	olduğu	bir	
süreçte kurulların son derece görünür olması gerekmektedir. Kurullar her ne kadar başvuru yöntemi çeşitliliği 
bakımından ulaşılabilir olsa da toplumda bilinirlikleri ve görünürlükleri yeterli düzeyde değildir. Adeta valilik 
ve kaymakamlıklar içerisinde saklı kalmışlardır. 

•	 Ulusal	ölçekte	kurulan	Türkiye	İnsan	Hakları	ve	Eşitlik	Kurumu	ile	kurulların	web	sayfalarının	bulunmaması,	
var olanların güncel olmaması ve bu sayfalarda yıllık faaliyet raporlarına yeterince yer verilmemesi yukarıda 
belirtilen saklı kalmışlığın sürmesine katkı yapmaktadır. 

•	 Kurulların	yapısı	geniş	katılımlı	ve	çok	aktörlü	olmasına	karşın	bu	yapının	bütünlük	içinde	etkin,	verimli	ve	
sistematik çalışmalar yapamadığı görülmektedir. Diğer taraftan insan hakları konusu uzmanlık gerektiren bir 
konu olmasına rağmen kurullarda bu uzmanlığın yeterince oluşturulamayacağı görülmektedir. 

•	 Faaliyetlerin	genel	anlamda	karakol	ve	cezaevi	ziyaretleri,	ortaöğretim	kurumlarında	yapılan	bir	takım	eğitici	
etkinlikler ve 6 Aralık İnsan Hakları Günü’ne yönelik etkinliklere yönelik çalışmalarda yoğunlaştığı görülmektedir.

Sonuç

Türkiye’de, 2000’li yıllardan itibaren AB üyelik sürecinin ve dünya konjonktürünün de etkisi ile önemli bir 
demokratikleşme süreci yaşanmıştır. Bu süreçte yönetimin şeffaf ve hesap verebilir olmasına, yönetime katılmaya, 
güvenlik güçleri üzerinde sivil otoritenin güçlendirilmesine, insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik 
çok sayıda reform gerçekleştirilmiştir.

Bu gelişmeler içerisinde insan hakları ihlallerine ilişkin başvuruları incelemek, araştırmak, sonuçları değerlendirmek 
ve bu konuda eğitim ve farkındalık faaliyetlerinde bulunarak toplumda insan haklarının gelişimine yardımcı olmak 
amacıyla İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları oluşturulmuş, bu kurulların, üyelerinin yerel yönetimler, siyasi partiler 
ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşması bakımından önemli bir denetim ve katılım mekanizması 
olacağı düşünülmüştür.
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Ancak süreç içerisinde bu alanda önemli çalışmalar yapılıp, çalışmada değinilen çeşitli ilerlemeler sağlanmış olsa 
da gelinen noktada İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının kurulmasındaki düşünce ve amaçlarını gerçekleştirme 
noktasında çok etkin ve fonksiyonel çalışmalar gerçekleştiremediği görülmektedir. Bu durumun en önemli nedeninin 
kurulların yapılarının ve çalışma sisteminin kısa sürede sonuç almaya dönük olmaması ve kurul incelemelerinin 
yasal güvencelere sahip yaptırımlarla desteklenmemiş olmasında aramak gerekir.
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9
THE EMPLOYMENT OF DISADVANTAGEOUS PEOPLE 
IN THE PUBLIC SECTOR: PROCESS ANALYSIS
Süha Oğuz Albayrak1

Abstract

While the government creates employment as the largest employer, it considers the balance between various 
social groups. Employment of people from all social status in the public service provides both prosperity and 
democratization. Recruitment process for the civil service is complicated so citizens willing to be recruited as 
public servants in services shall complete difficult conditions. In the beginning, some social groups are more 
disadvantaged than their peers in terms of recruitment to public services due to the difficult circumstances they 
live in. Inadequate educational conditions, poverty and difficult growing atmosphere can lead to failure for same 
people who want to be a civil servant. The government tries to remove obstacles and barriers in front of the 
disadvantaged groups by establishing various mechanisms. 

In this study, employment of disadvantageous people in the public sector will be analyzed. In terms of public 
employment, the disadvantaged groups are divided into two: Disabled people and people who raised in the 
state dwellings. In this study, literature review and quantitative data analysis method will be used. Firstly, the 
literature on employment of disadvantaged groups will be searched and the situation in Turkish legislation will 
be examined. Then recruitment process for the civil service will be analyzed on the basis of two different groups 
of employment. In the study, quota implementation for various groups, special center test method (E-KPSS), 
central draw method will be discussed. Moreover, the difficulties in disability employment will be addressed 
both in terms of public institutions and disabled people and solution proposals will be developed.

Key words: Disadvantageous people, equal opportunity, civil service, public employment, disabled people, 
recruitment process.

Introduction 
While the government creates employment as the largest employer, it considers the balance between various social 
groups. Employment of people from all social status in the public service provides both prosperity and democratization. 
Recruitment process for the civil service is complicated therefore citizens willing to be recruited as public servants shall 
complete difficult conditions. In the beginning, some social groups are more disadvantaged than their peers in terms of 
recruitment in public sector due to the difficult circumstances they live in. Inadequate educational conditions, poverty 
and difficult growing atmosphere may lead to failure for the people who want to be a civil servant. The government 
tries to remove barriers in front of the disadvantaged groups by establishing various mechanisms. 
In this study, employment of disadvantageous people in the public sector will be analyzed. In terms of public 
employment, the disadvantaged groups are divided into two: Disabled people and people who raised in the state 
dwellings. In this study, literature review and quantitative data analysis method will be used. Firstly, the literature 
on employment of disadvantaged groups will be searched and the situation in Turkish legislation will be examined. 

1 (Yıldırım Beyazıt University)
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Then recruitment process for the civil service will be analyzed on the basis of two different groups of employment. 
In the study, quota implementation for various groups, special center test method (E-KPSS), central draw method 
will be discussed. Moreover, the difficulties in disability employment will be addressed both in terms of public 
institutions and disabled people and solution proposals will be developed.

It is a constitutional obligation to appoint public employees to serve in the public service in objective terms. Article 
70 of the Constitution entitled “Entry into Public Service” contains the following rules: “Every Turk has the right to 
enter public service. No criteria other than the qualifications for the office concerned shall be taken into consideration for 
recruitment into public service.” The constitutional rule was regulated under the heading “political rights and duties”. 
Therefore, entry into public services is not only economic but also political right. It is one of the main objectives 
to ensure that all segments of the society, in terms of competencies and merit principles, are employed in public 
administration. Although objective criteria are set for appointment to public duties some disadvantaged social groups 
can not meet these criteria. The state can make specific arrangements for specific groups to reduce these disadvantages. 

Literature review
Bradbury and Kellough (2011) use the theory of “representative bureaucracy” to explain and emphasize the 
importance of the involvement of all segments of society and especially disadvantaged groups in bureaucratic 
decision-making processes. Another important idea that used in the representation of disadvantaged groups in civil 
service is “affirmative action”. Kellough (1992, p. 117; 1990, p. 84) argued that “Affirmative action in government is 
important not only for the equitable distribution of employment opportunities but as a symbol of the nation’s commitment 
to end discrimination against minorities and women and to make government more responsive to their interests” The 
term has also signified a variety of strategies designed to enhance employment or educational opportunities for 
groups, such as disabilites, ethnic minorities and women, who have suffered discrimination (Kellough, 2006, p. 
3) Owing to these developed theories, public organizations feel the necessity of employing individuals from all 
categories of the society and the ground is prepared for the reflection of social diversity in public organizations.

Governments are increasingly concerned about the representation of social diversity in public organizations (Andrews 
and Ashworth, 2014, p. 279) In the global economy of the 21st century, employers increasingly understand that a 
diverse and inclusive workforce is necessary for success. (Henry, Petkauskos, Stanislawzyk, & Vogt, 2014, p. 237) 
The concern of combining all segments of society in business life affects public administration, which is a role 
model in employment so that various legal arrangements are made. One of the remarkable ones among the social 
segments is the disabled. Because, people with disabilities are most vulnerable segment of the society. They have 
limited opportunities of education and employment and most of them are isolated from society (Jalil, p. 87) For 
this reason, the fact that all disadvantaged groups, especially those with disabilities, take part in public organizations 
is very important in terms of adapting them to social life and increasing social benefit.

According to Andrews and Ashworth (2014), “The social groups from which individuals are drawn are important influences 
on their values and belief systems, it is highly likely that the degree to which they feel included in an organization will reflect 
how closely that organization approximates an equitable distribution of social positions.” (p. 280). In the organizations 
where community sections are mostly represented, disadvantaged groups feel safer or less harassed. Various excuses 
have been put forward for the non-recruitment of the disabled. In the USA, most of the excuses made commonly 
reported that lack of access to assistive technology and on-the-job accommodations. (Li et al., p. 366)

Detailed surveys (Karlan & Rutherglen, 1996; Mitra & Kruse, 2016; Gouvier, Jordan & Mayville, 2003) carried 
out on the field revealed why employers or public organizations do not want disabled workers according to disability 
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groups. These studies suggest that access discrimination varies as a function of a variety of personal, environmental, 
and organizational characteristics. 

Legal Framework for Disadvantaged Groups in Turkey

In Turkey, the disabilities and the children2 in need of protection has been identified as disadvantaged groups. 
There are some special regulations for these two groups to enter into public service. Disabilities’ entrance rights 
to public services are regulated in the Law on Civil Servants no. 657 (Article 53). Article 53 of the Law entitled 
“Recruitment of disabled” contains the following rules: “The institutions and organisations shall employ 3% disabled 
staff in the total of their cadres employed in accordance with the present Law. The number of the total full cadres of the 
institution (including the provincial administrations) shall be taken into account in the calculation of the 3% ratio. 

The exams shall be carried out centrally at different times other than the entrance exam dates of those who will start civil 
service as long as there is a vacant cadres for the disabled, with questions appropriate for the disabled group and their 
education level.” As the rule implies, the public agencies have to reserve quota for the disabled. The institutions and 
organisations shall employ 3% disabled staff in the total of their cadres employed. The personnel with disabilities 
who have high school or higher education to be hired according to the quota shall be appointed to the civil servants 
cadres with a special examination (E-KPSS). State Personnel Presidency shall be responsible for the pursuit and 
inspection of the liability of employing the disabled staff as well as starting their civil service. There is no legal 
sanction for public institutions not to comply with disabled employment conditions.

The institutional system was in effect prior to the centralized placement system based on centralized testing for 
employment of the disabilities. Each public institution made its own examination announcement and made the 
examination itself. The institutional system had great difficulties for the handicapped so the recruitment system 
for disabilities was changed and the centralized placement system was entered into force in 2011.

Recruitment system for the individuals benefiting from the social service models is similar to the system of the 
disabilities. Social service models beneficiaries’ entrance rights to public services are regulated in the Law on 
Social Services no. 2828 (ad. Article 1). Additional article 1 of the Law contains the following rules: The following 
procedures and guidelines are in place for individuals who benefit from the social services models of the Ministry of the 
Family, Labor and Social Services and decision on protection or care has been taken not less than two years about them:

a) In the case of any status by public institutions and organizations, one in a thousand of the total cadres and positions 
shall be reserved for being employed within the scope of this article and the person shall be employed every year.
b) Individuals who want to benefit from that right will apply to the Ministry of Family, Labor and Social Services 
(MFLSS) within five years from the date they are 18 years old. Those who are approved by the MLFSS to be 
entitled are notified to the State Personnel Precidency (SPP)
c) The appointments of the rights holders are carried out by the SPP by taking the province preferences and 
placed by lots.

As can be seen in the above provisions the quota system and the special recruitment system are applied to the 
appointment of the disadvantaged groups to public positions. In subsequent chapters, data and process analysis 
will be performed for two disadvantaged groups.

2 People who grown in social services and child protection agency. In the Social Services Act No 2828, (ad. Article 1), these persons 
are defined as children who benefit from social services models of the Ministry of Family, Labor and Social Services. 
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Recruitment system for disabilities
According to the Disability Survey conducted by the Turkish Statistical Institute (Turkstat) in 2002, total disability 
proportion in the overall population is 12.29 %. The proportion of orthopedically, seeing, hearing, speaking 
and mentally disabled people is 2.58 % and the proportion of people having chronic illnesses is 9.70 % as well. 
(Turkey Disability Survey Report, 2009, p. 5) More than one billion people in the world live with some form 
of disability, of whom nearly 200 million experience considerable difficulties in functioning. In the years ahead, 
disability will be an even greater concern because its prevalence is on the rise. (World Report on Disability, 2011, 
p. xi) Therefore some general declarations are published to draw attention to the issue at the level of countries. 
For instance, The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol were adopted 
on 13 December 2006 and entered into force on 3 May 2008. The Convention celebrates human diversity and 
human dignity. Its main message is that persons with disabilities are entitled to the full spectrum of human rights 
and fundamental freedoms without discrimination. (UN, 2014, p. 1). 

As noted in this Convention and in international reports, disability is also a major part of the society and do not 
discriminate against the disabilities. The history of discrimination that has operated historically to prevent women, 
racial and ethnic minorities and other persons, including those with disabilities, is widely understood (Nigro and 
Kellough, 2014, p. 225) As a part of to combat discrimination in public administration some special regulations 
for the disabled have been introduced. To avoid discrimination, special quotas in access to public service in Turkey 
has been tried. Now we can proceed to the analysis of the recruitment process of disabilities for civil service.

Definition of disability

First of all, in terms of entrance to public duties, the definition of disability must be made. Disabled person is 
defined as: From birth or later; a person whose disability rate is 40 percent or more and can work in terms of 
physical, mental, psychological, sensory and social skills that is documanted the health board report to be taken 
in accordance with the provisions of the legislation. (Regulation on the Public Personnel Selection Examination 
for Disabled Persons and Recruitment of Disabled Civil Servants , Article 4/ç)

Central examination or lots

After taking report that indicate disability rate is 40 or more individuals can apply to MLFSS. The MLFSS determine 
the individuals who are deemed as right holders. The right holder disabilities are divided into two: the graduates of 
university and high school education and those with lower education (Primary and secondary education). Among 
those, the graduates of university and high school education have to take central examination which is implemented 
at the country level and called Public Personnel Selection Exam for Disabilities (EKPSS). Right holder disabilities 
with lower education don’t have to take any examination so they are placed to a certain post by lots.

İmplementation of lots

Right holder candidates who want to be placed by the method of lottery are registered every two years by the 
MLFSS. Those who will participate in the lots is notified to SPP. The lottery is held under the supervision of a 
notary. Candidates who have registered for the lots can apply for hiring disabled pozitions for four years. 

İmplementation of central examination (EKPSS)

As long as there are quotas for persons with disabilities, EKPSS is carried out separately from other central public 
personel selection exams. Exam questions are prepared in such a way that the knowledge, abilities and skills of 
the disability will be measured based on the level of learning and perception with language development and 
verbal communication difficulties of disability groups. EKPSS is held in the appropriate environment, taking 
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into consideration the candidates, barriers and their accessibility. In the EKPSS, candidates are provided with the 
examiners, who are suitable readers and / or markers for the disability group. The EKPSS results are valid for four 
years from the date of the examination. Employee recruitment, examination and selection are among the most 
essential public personnel management activities. Good selection process also allows the recruitment of qualified 
and qualified personnel to the public administration. (Llorens and Kellough, 2007: 207)

Announcement and placement of vacant cadres and positions

In determination of the number of cadres to be allocated for the appointment of the disabled, 3% of the total 
number of civil servants cadres shall be taken into consideration, excluding the relevant public institution or 
establishment, except for the foreign organization. Cadres and positions which will be used for placement disabilities 
is prepared by public institutions. Available vacancies are prepared for different levels of education, service classes 
and titles to ensure placement according to the EKPSS results or the lottery procedure. A Guide to Preference is 
prepared for placement by the SPP.

The scores taken from EKPSS are used in the placement of disabled candidates with a bachelor’s degree for civil 
servants cadres. A lottery method is used to place low-level disabled candidates for civil servants cadres. Placement 
results will be announced on the website of the institution that made the placement. Candidates apply to public 
institutions and establishments where they are placed within the time limit together with the required documents 
that is written in the Preference Guide. Candidates are not subject to a separate examination if they meet the 
conditions, they are directly appointed.

After analysis of the process of entry into civil services for disabilities, an analysis will be attempted on the basis 
of the public personnel data of persons with disabilities.

Firstly, the data on personnel working as a worker status will be analyzed through the MLFSS reports.

Table 1: Distribution of the number of persons with disabilities who work as workers in the workplaces that are obliged to employ 
disabled persons by years

Years Number of Disabled Persons 
Obligated to Work

Employee Number of Disabled 
Individuals

Public Private Public Private 

2018 (February) 7.968 116.649 10.447 101.212 

2017 7.834 110.672 10.268 96.720 

2016 8.206 104.966 10.822 92.413 

2015 8.432 99.262 10.696 84.370 

2014 8.417 101.823 10.422 84.706 

2013 9.514 97.689 11.804 80.434 

2012 10.246 97.322 12.358 77.547 

2011 10.496 86.607 12.347 71.088 

2010 11.718 79.943 12.603 66.359 

2009 12.086 70.550 12.653 58.876 

2008 11.593 70.326 11.286 55.077 

Source: Statistical Information on Disabled and Elderly People (2018), Statistics Bulletin, p. 1.
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According the Table 1, in Turkey, totaly (111.659) persons with disabilities have been employed. Considering the 
Turkey’s total employment capacity it is seen that this number is quite low. Although public employment does not 
include the civil servant figures, it is far below the necessity of employing disabled workers in the public sector. In 
addition, since 2008, disability public employment has decreased regularly, although it is necessary to increase. A 
more striking development is the employment of disabled people in the private sector which has almost doubled 
from 2008 to 2018, while public employment is on the scene. Therefore, public employment which should be a 
model for private sector, gives a negative view. 

Table 2: Distribution of workers applying and placement in public institutions and private sector by quota  
of disabled persons by years

Years Application Placement

Public Private Total

2018 (Mart) 31.380 29 3.861 3.890 

2017 100.201 192 11.959 12.151 

2016 79.321 236 14.795 15.031 

2015 65.255 258 20.197 20.455 

2014 77.632 232 26.118 26.350 

2013 76.235 287 34.189 34.476 

2012 83.955 398 35.133 35.531 

2011 35.151 455 37.894 38.349 

2010 36.144 295 31.962 32.257 

2009 40.519 545 25.860 26.405 

2008 48.480 427 21.540 21.967 

2007 36.397 573 17.291 17.864 

2006 28.236 1202 22.579 23.781 

2005 25.859 1728 21.589 23.317 

2004 38.955 1320 15.855 17.175 

2003 49.218 464 12.017 12.481 

2002 23.117 657 10.226 10.883 

Source: Statistical Information on Disabled and Elderly People (2018), Statistics Bulletin, p. 2.

In Table 2, distribution of workers applying and placement in public institutions and private sector is shown. It is 
seen that, the difference between those who apply and those who are placed in jobs has been constantly increasing 
since 2002. In other words, the number of people with disabilities placed at work is constantly decreasing. Moreover, 
while about 50% of those who applied for work in 2002 were placed in employment; in 2017, the proportion of 
work placement down to about 12%. On the other hand, the number of disabled people applying for placement 
increased at least five times. Despite the fact that the number of applications and the total employment capacity 
increase, the disability placement figures do not change. In real terms, there is a contraction in disability employment.
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Table 3 : Numerical Appearance of Disability Employment (2017)

Number of civil servant in scope 2.067.744
Disabled quota 62.244
Number of disabled employees working under the quota 48.803
Number of disabled employees with more quota 1.070
Total number of disabled employees 49.873
Disabled civil servant quota vacancy 13.441

Source: SPP Disabled civil servants and EKPSS statistics (2017)

Referring to Table 3 and Table 4 together, it is shown that numerical appearance and distribution of disability 
employment which indicates the number of civil servant working with disabilities. As of 2017, the number of 
disabled people employed in public institutions is 49.873. When it is compared to the total number of civil servants, 
it corresponds to about 2.5% of total civil servant employment. Special Report for United Kingdom said that:“There 
were an estimated 3.8 million people of working age (16-64) with disabilities in employment in April-June 2018, an 
employment rate of 50.7%. The employment rate for people without disabilities was 81.1%.” (Briefing Paper, 2018, p. 3) 
The employment rate for people without disabilities is 80% in Germany. While the rate of disabled employment in 
Germany was 43% in 2005, this figure increased to 50% in 2013. (Government Report, 2017, p.43) At European 
level, the employment rate of people with disabilities is about 25 percentage points lower compared to people without 
disabilities. About 47% of persons with disabilities are employed compared to 72% of persons without disabilities. 
Europe 2020 target for EU 27 is 75%. (European comparative data on Europe 2020 & People with Disabilities, 2013, 
p. 29) It is observed that the employment rate of disabled civil servants is very low in Turkey. Although the number is 
low, vacancies can not be filled. Similar to the situation in general employment, the number of male disabled people 
is higher. But the increase in the number of disabled female civil servants is encouraging.

Table 4: Numerical Distribution of Disabled Civil Servants by Years

Year Woman Man Total
2002 1.033 4.744 5.777
2003 1.225 5.502 6.727
2004-2005 1.626 7.091 8.717
2006 1.547 7.368 8.915
2007 1.601 7.592 9.193
2008 1.826 8.140 9.666
2009 1.900 8.457 10.357
2010 3.736 15.051 18.787
2011 4.232 16.597 20.829
2012 5.739 21.575 27.314
2013 7.053 25.734 32.787
2014 7.473 26.605 34.078
2015 9.170 31.485 40.655
2016 9.995 33.156 43.151
2017 11.951 37.922 49.873

Source: SPP Disabled civil servants and EKPSS statistics (2017)
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As shown in Table 5, disabled civil servants are grouped under eight headings: Orthopedic, seeing, ascending 
(chronic), mentally, hearing, psychological, speaking and can not be classified. Most disabled civil servants are 
in the group of orthopedic disabilities. The second most crowded disability group is the group of blind public 
employees. The group of speech impairments is the group of obstacles in which minimum official is employed. 

Table 5: Numerical Distribution of Disabled Civil Servants by Disability Groups (2017)

Disability Group Woman Man Total

Orthopedic 3.800 10.887 14.687

Can not be classified 2.779 9.167 11.946

Seeing 2.356 7.847 10.203

Ascending (Chronic) 1.195 3.887 5.082

Mentally 555 2.599 3.154

Hearing 927 2.205 3.132

Psychological 230 1.021 1.251

Speaking 109 309 418

Toplam 11.951 37.922 49.873

Source: SPP Disabled civil servants and EKPSS statistics (2017)

Disabled people who graduates of university and high school education are required to take the central examination 
for entering civil service. Central examination started to be implemented from 2012. The central exam has been 
implemented since 2012 and it is held every two years.

Table 6: Number of Applicants for EKPSS with Disabilities

Period Primary Education Secondary
Education

Undergraduate Graduate Total

2012 ÖMSS 65.800 48.156 7.074 5.145 126.175

2014 EKPSS 51.314 49.527 7.941 6.081 114.863

2016 EKPSS 45.776 55.451 10.462 9.471 121.160

Source: SPP Disabled civil servants and EKPSS statistics (2017)

In Table 6, number of applicants for entering EKPSS with disabilities is shown. According to the Table, totaly 
362.198 disabled people entered the exams. The great majority of those people have studied at high school level. 
The proportion of university graduates is around 6% of those entering the examination. As the level of education 
increases, the rate of entering exam decreases. This situation can be explained in two ways: Those with higher 
education are not interested in EKPSS or disabled students can not continue to higher education.
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Recruitment system for the individuals benefiting from the social service models 

As stated in the introduction recruitment system for the individuals benefiting from the social service models is 
similar to the system of the disabilities. Social service models beneficiaries’ entrance rights to public services are 
regulated in the Law on Social Services no. 2828 and the recruitment system is centrally coordinated by SPP. 

The quota system is applied to recruit social service models beneficiaries which requires public institutions to 
allocate a quota. Public institutions and organizations have to separate one in a thousand of the free cadres and 
pozitions to appointment for social service models beneficiaries. If the total number of cadres and positions is less 
than thousand, at least one right holder is employed in public institutions and organizations.

Individuals who want to be a civil servant by using that right will apply to the Ministry of Family, Labor and 
Social Services (MFLSS) within five years from the date they are 18 years old. Those who are approved by the 
MLFSS to be entitled are notified to the State Personnel Precidency (SPP). The placement of the rights holders to 
public institutions are carried out by the SPP by taking the province preferences. In the past, the central placement 
system was implemented in two ways: lottery and the central examination system but, with the amendment of the 
law in 2018, the central examination system was abandoned. It establishes rules were brought candidates only be 
placed by central lots. The placement of the beneficiaries to civil service is carried out only by the lottery method.

After taking a document that shows rights holders, candidates apply to the SPP. Public agencies shall notify their 
vacant cadres and pozitions which they are obliged to separate and appoint as seperated to central and provincial 
organizations. SPP announces vacant cadres and positions throughout the country to be selected by the candidates. 
The appointments of the right holders are made by the SPP by taking into account the provincial preferences by 
lottery method. Priority for placement is given to graduates of undergraduate, associate and secondary education 
respectively. The placement of the candidates who has high school graduate or higher education is done in two 
ways: If the candidate graduated from school with a title, such as an engineer, biologist or technician the placement 
is made to these titles. Candidates who don’t have any title from the school is placed to ordinary civil servant 
cadres. If the candidate graduated under the high school the placement is made to category of auxiliary services 
such as distributing and collecting documents, cleaning service premises, applying insecticides etc.

The right of employment provided by the Law on Social Services no. 2828 may only be used once. Those who 
are placed in the cadres and positions of public institutions and organizations are deemed to have used the right 
given in this Law. In the Placements to be made under this Law, the cadres shall be assigned, allocated and visaed 
to the public institutions and organizations automatically. 

Appointing social service beneficiaries under special conditions to civil servants cadres, govermnents aims to 
provide social equality. The mandatory quota application acts as an egalitarian mechanism. Public institutions 
must allocate one of every thousand cadres to social service beneficiaries. Considering that about 2.3 million civil 
servants in Turkey, the state must appoint at least 2300 staff each year but this year, no appointment has been 
made yet. Therefore, it cannot be said that the mandatory quota is fully implemented. Social service beneficiaries 
and placement numbers can be reviewed through the official data.
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Table 7: Number of children benefiting from social service models

Services for children Number of Children

Children cared by the state 14.189

Provided family support without state protection 104.729

Provided care by the foster family 5.642

Protection at the day care homes free in charge 2.400

Total 126.960

Source: General Directorate of Child Services statistic report (2017)

There are 126.960 people benefiting from social service models. The vast majority of these people who are provided 
family support without state protection. Considering the necessity of opening 2300 staff every year, it can be said 
that this number is quite high. These children who are raised in difficult conditions start out quite behind life 
compared to their peers. The numerical data on the placement of these children to public services is as follows:

Table 8:Number of beneficiaries placed to civil services by SPP

Year Primary school Secondary 
school

Vocational High 
School

Graduate Total

2014 1.730 462 92 25 2.309

2015 1.296 392 130 58 1.876

2016 1.770 782 146 70 2.768

2017 1.308 719 128 73 2.228

Total 6.104 2.355 496 226 9.181

Source: SPP KPSS statistics (2017)

The data in the Table 8 shows the predicted fact that the level of education of the social service model beneficiaries 
is low. The highest number of applicant is primary school graduates and the second is secondary school graduates. 
The data in the table also proves why social service model beneficiaries are considered as disadvantaged groups. 
Because these groups, struggling with heavy problems from the moment they were born, cannot continue to their 
education. Another important data is that about 90% of those employed in this model are employed as retainers. 
They work category of auxiliary services such as distributing and collecting documents, cleaning service premises, 
applying insecticides etc. It is a necessity to improve the learning and job placement capacities of social service 
beneficiaries. 

Conclusion

The aim of this study is to analyze the processes of employing people with disabilities and social service beneficiaries 
who are called disadvantaged community groups in public services. This article has also sought to relationship 
between regulations and practice about employment of disadvantaged groups. The most important issue that 
attracts attention is that the share of the disabled and social services beneficiaries in total employment is very low. 
Regulations governing the process of access to public services for both forms of employment remained behind 
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the implementation, not renewed. The research shows that people with disabilities are most vulnerable segment 
of the society. They have limited opportunities of education and employment and most of them are isolated from 
society. Therefore, these people cannot take the educations that will bring high scores. A similar situation applies 
to social service beneficiaries, about 90% of those employed in this model are employed as retainers. They work 
category of auxiliary services such as distributing and collecting documents, cleaning service premises, applying 
insecticides etc. 

There is only mandatory quota application for the employment of disadvantaged groups in public services. There 
is no general and comprehensive legal regulation on the fight against discrimination in public administration. 
Disadvantaged groups are not defined in detail. There is a need for a commission or institution that regulates 
equal employment opportunities in the workplace. However, this research suggests that further research that 
interrogates the role of organizational culture and general regulations in shaping inclusive practices and processes 
of disadvantaged groups employment within public administration is now urgently required.
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SEAFARERS’ WELL-BEING IN MARITIME 
COMPANIES / DENİZCİLİK İŞLETMELERİNDE GEMİ 
ADAMLARININ BİREYSEL İYİ OLUŞU
Aziz Muslu1

Abstract

In the development of safety, which is the most important factor in ship management, enhancing human capital 
is the most important factor. There are a number of essential problems in the management of ship crew. These 
problems lead to struggles in ship management and serious costs and expenses for market and concerns. It directly 
and indirectly increases operating costs. Additionally, it negatively affects the corporate reputation of the business. 
In terms of job attitudes of seafarer, commitment to the profession, organizational commitment and job satisfaction 
are directly related to the individual well-being of the seafarers. Negative work attitudes increase the turnover rate. 
Research have shown that positive impacts on organizational commitment and job satisfaction levels in enterprises 
investing in human capital. The increase in job satisfaction and organizational commitment is closely related to 
individual well-being. Therefore, individual well-being results in growth in enterprises productivity, customer 
satisfaction and quality. In this study, firstly the concept of individual well-being was revealed by literature review. 
The importance of individual well-being of seafarer for high-quality ship management is revealed by secondary 
data, incidents, statistics. Negative individual well-being of seafarer and negative effects for maritime businesses 
are explained. The effects of such negative individual well-being situations, economic losses of businesses and the 
maritime industry are expressed in statistics. In this subject, by evaluating case studies and case studies, managerial 
policies and practices that will positively affect the individual well-being of seafarers are being investigated.

Key words: Human Resources Management, Maritime Management, Seafarers Well-Being

Giriş

Denizcilik işletmelerinde gemi adamlarının yönetimi, işletmenin başarısının en önemli unsurlarındandır. Dünya 
Denizcilik Örgütünün (IMO) yük gemilerindeki kaza istatistikleri deniz kazalarının % 80’inin insan hatalarından 
dolayı ortaya çıktığını göstermektedir. Bu nedenle son yıllarda gemi adamlarının yönetimi ile ilgili hususlarda 
çalışmalar artmıştır. İşletmeler için insan kaynakları sermayesi ve psikolojik sermaye konuları önem kazanmaktadır. 
Denizcilikte İnsan unsurunun teknolojik gelişmelere karşın her geçen gün önem kazandığı günümüzde bireysel iyi 
oluş, insan sermayesinin niteliğinde en önemli belirleyicidir. Gemi işletmeciliği başarılı takım yönetimi gerektiren bir 
ekip işinden meydana gelmektedir. Gemi adamlarının zorlu çalışma koşulları gemi yönetimi için bir dizi sıkıntıyı 
beraberinde getirmektedir. Gemi adamları küresel olarak en çok izole edilmiş demografik meslek gruplarındandır 
(Oldenborg, 2010). Günün 24 saatini aynı çalışma yerinde geçirmek zorundadırlar. Bu nedenle taşımacılık 
operasyonlarının sağlıklı yürütülmesi mevcut ekibe ve ekip üyelerinin bireysel iyi oluşuna bağlıdır. Gemi yönetiminde 
bireysel iyi oluş iş performansının artması, işletmenin prestiji ve personel devir oranının azalmasına neden olurken, 

1 (Ordu University, azizmuslu@odu.edu.tr)
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gemi adamlarının disiplinsiz davranışlarına ve kötü alışkanlıklarına (Alkol, uyuşturucu bağımlılığı vb. gibi) engel 
olmaktadır. Gemi adamlarının bireysel iyi oluşların örgütsel ve yönetimsel konuların dışında gemi adamının kişilik 
özellikleri, çevresel koşullar ve ergonomi etki etmektedir. Gemi adamı bir dizi olumsuz etkiye maruz kalmaktadır. 
Bunlar zorlu doğa koşullarıyla mücadele, mevsim değişiklikleri, geminin hareketinden kaynaklanan manyetik etkilere 
maruz kalma, sosyal yaşamdan uzak kalmaktır. Taşımacılık işinin yapısı gereği önemli kalite göstergelerinden doğru 
zamanlama, yükleme boşaltma operasyonlarının sorunsuz gerçekleştirilmesi, varılması gereken tarihlerde limanda 
alıcılara yükün teslimi, satıcılardan yükün alınması gibi hususlar zabitan düzeyinde gemi adamlarının üzerinde 
stres oluşturmakta ve bireysel iyi oluşlarını etkilemektedir. İntihar, depresyon ve daha şiddetli sağlıksız durumlar 
işletmelere ve denizcilik sektörüne hesapta olmayan çok yüksek masraflar açabilmektedir.

1.Araştırmanın amacı ve yöntemi 

Çalışmada öncelikle bireysel iyi oluş kavramı literatür taraması ile ortaya konulmuştur. Gemi adamlarının bireysel 
iyi oluşlarının kaliteli gemi işletmeciliği için önemi; ikincil veriler, vakalar ile ortaya konulmuştur. Gemi adamlarının 
olumsuz bireysel iyi oluş halleri ve denizcilik işletmeleri için negatif etkileri açıklanmıştır. Bu gibi olumsuz bireysel 
iyi oluş durumlarının etkileri, işletmelerin ve denizcilik sektörünün ekonomik kayıpları rakamlarla ifade edilmiştir. 
Bu konuda örnek olaylar ve vakalar üzerinden değerlendirme yapılarak çalışmada gemi adamlarının bireysel iyi 
oluşlarına pozitif etki edecek yönetsel politika ve uygulamalar önerilmektedir. Çalışmanın amacı bireysel iyi oluş 
hususunda denizcilik işletmelerinin ve sektör paydaşlarının yapması gereken çalışmaların tespitine yöneliktir.

2. Bireysel iyi oluş kavramı 

Bireysel iyi oluş kişinin pozitif duyguları daha sık, negatif duyguları daha az olarak yaşama ve hayattan daha çok 
doyum alması olarak ifade edilmektedir (Myers ve Diener, 1995). İyi oluş konusunda yapılan araştırmalarda 
iyi oluş genel kavramının yanında öznel iyi oluş, psikolojik iyi oluş, iyilik hali (wellness), yaşam kalitesi, yaşam 
doyumu ve olumlu duygulanım gibi çeşitli kavramların yer aldığı görülmektedir. Bu kavramların hepsi bireyin 
olumlu işlevselliğini ve mutluluğunu sağlayan koşullarla ilgilidir, dolayısıyla anlamları tamamen birbirleriyle aynı 
olmamasına rağmen, büyük oranda ilişkilidirler (Tuzgöl Dost, 2005: 104-105). 

Bireysel iyi oluşta, kişinin hayatını duyuşsal ve bilişsel bakımdan değerlendirmesinden söz edilir. Bu açıdan bireysel 
iyi oluş, hayattan tatmin, pozitif duyguları sık ve negatif duyguları az yaşama biçiminde tanımlanmaktadır (Argyle, 
Martin ve Crossland, 1989; Diener, 1984). Psikolojik iyi oluş, ‘‘Mutluluğun genelleştirilmiş bir ifadesi’’ olarak 
tanımlanmaktadır. Bununla birlikte yaşam boyunca meydana gelen sürekli bir gelişimi de çağrıştırmaktadır. (Ryff 
, 1995). Lyubomirsky (2007) ise, öznel iyi oluşu, neşe, doyum veya refah ile hayattan alınan memnuniyet bileşimi 
olarak ifade etmektedir. 

Lyken ve Tellegen yaptıkları araştırmada genetik yatkınlıktan kaynaklanan öznel iyi oluşu % 44 - % 52 arasında 
olduğunu belirtmişdir (Lyken ve Tellegen, 1996). Psikolojik iyi oluş veya mutluluğun irsi bir yanı vardır. Bu 
nedenle yaratılıştan bazı kişileri psikolojik iyi oluş halleri daha fazladır. Fakat önemli bir bölümü de öğrenilebilir 
veya sonradan elde edilebilir. Özerklik, yaşam amacı belirleme, özsaygı ve stresle başa çıkma ve kişilerarası ilişkiler 
benzeri özellikler, yüksek oranda öğrenme neticesinde ortaya çıkan özelliklerdir (Doğan, 2018). Genetik dışı 
faktörler olarak yaşanılan yerin örgüt ikilimi, dini inanç, beslenme, sosyal statü, saygınlık, amaçların olması, sosyal 
ilişkiler büyük oranda etkilemektedir. 
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Bireylerin yalnızlık duygusu öznel iyi oluşları gibi kişilik özellikleri, kendine güven, sosyal ilişkiler, demografik 
faktörler (cinsiyet, medeni durum, gelir, yaş vb.) ile ilişkilidir (Peplau ve Perlman,1981:43, Cheng ve Furnham, 2002)

Öznel iyi oluşu etkileyen, öznel iyi oluşun belirleyicisi konumundaki faktörler üç ana başlıkta toplanmıştır: Yaşam 
şartları, amaca yönelik etkinlikler ve genetik faktörler. Buna göre yaşam şartları (yaş cinsiyet, eğitim, gelir düzeyi 
gibi demografik değişkenler) öznel iyi oluşun % 10’ unu açıklamaktadır. Amaca yönelik etkinlikler (başarılı olma, 
yaşam amaçları oluşturma ve bunları gerçekleştirme, sosyal ilişkiler kurma, yaşama farklı anlamlar yükleme, dini 
inancın gereğini yerine getirme vb.) yani iki boyutlu benlik saygısı ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkilerin incelenmesi 
bireyin bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği davranışlar öznel iyi oluşun % 40’ını açıklamaktadır. Geriye kalan % 50’ 
lik bölümü ise genetik özellikler ve kişilik açıklamaktadır (Lyubomirsky, 2001; Lyubomirsky, Sheldon ve Schkade, 
2005; Lyubomirsky, 2007). 

Ryan ve Deci (2001), iyi oluşu anlamaya yönelik yaklaşımları, psikolojik işlevsellik (eudamonik) ve hazcılık 
(hedonik) şeklinde iki farklı ve temel bakış açısına ayırarak, iyi oluşla ilgili bu kavram karmaşasını netleştirmeye 
çalışmışlardır (Ryan ve Deci, 2001 aktaran Yavuz, 2006: 13).

Ryff ’ın ortaya koymuş olduğu çok boyutlu psikolojik esenlik modelinde de özerklik, çevresel hâkimiyet, yaşamın 
anlamı ve yaşam amacının varlığı, kendi varlığını kabul etme, diğer insanlarla olan ilişkiler ve bireysel gelişim, 
psikolojik esenliği ortaya çıkaran kavramlar olarak tarif edilmiştir (Esen, 2016). Yeni bireysel iyi oluş teorisi beş 
ana unsura dayanmaktadır, sadakat, duygu, anlam ve başarı ve ilişkiler (Seligman, 2011).

Deci ve Ryan (2000), insanın gelişimi, sağlığı ve kişisel bütünlüğü için en az üç tür besinin olması gerektiğine 
vurgu yapmışlardır. İfade edilen üç temel besin; yeterlik, özerklik ve ilişkililik ihtiyacıdır. Seligman ise yeni bireysel 
iyi oluş teorisini beş ana unsura dayandırmaktadır, sadakat, duygu, anlam ve başarı ve ilişkiler (Seligman, 2011).

Diener bireysel iyi oluşu duygusal ve bilişsel iyi oluş olarak, iki boyutta ele almaktadır; kişinin olumlu yaşadıklarının 
olumsuz duygu yaşantısından çok olmasıyla duygusal iyi oluş belirlenirken, bilişsel boyutta bireysel iyi oluş ise 
okuldan, hayattan, evlilikten, işten, veya başka alanlardan alınan yaşama tatminine ilişkin özel yaşama ve öznel 
yargılara dayanır (Diener, 1984)

Görülüyor ki, bireysel iyi oluşla ilgili net bir tanım olmamasına karşın kişinin yaşamıyla ilgili olan akıl sağlığının 
yerinde olmasını sağlayan çalışma yaşamına doğrudan etki eden önemli bir durum olduğudur. “Ruh sağlığı” ve 
“akıl hastalığı” terimleri kişilerin sosyal, psikolojik ve duygusal öznel iyi oluşuna referanstır (National Maritime 
Occupational Health and Safety Committee, 2018). Denizcilikte bir sonraki aşama gemi adamlarının bireysel ve 
zihinsel iyi oluşu hususudur, özellikle deniz yaşamının artan talepler ve bölgeden gelen baskılar ile hayati şekilde 
önem kazanmıştır (Crew Connect Global, 2018:3). Bu açıdan baktığımızda bireysel iyi oluş sağlıklı işgücü için 
önemli bir referanstır. Denizcilik endüstrisinde son yıllarda bireysel iyi oluşun denizcilik sektörü için önemini 
anlaşılmıştır. Denizliğin gelişmiş olduğu ülkeler olarak Norveç, İsveç ve İngiltere bireysel iyi oluşun üzerine özellikle 
eğilerek çalışmalar yapamaya başlamışlardır.

3. İş yaşamında bireysel iyi oluş ve gemi adamlarının bireysel iyi oluşu 

Çalışma yeri ve çalışma ilişkileri bireysel iyi oluşla doğrudan ilişki halindedir. Gemi adamının bireysel iyi oluşu 
gemi yönetimine etken olan ve etkilenen bir süreçtir. Gemi adamının bireysel iyi oluşu geminin diğer çalışanlarını 
da etkiler gemi yönetimi bir ekip işidir. 
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Bireysel iyi oluş ile çalışanların yaşam enerjilerinin ve yaratıcılıklarının arttığı, bağışık sistemlerinin güçlendiği, iş 
yaşamında daha verimli oldukları ve böylelikle yaşam sürelerinin uzadığı belirtilmektedir (Lyubomirsky, King ve 
Diener, 2005). Yaşam kalitesi ise fiziksel iyi oluş, samimiyet, sağlık, mutluluk ve güvenlik kişinin içinde yaşamış 
olduğu topluluğa aidiyet hislerini içeren objektif ve sübjektif unsurların birleşmesinden meydana gelmektedir 
(Veenhoven, 2000). Olumlu psikolojik işlevsellik şeklinde ifade edilen psikolojik iyi oluş, altı evrensel ihtiyacın 
birleşimi olarak kabul edilmektedir. Bu ihtiyaçlar psikolojik iyi oluşun temel boyutları olarak da kabul edilmekte 
olup kendini kabul, başkalarıyla olumlu ilişkiler, çevresel hâkimiyet, özerklik/otonomi, yaşam amacı ve kişisel 
gelişim şeklinde sıralanmaktadır. Tüm bu boyutların bir arada değerlendirilmesi, bireyin psikolojik iyi oluş seviyesi 
ile ilgili bir değerlendirme yapılmasına imkân sağlamaktadır (Akdoğan ve Polatcı, 2013: 278). Yetişkinler için 
yüksek yaşam tatmininin kişilerarası ilişkiler (intrapersonal), kişinin kendi iç dünyası (interpersonal), işi, fiziksel ve 
psikolojik sağlığı ile eğitim durumundaki olumlu çıktılarla ilgili olduğu belirtilmiştir (Marques, vd. 2007). Deci ve 
Ryan’a (2000) göre, bir sosyal çevre bireyin yeterlik ihtiyacını karşılıyor fakat ilişkililik ihtiyacını beslemede başarısız 
oluyorsa kişinin iyi oluşu olumsuz yönde etkilenecektir. Araştırmalar, bireysel iyi oluş düzeyinin yüksek olduğu 
bireylerde sadece kişinin kendisini iyi hissetmekle kalmayarak, insan ilişkilerinde daha fazla başarılı olduğunu ortaya 
çıkarmaktadır (Diener ve Seligman, 2002). 

İş yerinde çalışanların yalnızlık duygusu öznel iyi olma hallerini olumsuz etkilemektedir (Erdil ve Ertosun, 
2011). Öznel iyi oluşu yüksek olan bireyler, yüksek düzeyde yaratıcılık, sebat etme, iyimserlik, sosyallik, güven, 
yardımseverlik, daha az düşmanlık ve daha az benmerkezcilik gösterme eğilimindedir (Diener, 2000). Bireysel iyi 
oluşun çevre üzerinde yaratmış olduğu olumlu etki ile verimli çalışma ortamları oluşturulabilecektir. Emniyetin 
kritik öneme sahip olduğu gemilerde gemi adamlarının bireysel iyi oluşuna geminin selameti için ihtiyaç vardır. 
Gemi izole edilmiş ve sınırları çizilmiş bir ortamdır, emniyettin kritik olduğu bir organizasyon olarak ve denize 
özgü yaygın stres yaratıcı unsurları barındırmaktadır. Gemilerdeki sosyal ilişkiler ve gemi adamlarının bireysel iyi 
oluşu diğer çalışama ortamlarına oranla daha önemlidir. Hemmingsson ve diğ. (1997) İsveçli denizcilere yönelik 
mesleki ve sosyal faktörleri inceleyen bir çalışmada, denizcilerin karadaki işçilere oranla akıl sağlığı sorunları ile 
ilgili riskin arttığını bulmuşlardır. Denizdeki depresyon deneyimini ilk elden ele alan Londra Liman Başkanı Dan 
Thompson, bu durumun, sıklıkla, şişirilmiş klasik maço gemi adamlarının zayıf düşme korkusuyla, akıl sağlığı 
sorunlarıyla başa çıkamayacakları bir durum olduğunu vurgulamıştır (Wellness at Sea, 2018).

Gemilerdeki standartlarda ve çalışma ortamlarında önemli iyileştirmeler olmuştur. Çalışma ortamında yaşanan 
değişiklik artan konfor; Zararlı fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelere maruz kalmanın azaltılması, gürültü ve 
titreşimin azalması, klima tesisatı, tek kişilik kamara, yaşam alanlarındaki artışlar gibi bir kısmı yasal düzenlemelerle 
getirilmiş olumlu gelişmelerdir. Bu olumlu gelişmelere karşın gemi adamlarının bireysel iyi oluşu ile ilgili sorunlar 
hala görülmektedir. Gemi adamlarının zihinsel ve fiziksel iş yükü, uzun çalışma saatleri, egzersiz eksikliği ve sıklıkla 
sağlıksız diyetler bireysel iyi oluşu olumsuz etkilemektedir. Oldenburg tarafından yapılan bir çalışmada 134 erkek 
gemi adamından oluşan örneklemede ki, görüşmeciler en önemli stres nedenlerini bildirdi. Ailelerinden ayrılma, 
gemide zaman baskısı, uzun çalışma günleri, ısınma, işyerleri ve ast personelin yetersiz nitelikleri olarak ifade 
edilmiştir (Oldernburg, 2009).

İsveç ticaret filosunda 685 makine zabiti ile yapılan çalışmada Rydstedt ve Lundh eski makine zabitlerinin genç 
meslektaşları ile karşılaştırıldığında eski zabitlerin, algılanan stresinin anlamlı derecede yüksek olduğunu bildirdi 
(Rydstedt ve Lundh, 2012).
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Cardiff Üniversitesi, SIRC Araştırmacısı Neil Ellis, yaptığı araştırmada, gemi adamlarının zayıf akıl sağlıklarına 
neden olan üç ana faktörü aşağıdaki şekilde ifade etmektedir.

•	Sosyal İzolasyon; İzolasyon ve yalnızlık

•	Yenilenme eksikliği ; Uzun çalışma saatleri, uzun seferler, yorgunluk, uyku eksikliği, liman izni eksikliği, hızlı 
dönüş süreleri

•	Stres; İşyerinde stres, iş baskısı, zorbalık, kriminalizasyon korkusu, kontratın yenilenmemesi ile ilgili endişeler, 

Elbette, gemi adamının zayıf iyi oluşuna yol açan başka faktörler de vardır fakat yukarıdaki üç ana faktör sosyal 
izolasyona en sık neden olanlardır ve gemi adamlarının karşılaştıkları üç önemli anahtar kaygıdır. Bu kaygılar göz 
önüne alınmaz ve mücadele edilmez ise, şiddetli sonuçlar doğurabilir. Gemi adamlarının denizde bulundukları 
son derece kısıtlayıcı ortam düzeyi göz önüne alındığında, bu faktörlerin olumsuz vuku bulması sonucunda hayatı 
onlar için inanılmaz derecede zorlaştırabileceğini görmek zor değildir (Wellness at Sea, 2018).

Uykusuzluk, ışık, gürültü gibi nedenlerle oluşan yorgunluk bireysel iyi oluşu negatif olarak etkilemektedir. İş yerinde 
kötü muamele gibi çalışma ilişkilerinden kaynaklanan sorunlarda gemi adamının bireysel iyi oluşunu olumsuz 
etkilemektedir. İş yeri kabalığının, bireylerin üretkenliğini, performansını, motivasyonunu, yaratıcılığını ve yardım 
davranışlarını azalttığı belirtilmektedir. Ayrıca, çalışanların içine kapanmaları, sinir, üzüntü, endişe, huzursuzluk 
gibi zarar verici duygular yaşamalarına yol açtığı da söylenmektedir. Böylece çalışanların, ruhsal ve fiziksel sağlığı 
bozulabilmekte, daha fazla üretkenlik karşıtı iş davranışları görülebilmektedir (Pearson & Porath, 2005: 7; Cortina 
vd., 2001: 64). Deniz çalışma yaşamında kaba davranış, mobbing, iş yeri zorbalığı gibi olumsuz davranışların gemi 
emniyeti için yöneticilerce göz önüne alınıp engellenmesi gerekmektedir.

İyi bir bireysel iyi oluşa sahip olan gemi adamları daha iyi iş performansı gösterirler, denizcilik işinin gereği yüksek 
gayret gösterilmesi gereken işler ile başa çıkmak için daha donanımlıdırlar.

Gemi adamlarının bireysel iyi oluşu emniyetli gemi yönetimini doğrudan etkiler. Kalifiye gemi adamının istihdam 
edilmesini sağlar ve gemi adamlarının işe bağlılık ve sadakat duygusunu geliştirir. Personel devir oranını ve sağlıksız 
gemi adamı davranışını azaltır ( uyuşturucu ve sağlıksız alkol tüketimi gibi ).

4. Gemi işletme maliyetleri açısından bireysel iyi oluş

Tanıdık bir ifade olan “mutlu gemi” bize iş tatmini sunmakta, iş tatmini denizcilik organizasyonları için can 
alıcı bir önem taşımaktadır (Bergheim vd. 2015). Çalışanlarda iş tatmininin oluşturulması işletmeler ve gemiler 
için önemli ekonomik kazanımlar sağlamaktadır. İş tatmini bireysel iyi oluşla etkileşimli bir ilişki halindedir. 
Gemi adamlarının intiharları şirketler için ayrıca bir maliyet oluşturmaktadır. Denizci intiharları hakkındaki 
rakamlar, çoğu zaman denizcilerin ruh sağlığının çok kötü ve genellikle ölümcül olmaya devam ettiğini gösteriyor. 
Roberts vd. (2013), denizcilerin son 30 yılda Birleşik krallıkta ki tüm mesleklerin içinde ikinci en yüksek intihar 
oranlarına sahip olduğunu bildirmişlerdir. Ticari gemilerde meydana gelen ölümler, geniş çaplı bir şekilde rapor 
edildiğinde, intiharın sebep olduğu depresyon nedeniyle denizcilerin, ailelerinin ve gemi sahiplerinin zararları göz 
ardı edilemez boyutlara ulaşmıştır. Uluslararası deniz taşımacılığı endüstrisi ile ilgili herkesin bu konuda bir şeyler 
yapması gerektiğini istatistikler göstermektedir. Denizcilerin akıl sağlığı ve ekonomik iyi oluşunun sonucunda 
denizcilik endüstrisi gelişecektir (Iversen, 2012). Progoulaki ve Roe (2011), yetkin, dinlenmiş ve iyi motive olmuş 
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bir gemi personelinin, verimliliği artırarak, emniyetli operasyonları ve armatörün yüksek maliyetli gemilerinde ve 
ekipmanlarında yatırımlarını koruyarak işletme maliyetlerini azaltmada önemli bir faktör olduğunu ileri sürmektedir.

UK P&I kulübün gemi adamı sağlık direktörü Sophia Bullard, UK P&I kulübün 2003 -2012 yılları arasında 
toplam 1,74 milyar dolar tazminat ödediğini işaret etmiştir. Bunun % 40,48 ile en yüksek oranlı kısmı insanlarla 
ilgili ödenen tazminattır ve 703,6 milyon dolardır. Akıl sağlığı ile ilişkili olarak 355 tazmin talebinin 278’i akıl 
hastalığı, 77’si intihar nedeniyledir. Toplam harcama 5,6 milyon dolardır. Bu tutarın 3,7 milyonu akıl sağlığı, 1,9 
milyon doları intihar tazmin talebi nedeniyledir (Wellness at Sea, 2018).

Inmarsatın SVP Market Stratdejisti Drew Brandy, bu görüşü destekleyerek, şirketlerin mürettebatını korumak 
istemeleri halinde internet bağlantısı sağlamaları gerektiğini savunmaktadır. Bağlantı sağlamak, toplam işletme 
maliyetlerinin % 1’inden daha azdır; bu da, iyi bir internet sağlamanın faydalarının, kurulum maliyetlerinden 
çok daha fazla olduğunu göstermektedir (Wellness at Sea, 2018). Dijital gelecekte denizcilik için hem tehditler 
hem de fırsatlar olacak bu yüzden işe alımdan bireysel iyi oluşa kadar her şey hakkında farklı düşünmemiz ve 
farklı yaklaşımlar geliştirmemiz gerekiyor (Crew Connect Global, 2018:3). Gemi işletmecilerinin bireysel iyi oluş 
için teknolojiye yatırım yapması gerekmektedir. Yapılacak bu yatırımlar sonucunda gemi adamlarının bireysel iyi 
oluşuyla ilgili pozitif çıktılar olacak zararlar azaltılacaktır.

1960–2009 yılları arasında denizcilerin ölümleri ile ilgili istatistiklerdeki 17.026 adet ölüm incelendiğinde 1.011 
denizcinin intihar sonucu öldüğü görülmektedir. Bu oran toplam oran içinde % 5,9’dur. Hastalık Bu oran toplam 
oran içinde % 13,1’dir. Denizlerde kaybolarak ölen denizcilerin % 50’sinin eklenmesi durumunda bu oranlar 
daha yüksek olacaktır. Denizcilik sektöründeki rakamlara göre, 2012 yılında 3.000–4.000 TEU konteyner gemisi 
günlük işletme maliyetleri 7.825 ABD Doları ve 10.000 TEU’luk bir konteyner gemisi için 10.944 ABD dolarıdır. 
Bu maliyetler yakıt harcamaları da dâhil değildir. 2011’de Avustralya açıklarında kaybolan bir gemi kaptanından 
dolayı oluşacak gecikme ve rota değiştirme, gemi sahibine 50.000 ABD Doları ile 100.000 ABD Doları arasında 
ekstra bir masrafa sebep olacaktır (Iversen, 2012).

5. Gemi Adamlarının Bireysel İyi Oluşunu Olumlu Etkileyecek Yöntemler 

Gemide sosyal izolasyona sebep olacak en önemli neden iletişimi kaldırmak ya da kısıtlamaktır. Sosyal alan ve 
tesisleri geliştirmek ve bazı kuralların yeniden düşünülmesi gerekmektedir. MLC 2006 Deniz çalışma konvansiyonun 
onaylamayan ülkelerinde onaylaması düzenlemenin bu ülkelerde de hayata geçirilmesi gerekmektedir. Gemi adamı 
danışmanlık büroları açılarak gemi adamlarının iyi oluşu ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır. Gemi adamlarına mentörlük 
yapacak sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç vardır. Tele sağlık hizmetleri ile gemi adamlarının akıl sağlığına ilişkin 
uzaktan teşhis konulacak donanımlara yatırımlar yapılmalıdır. Denizcilerin sağlığı ile ilgili dijitalleşmenin olduğu 
yerler muazzam bir potansiyel sunan örneklerdir. Gemilerle iletişim olanaklarının artması gemi adamlarına sağlık 
konusunda yaratıcı görüntüleme ve destek sağlayan tele sağlık hizmetleri, giyilebilir ekipmanlarla uzaktan aynı anda 
hastalık teşhisi yapılabilmektedir ((Crew Connect Global, 2018:3). Bu takım ve teknolojilerle sağlık sorunları teşhis 
edilerek gemi adamlarının bireysel iyi oluşu için çözüm yollarına odaklanılmalıdır. İnternet ve mobil uygulamalar 
ile psikolojik tedavi yöntemleri kullanılmalıdır. Gemi adamları için bu gibi dijital teknoloji tabanlı psikolojik destek 
hizmetleri oluşturulmalıdır. Dijital teknolojinin geliştirilmesi gemi adamlarının sosyal ve iş çevresi ile iletişimine 
hizmet edecektir. 
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Şekil 1 Gemi adamları boş zamanlarını nasıl geçiriyor (Crew Connect Global, 2018:3). 

Kabine gidip uyuma ve dinlenme  41.60%

Kabine gidip dvd ve tv seyretme   20.90%

Kabinde internet ve wifi   13.20%

Kabine gidip müzik dinlemek   9.10%

Sosyal paylaşım alanlarında DVD seyretmek 5.40%

Sosyal paylaşım alanlarında sohbet etmek  2.80%

Diğer arkadaşlarıyla karaoke ve şarkı söylemek 1.70%

Toplu spor yapmak    1.50%

Yalnız spor ve jimnastik yapmak   1.20%

Diğer arkadaşlarıyla spor yapmak  1.10%

İnternet odasını kullanmak   0.50%

Toplam (diğer aktiviteler burada gösterilmemiştir.) 100.00%

Sağlıklı iletişimin geliştirilmesi ve gemi adamlarının iletişim yeteneklerini artırılması gemi adamlarının bireysel iyi 
oluşuna önemli katkı sunacaktır. Boş zamanlarını sağlıklı şekilde geçirmeleri hobilerinin olması bireysel iyi oluşu 
olumlu etkilemektedir. Yukarıda ki çalışmada gemi adamlarının boş zamanlarını nasıl geçirdiği araştırılmıştır.

Gemi adamlarının uyuma ve dinlenme haricinde boş vakitlerini geçirmek için yaptıkları faaliyetler internet ve 
teknolojik imkânlarla gerçekleştirilecek aktivitelerdir. Bu durum bize gemi adamlarının bireysel iyi oluşu için 
internet erişiminin önemini göstermektedir. Londra Üniversitesi’nden Rikke Jensen, 1’den 10’a kadar sıralı bir 
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ölçekle gemi adamlarına yaptığı saha araştırmasından elde edilen sonuçlarda, internet bağlantısı 8. sırada yer almıştır. 
Bir üst sırada yiyecek içecek yer almıştır. Dr Jensen İnternet bağlantısının gemi adamlarının yakınları ile bağlarını 
güçlendirdiğini, bu durumunda artan moralleri ile daha iyi performans göstermelerine neden olduğunu iddia etmiştir 
(Wellness at Sea, 2018) . Bu çalışma bize gösteriyor ki internet erişimi gemi adamları için öncelikli bir ihtiyaçtır. 

İşe alım süreçlerinde ve gemi adamlarının meslek gelişimi için son teknolojinin kullanımı ayrıca önemlidir. Denizcilik 
eğitimi ve öğretimi hakkındaki 2015 IMO Sempozyumunda, gemilerde internete sahip olmanın öneminin altı 
çizilmiştir. Sektördeki gemi adamlarının ilgisini çekmek, işe almak ve elde tutmak için kilit bir faktör olduğu 
vurgulanmıştır (IMO, 2015). İnternet olan ve internet olmayan gemiler arasındaki ana fark, İnternet erişimi olan 
gemilerde bulunan gemi adamları, bu erişim ile arkadaşları ve ailelerinden düzenli olarak sosyal destek almaktadırlar. 
Bu durum onlara eve döndüklerinde daha uyumlu ve daha güçlü sosyal bağlar kurmalarını sağlamaktadır. Tüm 
bunlar stres ve izolasyonun azaltılmasına katkıda bulunarak hiç şüphesiz bireysel iyi oluşu muhafaza etmektedir. 
Bu durum özellikle yeni nesil gemi adamlarının bir kısmı için doğrudur. Onlardan biraz yaşlı az sayıdaki gemi 
adamları denize çıkmamaktadırlar sosyal uyum ve bütünleşme ile başa çıkmaya çalışmakta ve yalnızlardır. (Crew 
Connect Global, 2018:3). 

Tele sağlık hizmetlerinin verilebilmesi için internet erişiminin olması gerekmektedir. Christina De Simone’un 
tele sağlık konusunda gemi adamlarının iyi oluşuna ilişkin sunumunda karada tedavi hizmetlerinin çok pahalı 
olduğunu genellikle $ 2,000 ve 5.000 $ civarında maliyet oluşturduğunu söylemiş, Future Care sağlık merkezi ise 
sağlık hizmetleri için daha pratik ve uygun fiyatlı bir seçenek sunduğunu, bu hizmet içeriğinde akıl hastalığının 
başlangıcını teşhis etmek ve tedavi etmek için 15-20 dakika süren sağlıklı yaşam danışmanlığı yer aldığını belirtmiştir. 
Bir gemide tele sağlık hizmeti kullanımının, gemi adamı iyi oluşu için iyi bir yatırım ve sorunları büyümeden önce 
tespit etmek ve çözmek için kullanılabilir olduğunu ifade etmiştir (Wellness at Sea, 2018).

Visvikis ve Panayides, editörlüğünde oluşturulan Gemi operasyon yönetimi isimli eserde denizcilik sektöründe 
başarılı değişimi yönetimi için beş anahtar taktikten dördüncüsünde aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir; iş 
motivasyonun yüksek olması, gemi adamının bireysel iyi oluşunu önemli etkilemektedir. İş motivasyonunu kariyer 
planlaması doğrultusunda amaç ve hedefler belirlese de önemli bir etkende ödüllendirmedir. Hem finansal (maaş ve 
performansa bağlı ücret) hem de parasal olmayan ödülleri birleştiren kilit performans göstergelerine dayanan bir çalışan 
ödüllendirme ve tanıma sisteminin uygulanmalıdır. Parasal olmayan ödüller, esnek çalışma biçimleri, eğitim, aile 
etkinlikleri ve sağlık programları şeklinde olabilir. Taşımacılık liderleri, çalışanları adil ve tutarlı bir şekilde ödüllendirmeyi 
amaçlayan politikalar tasarlayarak çalışanlarını motive etmelidir. Şeffaf bir prim sistemi, çalışanların ürettiği sonuçlar 
üzerinde muazzam bir etkiye sahiptir ve personelin iş tutumlarını daha etkili bir şekilde değiştirmelerini teşvik edecektir. 
(Pastra vd., 2017:43). Değişim yönetiminin yukarıdaki anahtar taktiği aynı zamanda gemi adamının bireysel iyi 
oluşumuna da olumlu katkı sunacaktır.

İşletmenin gemi adamları ile sağlıklı iletişim kurması iş motivasyonunu arttıracaktır. Gemi işletmesi düzenli olarak 
gemi personeliyle iletişimde bulunmalı ve denizcilerin zihinsel durumlarına ilişkin bilgi almak için yaptıkları anketlerde 
bireysel iyi oluş hallerini takip edilmelidir. Bireysel iyi oluşlarını etkileyecek çalışma koşulları, meslektaşlarla iletişim, 
iş yaşam dengesi, kurum içi çatışma ve işle ilgili veya diğer stres kaynakları tespit edilmelidir. Negatif kaygıların 
tespit edildiği hususlarda şirket hazırlıklı olmalıdır ve bu gibi negatif durumlara karşı eylem planları uygulamalıdır. 
Greenberg’in önerdiği gibi, “Gemi adamlarını psikolojik odaklı yetenekler ile doğru bir şekilde donatmak ve düzenli 
psikolojik durumlarını izleme, güçlü psikolojik dayanıklılık geliştirmek için etkili yöntemler olabilir, sorunları erken 
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tespit etme, zamanında destek, erken teşhis ile bulgular ve sinyaller temellinde tıbbi müdahaleler yapılmalıdır ” 
(March on Stress, 2013).

Denizcilik sektörünün lider işletmelerinden MSC’nin gemi adamı personel ve strateji direktörü Magali Bertolucci, 
gemi adamlarının bağlılık düzeyini artırmak için bazı çalışmalar yaptıklarını ifade etmiştir. Bu çalışmalar kapsamında 
düzenli geri bildirimlerle gemi adamlarını dikkatli bir şekilde dinlediklerini, her sefer sonunda görüşme yaptıklarını 
belirtmiştir. Ayrıca iki yılda bir yapılan personel katılım denetimlerinde mürettebatın % 98’i için çok önemli olan 
bağlılıklarını etkileyen aşağıdaki 5 kilit noktayı tespit ettiklerini söylemiştir.

•	Her	gemi	adamı	için	eğitim	ve	mesleki	gelişim	kursları	(liderlik	gelişimi,	takım	oluşturma	ve	kıdemli	personel	
için kültürel eğitimler)

•	Sağlık	ve	emniyet	konularında	iyi	çalışma	koşulları,	sağlıklı	ve	güvenilir	internet	girişi.	

•	İşverenden	net	bilgi	ve	iletişim,	Mürettebat	yönetiminde	fırsatlar	hakkında	geri	bildirim.	

•	İstikrarlı,	uzun	vadeli	istihdam	olanağı	pazarda	güçlü	bir	üne	sahip	şirkette	olması.	

•	Ücretin	zamanında	ödenmesi	(Crew	Connect	Global,	2018:6).

6. Gemi Adamlarının Bireysel İyi Oluşuyla ilgili yasal düzenlemeler 

Küresel düzeyde yeni düzenlemeler oluşturulmuştur. Bunların en önemlilerinden biri gemi adamlarının sosyal 
haklarını çalışma koşullarını düzenleyen MLC 2006 deniz çalışma konvansiyonudur. Yaşam alanı ve eğlence-
dinlence MLC 3.1 maddede sözünü ettiği masrafları gemi adamına yansıtılmadan düzenlenmelidir. MLC A3.1 
maddesine göre gemi adamının sağlığı ve bireysel iyi oluşu emniyet için desteklenmelidir. Bu hususta denetimler 
yapılmalı MLC Madde 4.3 teki düzenlemeleri içeren minimum standartların sağlandığından emin olunmalıdır.

STCW, MLC ve ISM kodu gibi kurallar tarafından yönetilmesine rağmen, kaza olay raporlarına bakarsanız bu 
kazalar gemi adamlarının başarısız olan kişiler arası iletişim eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Yetersiz iletişim, 
deniz kazalarında üç ana faktörden biri olarak listelenmiştir. Bu nedenle ilişki yeteneklerinin geliştirilmesine daha 
güçlü odaklanılmalıdır (Rothblum, 2000: 8). 

Gemi adamlarının sağlıklı iletişim kurması bireysel iyi oluşlarıyla doğrudan ilişkilidir. Geçmişe oranla gemi adamının 
bireysel iyi oluşunu sağlamaya yönelik önemli gelişmeler olmaktadır. Gemilerin ergonomisi, gemi içi sosyal alanlar, 
ses, gürültü ve ısı değişkenlerine yönelik inovatif gelişmeler yaşanmış ve uygulanmıştır. Özellikle internet erişiminin 
gemi adamlarına sağlanması yönünde bir talep mevcuttur. Gemilerde internet erişiminin olması, tele sağlık ve 
çevrimiçi terapi hizmetlerinin sağlanması işletmelere zorunluluk olarak getirilebilir. Yasal düzenlemeler oluşturularak 
liman devleti kontrollerinde bu hususlara yönelik objektif denetimler gerçekleştirilmelidir.

Sonuç 

Gemi adamlarının bireysel iyi oluşu ile ilgili önemli bir kısım bireyin özgeçmişi, genetik yapısı, karakteri kişiliği gibi 
faktörlerin etkisiyle oluşsa da sosyal ortam, aile ilişkileri, çalışma ilişkileri, geminin ergonomik yapısı, geminin sosyal 
yaşam alanları gibi işletme ve yöneticilerinin müdahil olabileceği etkenlerde mevcuttur. Deniz çalışma yaşamının 
sosyal yaşamdan izole bir ortam olması gemi adamının bireysel iyi oluşunu negatif etkileyen başat faktörlerden biridir. 
Bu sosyal izolasyonu bertaraf edip minimum düzeye ulaştırmak için gemilerde internet erişiminin geliştirilmesi 
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önemli bir ihtiyaç olarak sektörün ilgili paydaşlarınca ifade edilmiştir. Kalifiye gemi adamının sürekliliğini sağlamak 
ve iş yaşam dengesini kurmak için internet bağlantısının geliştirilmesi gereklidir. Inmarsatın SVP Market Stratejisti 
Drew Brandy ifadesine göre gelişen teknolojiyle birlikte uydudan internet erişiminin maliyeti toplam gemi işletme 
maliyetinin içinde % 1’lik bir orana tekabül etmektedir. Gemi adamının yönetiminde sistematik bir yönetim 
yaklaşımıyla şirket politikasının bir parçası olarak gemi adamlarının bireysel iyi oluşlarına önem gösterilmelidir. 
Bu konuda hem gemi işletmecilerince hem de sektörün diğer paydaşlarınca kaynak ayrılarak yatırım yapılmalıdır. 
Günümüzde işletmelerin psikolojik sermayesi önemli bir işletme performans göstergesidir. Bireysel iyi oluşun 
bozulması; gemi içi örgüt iklimini bozacak, çalışma motivasyonunu azaltacak ve iş kazalarına neden olacaktır. 
Gemi kazaları ve gemi adamın intiharı sonucu geminin rotasından sapması ve gecikmelerin oluşması işletmeler 
için hesapta olmayan yüksek maliyetler oluşturmaktadır. Gemi işletmeleri gemi adamının bireysel iyi oluşunu 
olumlu düzeyde etkileyecek gemi içi sosyal alanlar oluşturmalıdır. Kıç üstü ziyafet organizasyonlarını tüm gemilerde 
yapılmalıdır. Gemi adamının doğum günü, evlilik çocuğunun olması, gibi özel günler tebrik edilmelidir. Çalışan 
gemi adamının ulusal ve dini bayramları tebrik edilmeli bu özel günlerde gemi adamına izin verilmeli hediye 
takdim edilmelidir. Rotasyon uygulamaları ile gemi adamına iş güvencesi imkânı yaratılması kontrat bitiminden 
kaynaklanan ve tekrar iş arama kaygısıyla oluşacak stresi ortadan kaldıracaktır. Belirli hizmet yılını dolduran gemi 
adamlarının maddi ödüllendirilmesi, kutlama yapılması, onurluk verilmesi gibi uygulamalar şirket tarafından düzenli 
olarak yapılmalıdır. Bu konuda gemi kaptanları bilgilendirilmelidir. Günümüzde limanların kentlerin dışında ve 
sanayi bölgelerine yakın yerlere taşınması, hızlı yükleme boşaltma operasyonlarının gerçekleşmesi, limanlarda 
çarşı izinlerinin kent merkezine gitmek için zamanın yeterli olmaması sonucunu getirmektedir. Günümüzde 
otoritelerce liman bölgelerinde gemi adamları için sosyal alanların oluşturulması ihtiyacı mevcuttur. Limanlardan 
şehir merkezlerine gemi adamları için ücretsiz ulaştırma olanakları sunulmalıdır. Gemi adamlarının akıl sağlıkları 
hususunda erken teşhis önem taşımaktadır. Gemi işletmeleri sunulan uzaktan tele sağlık hizmetleri ile gemi adamlarını 
rutin kontrol edebileceklerdir. Gözlem, mülakat ve anketler yöntemleri ile bireysel iyi oluşları kontrol edilebilir. 
Gemi içinde sorunlu uygulama ve rutinler mevcut ise yönetim tarafından tespit edilerek müdahale edilebilir. 
Gemi işletmelerinin psikolojik sermayesi işletmeleri rekabet üstü konuma getirebilecektir. Psikolojik sermayesine 
yatırım yapan işletmeler kurumsal itibar ve imajını iyi bir noktaya taşıyabilecektir. Küresel ölçekte bir faaliyet olan 
denizcilikte gemi adamlarının bireysel iyi oluşu daha da önem kazanacaktır. Gemi adamlarının bireysel iyi oluşunu 
sağlayamayacak işletmeler gelecekte faaliyetlerini sürdürmekte daha da zorlanacaklardır.
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STRATEGIES AND POLICIES FOR THE SMART 
CITIES IN TURKEY / TÜRKİYE’DE AKILLI KENTLERE 
YÖNELİK STRATEJİLER VE POLİTİKALAR
Harika Uçar Altınışık1

Abstract

Nowadays, the population of the cities is constantly increasing. Along with this population density of cities, service 
requirements in various areas increase and diversify. Local administrations responsible for the management of the 
cities are in search of effective solutions for these. One of them is the creation of smart cities which is one of the 
important tools for sustainable development. Smart cities can be defined as urban structures having advanced urban 
information systems, providing installed and mobile services for their citizens and being constructed on integrated 
information organization. Since 2000, it has been seen that some targets for smart cities have been developed 
both in development plans and programs, and in different policy and strategy documents. In this study, it will 
be tried to evaluate both these policies and actions supported by the state as well as other studies carried out by 
different institutions and organizations. 

Keywords: Smart City, Smart Municipality, Smart City Policies in Turkey

1. Giriş 

Türkiye’de olduğu gibi dünyada da kentlerin nüfusu sürekli artma eğilimdedir. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve 
Sosyal İşler Birimi tarafından yayınlanan “Dünya Kentleşme Beklentileri” 2014 raporunda, halen dünya nüfusunun 
%54’ünün kentlerde yaşamakta olduğu ve bu oranın 2050 yılında % 66’ya çıkmasının tahmin edildiği belirtilmektedir. 
Kentlerin sınırlı imkânlarının yoğun bir şekilde kullanılması ve tüketilmesi, küresel ölçekte sürdürülebilir kalkınma 
hedefleri göz önünde bulundurularak kentlerin yeniden tanımlanmasını ve tasarımını gündeme getirmiştir. Bu 
kapsamda, “Sürdürülebilir Kentler”, “Ekolojik Kentler”, “Yavaş Kentler”, “Düşük Karbon Kentler” ve “Yaşanabilir 
Kentler” olarak tanımlanan yeni planlama ve tasarım yaklaşımları, gelişen ve büyüyen kentlerin ortak sorunlarına 
çözüm önerileri getirmektedir. Özellikle çevre bilincinin ve iklim değişikliği konusundaki farkındalığın artması 
ile gelişen bu yaklaşımlar, teknolojideki gelişmeler ile birlikte ele alınarak; ulaşım, iletişim, sağlık, güvenlik, enerji 
verimliliği, su kullanımı, atık yönetimi gibi pek çok alanda büyük yenilikler ve kolaylıklar getiren “Akıllı Kentler” 
kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur (Kayapınar, 2017:14). 

2. Akıllı Kent

Dünyada akıllı kent uygulamalarına ve akıllı kentle ilgili yapılan tartışmalara bakıldığında kapsayıcı ve genel-geçer bir 
tanımlamanın olmadığı görülmektedir. Farklı örneklerde farklı özelliklere vurgu yapılarak bu kavramın kullanıldığı 
görülmektedir. Akıllı Kent tanımını 3 boyutlu olarak şöyle özetleyebiliriz: (Kes Erkul, 2017:1)

1 (Hacıbayram Veli University), harikaucar@hotmail.com
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•	 Bilgi	ve	iletişim	teknolojileri	yoluyla	ortaya	çıkan	değişim	ve	yeniliklerin	kent	temelli	olması	ya	da	mekânsal	
olarak kentte kümelenmesi: Teknokentler, teknoloji geliştirme alanları, hatta sadece internet ve benzeri Bilgi ve 
İletişim Teknolojisi alt yapılarına dayalı sektörlerin ve işlerin yoğunlaştığı kentler ve kentsel alanlar Akıllı Kent 
olarak tanımlanmaktadır. Bu kentler için ayrıca ‘bilgi kenti’ vb. terimlerin de kullanıldığı görülmektedir.

•	 e-	yönetişim/	e-	devlet	uygulamalarının	kullanılması:	Kent yaşantısında ve hizmet sunumunda teknoloji ve 
bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uygulamaların kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Bu yolla kentliler ile 
kent yönetimi arasındaki ilişkinin dijitalleşmesi ya da sanal ortamda gerçekleşmesi söz konusudur. İnteraktif 
haritalar, e-fatura ve e-vergi ödeme, çevrimiçi evrak takibi ve başvurular vb. Akıllı Belediye uygulamaları bu akıllı 
kent tanımında kullanılmaktadır. ‘E- belediye’ ve ‘e-belediyecilik’ kavramları akıllı kent kavramından bağımsız 
olarak da kullanılmakla birlikte akıllı kent olmanın önemli bir bileşeni olarak düşünülmektedir.

•	 Kentsel	ve	çevresel	sürdürülebilirlik	sorunlarının	akıllı	kent	uygulamaları	ile	çözümlenmesi:	Kaynakların 
verimli kullanılması ve çevresel risklerin azaltılmasında teknolojiden yararlanılması, yönetimsel boyutla da 
ilişkili olarak Akıllı Kent tanımına girmektedir. Bu kapsamda enerji tüketimi, atık yönetimi, hava kirliliği, afet 
yönetimi gibi konular akıllı kent uygulamalarının içeriğini oluşturmaktadır. Akıllı Kent kavramının çevresel 
risklerle baş etme ve sürdürülebilirlik boyutuyla öne çıkması bu risklerin ve çevre sorunlarının kent ölçeğinde 
ele alınması eğilimi ile yakından ilişkilidir. Öyle ki, bu bağlamda oluşturulan Akıllı Kent uygulamaları ‘resilient 
city- dirençli kent’ kavramı ile de ifade edilmektedir. 

Bu üç tanımlama ekseni arasında kamu yönetimi / yerel yönetimler bağlamında öne çıkan boyut e- yönetişim 
olarak görünse de her üç eksenin de yönetimsel bir boyutu olduğu açıktır. Ancak her üç boyutun amaç ve araçlar 
bakımından da iç içe geçtiği durumlara sıkça rastlanmaktadır. Diğer yandan dünya örneklerine bakıldığında 
yukarıdaki üç tanımlamadan birini esas alarak kendini ‘Akıllı Kent’ olarak tanımlayan/etiketleyen kent örneklerine 
rastlanmaktadır.

Türkiye’de kavramın, daha çok 1990’lardaki politik kampanya ve propaganda çalışmaları ile gündeme geldiğini 
söylemek mümkündür. Bu şekilde de genellikle, kavramın açık bir tanımı yapılmaksızın ve kapsamı belirlenmeksizin 
bir teknolojik özlem ya da adeta kaçınılmaz bir yazgı ve nihayet kimi teknik bilgi yanlışlarıyla birlikte sloganlaştırılmış 
politik projeler olduğuna yönelik eleştiriler de bulunmaktadır. Ancak Türkiye’de “akıllı kent” söylemini ilk ortaya 
atanların politikacılar değil, daha çok bilişim çevreleri ve profesyonelleri olduğu gözden kaçırılmamalıdır (Akbulut, 
2009:38).

Akıllı kentlerin örnekleri farklı çeşit, boyut ve tiplerde görülebilir. Çünkü akıllı kent fikri yeni ve gelişmekte olan 
geniş bir kavramdır. Her kent kendine has tarihi gelişim çizgisi, şu anki özellikleri ve gelecekteki dinamikleri ile 
bir ayrıcalığa sahiptir. Dolayısıyla akıllı kent kavramının gelişimi teknolojilerin, sosyal ve ekonomik faktörlerin, 
yönetişim düzenlemesinin ve politika ve iş dünyasının karmaşık bir karışımı ile oluşmaktadır. Bu yüzden akıllı 
kent kavramının uygulanması her kentin kendine has politikaları, hedefleri, mali gücü ve işlem kapasitesine bağlı 
olarak çok farklı yollarla gerçekleşmektedir (European Parliament, 2014: 21).

Akıllı kent yaklaşımı, başta ulaştırma ve enerji olmak üzere, kentsel altyapıların ve şebekelerin insan müdahalesine 
gerek duymadan kendi kendine yönetilebilmesi mantığına dayanmaktadır ve bu yaklaşımla insanların yaşam 
standartlarında önemli ölçüde iyileşme sağlanması amaçlanmaktadır. Kentin dokusuna uygun bir şekilde ve 
kentin sahip olduğu mevcut sistem ve altyapıları aksatmadan adım adım gerçekleştireleştirilecek bir “dönüşüm” 
temel felsefesidir. Bu açıdan bakıldığında, bu dönüşüm hamlesinin kentlerin kendi içinden başlatılması ve kendi 
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ihtiyaçlarına göre kurgulanması gözden kaçırılmaması gereken önemli bir husustur. Akıllı kent yaklaşımına 
bu perspektifle bakıldığında, salt bilgi ve iletişim teknolojilerinin kent ölçeğinde birer uygulamasından ziyade 
vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan entegre bir yaklaşım olarak görülmelidir (Elvan, 2017:7). Tabi 
ki, akıllı kentler; bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve bulut sistemlerindeki veri işleme kabiliyetleri arttırılabildiği 
oranda başarılı kabul edilmektedir (Terzi ve Ocakçı, 2017: 11-12). 

Bilgi tabanlı bir kenti ifade etmek için kullanılan akıllı kent kavramı temelde iki önemli ölçüt üzerinde kurulmuştur. 
Bunlardan birincisi olan “sürdürülebilirlik”; kaynakların etkin kullanıldığı, karbondioksit salımının azaltıldığı, 
çevresel etkilerin asgariye indirildiği ve kullanıcıların yaşam standardının iyileştirilebildiği bir ortamı ifade etmektedir. 
İkincisi ise “iletişim”; diğer bir ifade ile bilgi işlem sisteminin anlık veri toplama ve işletim altyapısının daha etkin 
işlemlere imkân sağladığı ve kullanıcılarına daha ayrıntılı bilgi edinme ve planlama yapma imkânı veren bir ortam 
olarak tanımlanmaktadır. (Kayapınar, 2017:15)

Akıllı kentin özellikleri ve temel faktörleri; akıllı çevre, akıllı ekonomi, akıllı ulaşım/hareketlilik, akıllı yaşam, akıllı 
vatandaş/insan, akıllı yönetişim/katılım, akıllı devlet/yönetim olarak sayılabilir. Farklı çalışmalarda akıllı enerji, akıllı 
sağlık, akıllı güvenlik, akıllı altyapı, akıllı eğitim, akıllı bina vb. yaygın akıllı hizmetlerin temel faktörler arasında 
sayıldığı da görülmektedir. 

Tablo 1: Akıllı Kentin Özellikleri ve Temel Faktörleri.

AKILLI EKONOMİ AKILLI İNSAN AKILLI
YÖNETİŞİM/KATILIM

•	 Yenilikçi	Ruh
•	 Girişimcilik
•	 Ekonomik	İmaj	ve	Ticari	

Markalar
•	 Verimlilik
•	 Pazarda	Esneklik
•	 İç	Takviye	ve	Dönüşüm	Yeteneği

•	 Yeterlilik	Düzeyi
•	 Yaşam	Boyu	Öğrenmeye	

Yakınlık
•	 Sosyal	ve	Etnik	Çoğulculuk
•	 Esneklik	ve	Yaratıcılık
•	 Kozmopolitlik	ve	Kamusal	

Hayata Katılım

•	 Katılımcı	Karar	Verme
•	 Kamu	ve	Sosyal	Hizmetler
•	 Şeffaf	Yönetişim
•	 Politik	Stratejiler	ve	Perspektifler

AKILLI HAREKETLİLİK
(Taşıma ve BİT)

AKILLI ÇEVRE
(Doğal Kaynaklar)

AKILLI YAŞAM
(Yaşam Kalitesi)

•	 Yerel	Erişilebilirlik
•	 İç	Erişilebilirlik
•	 BİT	Altyapısına	Ulaşılabilirlik
•	 Sürdürülebilir,	Yenilikçi	ve	

Güvenli Taşıma Sistemleri

•	 Doğal	Şartların	Çekiciliği
•	 Kirlilik
•	 Çevresel	Koruma
•	 Sürdürülebilir	Kaynak	

Yönetimi

•	 Kültürel	Olanaklar	ve	Eğitim	Olanakları
•	 Sağlık	Şartları
•	 Bireysel	Güvenlik
•	 Yaşam	Kalitesi
•	 Turistik	Çekicilik	ve	Sosyal	Dayanışma

Kaynak: KAYGISIZ ve AYDIN (2017) “Yönetişimde Yeni Bir Ufuk Olarak Akıllı Kentler”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi Cilt.9, Sayı.18, s.63

Akıllı kentlerin yapı taşları ise bütüncül bir biçimde şöyle tasnif edilebilir: (European Parliament, 2014:29)

Ø	Teknoloji Faktörleri (fiziksel altyapı, akıllı teknolojiler, mobil teknolojiler, sanal teknolojiler, dijital ağlar)
Ø	Kurumsal Faktörler (Yönetişim, politikalar, düzenlemeler ve direktifler)
Ø	İnsan Faktörleri (İnsan altyapısı, sosyal sermaye)
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Şekil 1: Akıllı Kentlerin Yapı Taşları ve Faktörleri Arasındaki İlişki

Kaynak: Directorate General for Internal Policies, Policy Department A: Economic and Scientific Policy, Mapping Smart Cities in Th e EU, 2014, s.30

Çeşitli akademik çalışmalarda yer verilen tanımlamalar ışığında Kayapınar (2017;15) bir kentin akıllı kent olarak 
tanımlanması için aşağıdaki alanlarda belirtilen akıllılık unsurlarını taşıması gerektiğini belirtmektedir:

•	 Haberleşme,	enerji	dağıtımı	ve	ulaşım	sistemlerinin	akıllı	altyapı	sistemi	ile	desteklenmesi,

•	 Eğitim	hizmetlerinde	bilgi	işlem	sistemlerinin	yaygın	olarak	kullanılması,

•	 Bireylerin	bilgi	işlem	sistemi	vasıtası	ile	yönetimin	iş	ve	eylemleri	hakkında	ayrıntılı	bilgi	edinmesi,	

•	 Bina	ve	yapıların	akıllı	binaların	bütün	özelliklerini	taşıması,

•	 Şehirde	güvenliğin	anlık	gözleme	ve	değerlendirme	imkânı	sağlayan	akıllı	güvenlik	sistemleri	ile	desteklenmesi,

•	 Sağlık	hizmetlerinin	en	kısa	sürede	yerine	ulaştırılması,

•	 Enerji	kullanımında	etkinliğin	ve	verimliliğin	akıllı	şehir	sistemleri	vasıtası	ile	gerçekleştirilmesi,

•	 Konut/bina,	sokak	ve	altyapı	alanlarına	ilişkin	yapıların	akıllı	şehir	unsurlarının	akıllı	planlama	yöntemleri	ile	
planlanması,

•	 Şehir	suyu	dağıtımının	ve	atık	suyun	akıllı	yöntemler	ile	toplanmasını	ve	tekrar	kullanıma	sunulmasını	sağlayan	
sistemlerin oluşturulması,

•	 Şehir	ulaşım	altyapısının	akıllı	sistemler	ile	gerçekleştirilmesi	ve

•	 Ulaşımda	etkinlik	ve	verimliliğin	en	üst	düzeyde	olmasını	ifade	etmektedir.
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2.1. Akıllı Kentin Faydaları

Akıllı kentler, kentliyle bütünleşen, vatandaşların isteklerini, mevcut ve potansiyel sorunlarını zamanında ve yerinde 
tespit eden, problem önceliklerini objektif kriterlerle belirleyen, bürokrasiyi azaltarak, çözümlerin üretiminde 
halkın da katılımını sağlayan; şeffaf, katılımcı, üretken belediyeciliği öne çıkarmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda 
akıllı kentlerle hem belediyelere hem de kentlilere belli faydalar sağlamak hedeflenmektedir. Bunlar( Akıllı Kentler 
Nedir?, 2016:6-7)

Belediyeler açısından tutarlı bir bilgi sistemi altyapısına sahip olma, İş adımlarının gerçekleşmesinde zamandan 
tasarruf, belediye hizmet önceliklerinin doğru ve güncel bilgilere göre belirlenmesi, belediye kaynaklarını ve ihtiyaçları 
tam olarak bilerek yönetim, bilgiye dayalı stratejik plan yapabilme, gelir rasyonalizasyonu sağlanarak gelirlerde artış 
sağlanması, bilgiye dayalı yönetim sürecinin başlaması (Yönetişim), belediye personelinin çalışma motivasyonunda 
artış ve belediye hizmetleri süreçlerinde standardizasyon sağlanması olarak sıralanabilir.

Kentliler açısından ise; belediye ve hizmetlerine mekandan bağımsız olarak ulaşabilme imkanı, kent yaşamını 
kolaylaştıran uygulamalar, standart ve herkese eşit hizmet, hizmet süreçlerindeki bilgi ve koordinasyon eksikliğinden 
kaynaklanan bürokrasinin ortadan kalkması, bilgiye dayalı hizmet sunumu ve kent yönetimine katılım olarak 
sıralanabilir.

2.2. Akıllı Kent Uygulamalarında Karşılaşılan Zorluklar

Kes Erkul (2017) akıllı kent uygulamalarında karşılaşılan sorunları 1. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Zirvesi bilgi 
notunda şöyle sıralamıştır:

•	 Tanımlama: Akıllı Kent’in genel geçer bir tanımının olmaması, kavram kargaşasına yol açmakta ve uygulamaların 
dağınıklığına yol açmaktadır. Bu nedenle Akıllı Kent’in kavramsal olarak sınırlarının çizilmesi gerekmektedir. 

•	 Akıllı Kent etiketinin standartlaştırılması: Tanımlama sorunu ile ilişkili olarak bir kentin ‘Akıllı Kent’ sayılmasına 
ilişkin standartlar da oluşmamıştır. Bu nedenle Akıllı Kent kriterleri sorunu bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
verimli kullanımının sağlanması açısından da önem taşımaktadır. 

•	 Dijital	uçurum: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı tüm alanlarda olduğu gibi Akıllı Kent uygulamalarında 
da erişilebilirlik önemli bir sınırlılık olarak karşımıza çıkmaktadır. İnternet bağlantısına ve internete bağlanabilen 
akıllı telefon, kişisel bilgisayar ve tablet gibi cihazların kullanım oranları Akıllı Kent uygulamalarının başarısını 
etkilemektedir. 

•	 Kişisel	verilerin	korunması: Akıllı Kent araçlarının topladığı verinin işlenmesi ve çeşitli amaçlarla kullanılması 
kişisel verilerin mahremiyeti ve korunması sorununu beraberinde getirmektedir. Hangi verilerin kişisel kabul 
edilmesi gerektiği, hangi verilerin depolanması ve işlenmesi için kentlilerin rızasının alınması gerektiği ve bu 
verilerin güvenliğinin sağlanması gibi konular henüz çözümlenmiş değildir. 

•	 Akıllı	Kent	uygulamalarının	verimliliği	ve	etkililiği:	Yukarıda da belirtildiği gibi Akıllı Kent olabilmenin kapsamlı 
bir tanımlaması yapılmamış olduğu gibi asgari standartları da oluşmuş değildir. Bu durumla ilişkili olarak 
Akıllı Kent olmak/yaratmak amacı ile yerel ve merkezi yönetimler tarafından yapılan yatırımların verimliliği ve 
uygulamaların etkililiği sistematik olarak analiz edilmelidir. Bu analizde yatırımların maliyet-kar dengesi kadar 
kentlilere ulaşma ve kullanılma düzeyi ile kullanıcı memnuniyeti de hesaba katılmalıdır. 
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•	 Sürdürülebilirlik:	Akıllı Kent uygulamaları en ileri düzeyde teknoloji kullanımına dayandığından sürekli olarak 
güncellenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu uygulamalara yapılan yatırımlar belirli aralıklarla yenilenmek 
durumundadır. Bu durum Akıllı Kent kavramının sürdürülebilirliği sorusunu beraberinde getirmektedir. 

3.Türkiye’de Akıllı Kentlere Yönelik Stratejiler ve Politikalar

Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren hem kalkınma planları ve programlarında hem de farklı politika ve strateji 
belgelerinde akıllı kentlere yönelik bazı hedeflerin yer aldığı görülmektedir.

2001 yılında AB’ye aday ülkeler için tasarlanan eAvrupa+ Girişimi’ne taraf olmuştur. 58. ve 59. Hükümet Acil 
Eylem Planı’nda yer alan “e-Dönüşüm Türkiye Projesi” 2003 yılında uygulamaya konulmuştur. e-Dönüşüm Türkiye 
Projesi Uygulama Sonuçları ve 2005 Eylem Planı’nda(2005;1) geçmiş yıllarda, farklı isimler altında da olsa bilgi 
toplumuna geçiş amacına yönelik çeşitli çalışmalar yapıldığı ancak, genellikle birbirinden bağımsız ve ülkenin 
öncelik ve ihtiyaçları yerine, kurumsal öncelik ve ihtiyaçlara dayalı olarak yürütülen çalışmaların sağlıklı sonuçlar 
vermediği tespiti yapılmıştır. Bilgi toplumu olma yolundaki çalışmaların daha bütüncül, ülkeye ekonomik katma 
değer kazandırmayı ve toplumsal refahı artırmayı öncelikli gören, somut hedefleri olan ve katılımcı bir yaklaşımla 
ele alınarak yürütülmesi ihtiyacının, yeni bir kurumsal yapının oluşturulması gereğini ortaya çıkardığı belirtilmiştir. 
Yürütülmekte olan çalışmaların tek proje çatısı altında toplanarak hızlandırılmasının hedeflendiği “e-Dönüşüm 
Türkiye Projesi”; vatandaşlar, işletmeler ve kamu kesimi ile tüm toplumun bilgi toplumuna dönüşümünün uyum 
içinde ve bütünleşik bir yapıda yürütülmesini amaçlamaktadır. (DPT, 2006;1)

Projenin genel koordinasyonu görevi Devlet Planlama Teşkilatına verilmiş, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 
Ulaştırma Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı ve üst düzey bürokratlar ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 
e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla da Danışma Kurulu 
oluşturulmuştur. Bu süreçte, ilgili tüm tarafların katılımıyla hazırlanan “Türkiye’nin Bilgi Toplumuna Dönüşüm 
Politikası” e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Politika Belgesinde, Türkiye’nin bilgi 
toplumuna dönüşüm vizyonu; “Bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmiş, bilgi ve teknolojiyi etkin 
bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve 
refah düzeyi yüksek bir ülke olmak” şeklinde belirlenmiştir.

Türkiye’nin stratejik önceliklerinin (DPT, 2006:20-21) sosyal dönüşüm, bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş 
dünyasına nüfuzu, vatandaş odaklı hizmet dönüşümü, kamu yönetiminde modernizasyon, küresel rekabetçi bilgi 
teknolojileri sektörü, rekabetçi yaygın ve ucuz iletişim altyapı ve hizmetleri, AR-GE ve yenilikçiliğin geliştirilmesi 
olarak belirlendiği Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) belgesi akıllı kent için gerekli olan altyapıya dair oldukça 
önemli gelişmelerden bahsetmesine rağmen direk olarak “akıllı kent kavramı kullanılmamış olsa da akıllı kent 
bileşenlerinden bazıları strateji içinde yer almaktadır.

10. Kalkınma Planı (2014-2018) Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Büyüme hedefi altındaki Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
alt başlığında BİT kullanımı ve yaygınlaştırılması yer alırken 731. politikada “akıllı kent” kavramı kullanılmıştır. Bu 
madde de akıllı uygulamaların sağlık, ulaştırma, bina, enerji ile afet ve su yönetimi gibi alanlar başta olmak üzere 
kullanımının yaygınlaştırılacağı ve kentlerin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki altyapı, kapasite ve beceri düzeyleri 
artırılarak akıllı kentlere dönüşmesi destekleneceği belirtilmiştir. Lojistik ve Ulaştırma alt başlığında (841. Madde)
Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan trafik kazası nedeniyle meydana gelen ölümlerin 
yüzde 50 oranında azaltılması hedefi doğrultusunda Trafik Elektronik Denetim Sistemlerinin kullanımının Akıllı 
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Ulaşım Sistemleriyle entegre bir şekilde yaygınlaştırılacağı belirtilmiştir. Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre 
hedefi altındaki Kentsel Altyapı alt başlığında, durum analizinde (973.madde) Başta büyükşehirler olmak üzere 
birçok kentimizde karayolu araç mobilizasyonunu artırıcı alt-üst geçit, tünel ve köprü gibi altyapı yatırımları ile 
Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) gibi akıllı ulaşım ve trafik yönetim modelleri yoluyla ana arterlerde 
ortalama araç hızlarında artış sağlandığı; İstanbul’da, 52 km uzunluğundaki Metrobüs Projesiyle, otobüsle yüksek 
hacimde ve hızlı taşımacılık sistemi oluşturulduğu belirtilmiştir. Bunun yanında kentiçi ulaşımda; önemli raylı sistem 
projeleri yürütüldüğü, denizyolunun payını artırıcı ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırıcı uygulamalara başlandığı, 
bazı kent merkezlerinde ise yayalaştırma projeleri hayata geçirildiği tespiti yapılmıştır. Bu durum tespitinin ardından 
987. madde de kentiçi ulaşımda trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım 
sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılacağı yer almıştır. Yine Kalkınma Planının Öncelikli Dönüşüm Programları 
içinde Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programında da ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasının bileşeni 
olarak akıllı ulaşıma şu şekilde yer verilmiştir: Ulaşımda toplu taşımanın, küçük motor hacimli, elektrikli ve hibrit 
araç kullanımının yaygınlaştırılması, uygun yerleşim yerlerinde akıllı bisiklet şebekeleri kurulması ve trafiğe kapalı 
yaya yolları oluşturulması. Yine Öncelikli Dönüşüm Programları içinde Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren 
Kentsel Dönüşüm Programında bileşenler arasında “İleri malzemelerin, akıllı bina teknolojilerinin, dayanıklılığı 
geliştiren uygulama araçlarının ve yüksek teknik özelliklere sahip inşaat makinalarının yurtiçinde geliştirilmesinin 
ve üretilmesinin teşvik edilmesi” şeklinde akıllı binalara vurgu yapıldığı görülmektedir.

10. Kalkınma Planı 2016 Yılı Programı’nın hedef ve politikaları içinde yer alan Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir 
Çevre hedefi altındaki Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik alt hedefinde yer alan Yerelde Kurumsal 
Kapasitenin Güçlendirilmesi Programı içinde; belediye hizmetlerinin standartlaştırılarak merkezi bir elektronik 
altyapıya kavuşturulması ve vatandaşın belediye hizmetlerinden elektronik ortamda yararlanmasına imkan sağlamak 
üzere Bulut Belediye Projesi’nin uygulanması (Tedbir. 431) önerilmektedir. Ayrıca Büyükşehir belediyelerinin 
akıllı kent uygulamalarına yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi (Tedbir. 433), bu kapsamda akıllı 
kent uygulamalarının hayata geçirilmesine yönelik kalkınma ajanslarınca mali ve/veya teknik destek sağlanması 
önerilmektedir.(Kalkınma Bakanlığı, 2016:307-308)

Yine 10. Kalkınma Planının 2018 programında da Tedbir 357, Tedbir 358’de aynı cümleler yer almaktadır. 
(Kalkınma Bakanlığı, 2018:263)

Kalkınma Plan ve Programları dışında, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun yayınladığı Ulusal 
Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi, diğer adıyla Vizyon 2023 Belgesi’nde; 2023 Türkiye 
Vizyonunu destekleyecek sosyo-ekonomik hedefler içerisinde; Türkiye’nin dünyada rekabet üstünlüğü kazanması, 
yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak kalkınmanın sağlanması ve teknolojik 
altyapının güçlendirilmesi hedefleri bulunmaktadır. Yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefi doğrultusunda “sağlıklı 
ve çağdaş kentleşme ve altyapısını kurabilme yeteneğinin kazandırılması” ve sürdürülebilir kalkınma hedefi 
doğrultusunda “bilgi toplumuna geçiş için teknolojik altyapının güçlendirilmesi” ve “enerji ve çevre teknolojileri, 
doğal kaynakları değerlendirme konusunda yetkinlik kazanılması” başlıklarını yer aldığı belgede doğrudan ifade 
edilmese de, akıllı kentlerin altyapısının hazırlanıldığı düşünülebilir. (TÜBİTAK, 2004:15-17)

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı konuyla ilgili önemli bir başka belgedir. Bu belgede; (Kalkınma 
Bakanlığı, 2015:71-72) BİT destekli yenilikçi çözümler ile ekonomik, sosyal ve çevresel faydaların elde edilmesi 
ve yaşam kalitesinin artırılması temel amacıyla özellikle akıllı kentler, çevre, enerji ve yeşil bilişim, e-sağlık ve 
nitelikli sayısal içerik konuları öncelikli olarak ele alınacağı belirtilmektedir. Akıllı kentlere dönüşüm için gerekli 
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tedbirler alınacağı ve bu amaçla strateji ve hedefler tespit edilerek, bütünleşik çalışma prensipleri ile gerek duyulan 
yönetişim modellerinin hayata geçirilmesine yönelik politikalar belirleneceği belirtilmektedir. Metropol bölgelerinde 
ve kentsel dönüşüm kapsamındaki bölgelerde akıllı kent uygulamalarına öncelik verilerek ve buna ilişkin bir yol 
haritası oluşturulacağı; CBS ve Kent Bilgi Sistemi (KBS) çözümlerinin yerel yönetimlerde yaygınlaştırılacağı; akıllı 
ulaşım sistemleri geliştirilerek, farklı kurumların bu alandaki uygulamaları arasında eşgüdüm sağlanacağı vb. tek 
tek maddelendirilmiştir. Diğer belgelerden farklı olarak Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında yeşil bilişime 
vurgu yapılmaktadır. Enerji verimliliğinin artırılması ve çevrenin korunmasında BİT’in etkin bir araç olarak 
kullanılacağı, bu kapsamda, BİT sektörü ve diğer sektörlerin çevreye olumsuz etkilerinin azaltılmasında yeşil 
bilişim uygulamalarına ağırlık verileceği belirtilmektedir. Kamu kurumlarında yeşil bilişim kullanımının artırılarak, 
toplumun tüm kesimlerinde yeşil bilişim farkındalığı oluşturulacağı, özel sektörün bu konudaki girişimlerinin 
teşvik edileceği ve yeşil bilişim konusunda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinin sağlanacağı belirtilmektedir. 

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda akıllı kentlere yönelik olarak belirlenen uygulama adımlarından 
bazıları şöyle sıralanabilir: (2015:124-127)

•	 Türkiye	özelinde	odaklanılacak	akıllı	kent	çözümleri	ve	hangi	bölgelerde/şehirlerde	hangi	çözümlere	odaklanılacağının	
belirlenmesi

•	 Uygulamalar	bazında	temel	hedeflerin	belirlenmesi	(Örnek:	akıllı	kavşakların	hangi	şehirlerde	ve	şehirlerde	hangi	
bölgelerde yaygınlaştırılacağı)

•	 Paydaş	katılımının	sağlanması	(Örnek:	yaşayan	laboratuvarlar)

•	 Kentlerin	marka	değerinin	güçlendirilmesi	 ve	yatırımcılar	 ve	 işverenler	 için	 cazibesinin	 artırılması	 amacıyla	
belirli ölçütleri karşılayan kentleri tanımlamak, akıllı kent seviyesini belirlemek ve uygulamaların izlenebilmesini 
sağlamak için akıllı kent endeksi oluşturulması

•	 Finansman	modelinin	belirlenmesi	 ve	 sağlanacak	 fonlardan	yaralanmak	 için	gerekli	olan	başvuru	 sürecinin	
tanımlanması ve başvuruların değerlendirme ölçütlerinin ve sağlanacak fon miktarlarının belirlenmesi

•	 Finansman	desteği	alan	kentlerde,	akıllı	kent	endeksinde	yer	alan	performans	göstergelerine	dayalı	olarak	izleme	
ve değerlendirme yapılması (Örnek: fonların ilerleme durumuna göre sağlanması)

•	 Akıllı	bina	konsepti	kapsamında	uygulanan	bina	otomasyonu,	uzaktan	ölçülebilir	akıllı	sayaç,	enerji	verimliliği	
yüksek ısıtma ve aydınlatma sistemleri vb. ürünlere yönelik standartlar belirlenecektir.

•	 Standartlara	uygun	ürünlerin	geliştirilmesi	için	TÜBİTAK	tarafından	verilen	Ar-Ge	destekleri	artırılarak	devam	
ettirilecektir.

•	 İLBANK	A.Ş.	tarafından	yerel	yönetimlere	sağlanan	kaynakların	akıllı	kent	uygulamalarında	nasıl	kullanılacağına	
dair usul ve esaslar tespit edilecektir. Bu kapsamda yerel yönetimler bir program dâhilinde desteklenecektir.

•	 Akıllı	ulaşım	sistemlerinin	geliştirilmesi	amacıyla	bütüncül	bir	yaklaşımla	ve	kurumlar	arası	eşgüdüm	gözetilerek,	
Akıllı Ulaşım Stratejisi Eylem Planı hayata geçirilecektir.

Kalkınma Ajansları tarafından “kent düzeyinde” geliştirilecek akıllı uygulamalara ilişkin öncelikli alanlar ile gerekli 
finansman belirlenecektir.

•	 Özel	sektör	firmaları	ve	üniversiteler	tarafından	geliştirilecek	uygulamaların	finansmanına	yönelik	olarak	Kalkınma	
Ajansları tarafından destek programı uygulanacaktır.
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•	 Geliştirilecek	uygulamaların	bölgeler	arası	paylaşımına	imkân	sağlayacak	açık	bir	platform	oluşturulacaktır.

•	 Kalkınma	Ajansları	tarafından,	belirlenen	öncelikler	doğrultusunda,	bölgelerinde	katılımcı	yönetişim	ve	akıllı	
uygulamalar konusunda farkındalığın artırılması ve bunların yaygınlaştırılmasına yönelik araştırma, eğitim, 
çalıştay, sempozyum, konferans, yurt dışı teknik çalışma ziyaretleri vb. düzenlenecektir.

•	 Yaşayan	laboratuvar	uygulamalarına	ilişkin	olarak	gerekli	tanımlamaların,	uygulamaların	hayata	geçirilmesinde	
gözetilecek ilkelerin ve yaşayan laboratuvarların koordinasyonuna yönelik en iyi uygulamaların tartışılacağı 
kavramsal çerçeve belgesi oluşturulacaktır.

•	 Oluşturulacak	belge	doğrultusunda	sağlanacak	Ar-Ge	ve	yenilik	destekleri	konusunda	gerekli	mevzuat	değişiklikleri	
yapılacak ve yaşayan laboratuvar uygulamaları konusunda ilgili kesimlerin farkındalıkları artırılacaktır.

•	 Akıllı	Kentler	Programı	ile	eşgüdüm	sağlanacak	ve	başta	söz	konusu	program	kapsamında	uygulanacak	olan	pilot	
çalışmalar olmak üzere belirli “kentsel” bölgelerde (Örnek: üniversite kampüsleri) pilot uygulamalar yapılacaktır.

•	 Pilot	 çalışmalar	 sonucunda	elde	 edilecek	geri	bildirimler	doğrultusunda	gerekli	düzenlemeler	yapılacak	ve	
potansiyel içeren bölgelerde yaşayan laboratuvarların hayata geçirilmesi için yol haritası oluşturulacaktır.

Politika belgelerinde görüldüğü üzere, akıllı kentlere yönelik olarak stratejilerin belirli düzeyde geliştirildiği ve 
eylemlere yönelik adımların oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Hükümetçe desteklenen bu politika ve 
eylemler dışında akıllı kentler konusunda çeşitli tartışma platformlarının da ortaya çıktığı görülmektedir. Akıllı 
Belediyecilik Zirveleri, Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı, Akıllı Şehirlere Dönüşüm Hareketi Projesi, 
Akıllı Kent Fuarı ve Akıllı Kentler Otomasyon Sistemi kamu ve özel sektörü bir araya getiren oluşumlardandır. 
(Varol, 2017:51)

Sonuç

Akıllı teknolojik gelişmelerin ve akıllı altyapıların sağladığı olanakların önemi yadsınamaz. Ancak akıllı kentler 
için öncelikle akıllı yönetimler ve akıllı insanlar gerektiği de açıktır. Kentli insanların birlikte akıllı olabilmeleri 
ancak ortaklaşabildikleri bir gelecek hayali (vizyon) ile başarılı olabilir. Akıllı kent yöneticileri böyle bir ortak 
hayali demokratik, kapsayıcı bir şekilde, yerelde hemşerileriyle paylaşarak geliştirmeli. Ancak bundan sonra kentin 
geleceğine ilişkin hedefler ve politika önerileri ortak akıl haline gelebilir. Başarılı olmuş tüm kentlerin çalışmalarının 
bu şekilde başladığını ve ilerlediğini belirten Özdil (2017:20-21) bu kentlerde bilimsel yaklaşımla mevcut durum 
tespitinin yapıldığını ardından kararlaştırılan hedeflere varılabilmesi için yapılması gereken çalışmaların bir yol 
haritasına bağlı olarak planlanıp, tümüyle şeffaf, ölçülebilir ve raporlanabilir adımlarla yürütüldüğüne dikkat 
çekmektedir. Bu bağlamda her ne kadar hazırlanan plan ve programlarda akıllı kent vurgusu öne çıksa da öncelikli 
olarak gerekli alt yapının sağlanması gerekmektedir. Salt yerine getirilmesi gereken bir görev olarak görülerek akıllı 
kentlerle ilgili yenilikler takip edilmeye çalışılırsa gerçek anlamda başarılı olunması söz konusu olamaz. Akıllı 
kentlerin gerekliliğine inanan, amaç ve hedeflerini özümsemiş idareciler, çalışanlar ve vatandaşların birlikte hareket 
etmesiyle başarılı örnek uygulamalar söz konusu olabilir.
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ENVIRONMENTAL PROBLEMS MANAGEMENT 
IN TERMS OF LOCAL ADMINISTRATIONS AND 
VOLUNTARY PARTICIPATION IN URBAN SERVICES: 
THE EXAMPLE OF “LET’S DO IT” PROJECT /  
YEREL YÖNETİMLER AÇISINDAN ÇEVRE SORUNLARI 
YÖNETİMİ VE KENT HİZMETLERİNE GÖNÜLLÜ 
KATILIM: LET’S DO IT PROJESİ ÖRNEĞİ
Salih Batal1

Abstract

In our country, local governments represent a vision of the state within the organization of public administration 
because it has an important function in terms of producing local quality services and is the closest public institution 
to the citizens. This causes local governments to increase their importance day by day and state-citizen relations to 
be provided primarily through local government institutions. One of the issues that local governments work most 
intensively is the protection of environmental values. Ecocide which is caused by industrialization, pollution that 
occurs together with urbanization, and waste management constitute the basic environmental problems of local 
administrations. The strategic step to ensure the protection of environmental values   is the provision of voluntary 
participation of people in local services. When we look at our local government legislation, together with reform 
studies in public administration, the methods and means of providing participation are defined. Homeland law and 
city council regulations contain very important innovations in this respect. The thing that local governments need 
to do is to create participatory mechanisms for the development of civil society and encourage the public in this 
direction. The Let’s Do It project can be considered as an example of how this expectation was put into practice. 
According to this, the Let’s Do It foundation, founded in 2011 by young environmental volunteers in Estonia, 
represents a new generation of local participation with global influence, and now with 18 million volunteers. In this 
context, the aim of this study is to demonstrate the importance of environmental issues management and voluntary 
participation in urban services in local governments and to set an example through the Let’s Do It project. The 
content of the study consists of a review of the literature and legislation and a description of the Let’s Do It project 
specifications. In the study, the concepts of local governments, environment, and voluntary participation were 
explained firstly. Subsequently, local governments’ approach to environmental issues and voluntary participation 
in urban services was assessed. In the last part of the study, Let’s Do It Project was explained in detail and the 
works of Let’s Do It Turkey were discussed and explained.

Key Words: Local Administration, Voluntary Participation in Urban Services, Let’s Do It Project 
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Giriş

2000’li yılların başlangıcına dek, yerel yönetimlerin sahip olduğu özellikler, bir güç ve denge unsuru olarak aynı 
oranda kamu yönetimi yapılanması içerisinde kendilerine yansıtılmamıştır. Daha çok geleneksel kamu yönetimi 
felsefesinde yer alan, merkezi yönetimin her şeye karar veren anlayışı uygulanmış ve yerel yönetimler ağır vesayet 
şartları altında nispeten etkisiz bırakılmıştır. Ancak, 2000-2005 yılları arasında gerçekleştirilen kamu yönetiminde 
yeniden yapılanma çalışmaları, kamu kurumlarında yeni bir dönemi işaret etmektedir. Söz konusu dönemin en 
önemli özellikleri; kamusal otoriteyi yerel yönetimlerle paylaşan, yerel yönetimlere idari ve mali özerklik sağlayan, 
daha esnek yapıya sahip devlet anlayışıdır. Bu durum yerel yönetimlerin gücünün ve sorumluluğunun artmasına 
neden olmuştur.

Yerel yönetimlerde kent hizmetlerine gönüllü katılımın sağlanmasına yönelik düzenlemeler, söz konusu sorumluluğu 
pekiştiren bir yöne sahip olmakla birlikte, yerel yönetimlere etkin yerel hizmet üretme imkânı da tanımıştır. 
Gönüllü katılımının artması aynı zamanda, kentlilik bilincinin oluşması ve kent yönetiminde kararlara katılma 
evresine geçme konusunda yerel yönetimlere katkı sağlamaktadır. Gönüllü katılım konusunda en çok gözlemlenen 
katılım biçimi; sivil toplum kuruluşları aracılığıyla, sosyal, kültürel ve çevresel unsurlar içeren faaliyetlerde bulunma 
şeklindedir. Bu konuda çevresel çalışmalar, küresel gündemi, uluslararası örgütler tarafından desteklenmesi ve her 
ülkeden çözüm ortağı bulunabilmesi bakımından ön plana çıkmaktadır.

1. Temel Kavramlar: Yerel Yönetimler, Çevre ve Gönüllü Katılım

Yerel Yönetimler: Ülkemizde yerel yönetimler ile ilgili mevzuat 1982 Anayasası’nın 127. Maddesi’nde tanımlanmıştır. 
Bu tanıma göre; “Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş 
esasları kanunla belirtilen ve karar organları kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu 
tüzel kişileridir”. Ayrıca, 1982 Anayasası’nın 123. Maddesi, idarenin bütünlüğü ve kamu tüzel kişiliği başlığı 
altında “idarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır” ilkesini ortaya 
koymaktadır.

Ülkemizde kamu yönetimi yapılanması merkezi ve yerel yönetimler olmak üzere iki belirleyici unsurdan 
oluşmaktadır. Devlet yönetimiyle ile ilgili temel kararları alan ve yasama gücüne sahip olan merkezi yönetim ile 
merkezi teşkilatlanmanın dışında bulunup, yerel nitelikli kamu hizmetlerini yürüten yerel yönetimler üzerinden 
devlet şekillendirilmiştir. Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde, kanunda belirtilen usul ve esaslar dâhilinde 
idari vesayet yetkisi bulunmaktadır. Bu yetkiyle birlikte; yerel hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesi çerçevesinde 
gerçekleştirilmesi ve toplum yararının korunması amaçlanmaktadır. Yerel yönetimlere görevleriyle orantılı gelir 
kaynakları sağlanır. Yerel yönetimler, idari ve mali yönetsel kararlarda idari ve mali özerkliğe sahip kuruluşlardır.

Türkiye’de yerel yönetim kuruluşları belediye, il özel idaresi ve köylerden oluşmaktadır. Kentsel alanlarda mahalli 
ve müşterek ihtiyaçların karşılanmasında belediyeler ön plana çıkarken, kentlerin mücavir alanının dışında yer 
alan taşra sahalarında ise il özel idareleri yetki ve sorumluluk sahibidir (Baykal, 2010: 482-483). Yerel yönetim 
kuruluşları kendi aralarında birlik oluşturabilme olanağına sahiptirler. Birlikler; ortak bazı yerel hizmetlerin daha 
etkin olarak sunulabilmesini hedeflemektedir. Buna göre, yerel yönetim kuruluşları 5355 Sayılı Mahalli İdare 
Birlikleri Kanunu’nda tanımlanan şekilde bir araya gelen ve karar ile yürütme organlarını üyelerinin tercihleri ile 
belirleyen kamu tüzel kişiliklerini ifade etmektedir (Eryiğit, 2016: 286). 



ISSUES IN TOURISM, HUMAN RIGHTS & SUSTAINABLE ENVIRONMENT

Volkan Genç, Makbule Şiriner Önver

149

Çevre: Doğada yer alan canlı ve cansız tüm varlıkların birbirleriyle kurdukları ilişkilerin tamamı çevreyi 
oluşturmaktadır. Çevre, dünyanın ortaya çıkışıyla birlikte başlayan ve yok olacağı ana dek varlığını sürdürecek 
olan, üzerinde tartışmaları hiç bitmeyen, en dinamik bilimsel kavramlardan biridir. Çevre içerisinde canlı varlıklar 
olarak; insanlar, hayvanlar, bitki örtüleri, mikroorganizmalar vb. sayılırken; cansız varlıklar içerisinde toplumsal, 
kültürel, tarihsel, mekânsal, kamusal vb. unsurlar olduğu kabul edilmektedir (Uslu ve Erkan, 2016: 213-214). 

Çevre sorunları kavramı, çevresel değerlerde oluşan tahribatı ifade etmek için kullanılmaktadır. Genel olarak insanın 
doğaya karşı bilinçsizce müdahale etmesinden kaynaklanmaktadır. Aşırı nüfus artışı ve bu nüfusa bağlı olarak 
ortaya çıkan sanayileşme ve kentleşme, çevre sorunlarının küresel bir krize dönüşmesinin temel nedenidir. Çevre 
sorunları günümüzde bölgesel nitelikli olmaktan çıkarak, küresel bir gündem haline gelmiştir. Bu nedenle herhangi 
bir devlet veya yerel yönetimin ortaya koyduğu politikalarla çözülmesi mümkün değildir. Çevre sorunlarının sınır 
ötesi özelliği, devletleri ve uluslararası örgütleri birlikte hareket etmeye mecbur bırakmaktadır. Bu durum çevre 
konusunda birçok uluslararası antlaşmalara ve bir baskı unsuru olarak çevresel değerlerin gözetilmesine neden 
olmuştur. Küresel çevre politikaları, ülkelerin genel çevre politikalarını zorlayıcı ve yönlendirici bir etkiye sahiptir. 
Ancak ülkelerin kendi iç politikaları bağlamında çevre yaklaşımı da, kurumları arasında uyum ve iş birliğine 
dayanmalıdır. Devlet içi bütüncül ve küresel olarak entegre bir çevre politikası yaklaşımı, günümüzde ulaşılmaya 
çalışılan hedef olarak kabul edilmektedir (Aydın ve Çamur, 2017: 23-25).

Çevre sorunlarına karşı duyulan ilginin yükselmesi, sivil toplum sektöründe çevresel eylemlerin artmasına ve ülke 
fark etmeksizin toplumsal beklentilerin doğmasına neden olmaktadır. Bu durum, giderek karmaşıklaşan ve ağırlaşan 
çevre sorunları konusunda, çevre politikası yaklaşımı ve küresel hareket edebilme kapasitesi gibi unsurların ön plana 
çıkmasını sağlamıştır. Küresel olarak birlikte hareket edebilme kapasitesinin artmasında, bireylerin çevre bilincine 
sahip olmasının büyük önemi bulunmaktadır. İnsanların, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla çevre çalışmalarına 
gönüllü ve bilinçli olarak katılımları; çevreye nasıl bakılması gerektiği konusunda ufuk kazandıran bir unsurdur 
(Kaypak, 2013: 21-22).

Gönüllü Katılım: Gönüllülük ifadesi, bazı kamu hizmetlerinin üretim süreçlerine katkı verme biçimi olarak 
değerlendirilmektedir. Toplumsal faydanın sağlanması amacıyla birçok ülkede uygulama sahasına rastlamak 
mümkündür. Gönüllü katılım ise; toplumsal yaşam kalitesini arttırmak amacıyla yürütülen çalışmalara destek 
olmaktır. Gönüllü katılımın temel prensipleri; herhangi bir bedelinin aranmaması, kurumsal bir yapılanma içerisinde 
gerçekleştirilmesi, kamu yararını gözetmesi ve zorlayıcı olmamasıdır.

Ülkelerin gelişmişlik ölçütlerinin belirlenmesinde gönüllü katılım faaliyetlerine gösterilen ilgi önemli bir kriterdir. 
Yerel demokrasilerin geliştirilmesinde, kentlilik bilinci ve kentsel aidiyetin sağlanmasında, kent gönüllüsü olarak 
katılım göstermek modernitenin ortaya koyduğu beklentiler içerisinde yer almaktadır. Öncelikli olarak sivil 
toplum örgütleri etrafında bir araya gelmeye başlayan gönüllü katılımcı bireyler, bu örgütlerin gücü oranınca etkili 
olabilmektedir. Bir toplumdaki gönüllü katılım faaliyetlerinin yetersizliği, o toplumdaki sivil toplum yapısının 
zayıflığını ve demokratik katılım mekanizmalarının etkisizliğini göstermektedir. 

Katılım hakkı, uluslararası antlaşmalarda da kendine yer bulmuş haklar arasındadır. Buna göre, Avrupa Kentsel Şartı, 
katılım hakkını bir kentli hakkı olarak görmüş ve kentlileşme bakımından önemli bir araç olduğunu ifade etmiştir. 
Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı, yerel yönetimlerde halk katılımını, yerel demokrasilerin gerçekleştirilmesinde 
belirleyici bir unsur olarak tanımlamış ve yerel yönetimler tarafından katılımı destekleyici mekanizmalar oluşturulması 
gerekliliği üzerine vurgu yapmıştır (Kocaoğlu Uçar ve Bingöl, 2015: 55). 
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2. Yerel Yönetimler ve Çevre İlişkisi

Çevre yönetimi, hassas bir denge unsurunun yürütülmesi faaliyeti sürecidir. Bu dengenin bir tarafında insan 
gereksinimleri, diğer tarafında ise çevresel değerler bulunmaktadır. Söz konusu dengede sürdürülebilirliğinin 
sağlanabilmesi için çeşitli çevre yönetim sistemleri uygulanmaktadır. Çevre yönetim sistemleri, belirli bir alanı ya 
da öznel bir problemi gündem edinebilmesine rağmen, çevre sorunlarının küreselleşmesi gerçeğini göz önünde 
bulundurarak birbirine entegre bir şekilde kurgulanmalıdır. Bu konuda ülkelerin çevre sorunlarına yaklaşımını 
ve çevre sorunlarıyla mücadele pratiklerini belirleyen en önemli kurumlar yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimler, 
çevre sorunlarının ilk ortaya çıkış noktasıdır. Çevre sorunlarına karşı yürütülen ıslah çalışmalarının ilk başlangıç 
noktası ise yine yerel yönetimlerdir. Bu bakımdan çevresel değerlerin korunması, sürdürülebilir yaşam alanlarının 
oluşturulması, kirliliğin önlenmesi gibi politikalarda yerel yönetimler belirleyici güç ve etkiye sahiptir (Zeytin ve 
Kırlıoğlu, 2014: 243-244).

2.1. Yerel Yönetimlerin Çevreye ilişkin Görev ve Sorumlulukları

İl Özel İdaresi: İl özel idarelerinin coğrafi olarak görev bölgesi; belediye ve köylerin hizmet alanı dışında kalan 
yerler olup, fonksiyon olarak görevleri ise, coğrafi alan sınırlarında bulunan ortak nitelikteki yerel hizmetlerden 
oluşmaktadır. Bu anlamda il özel idareleri; mahalli müşterek ihtiyaç unsurunu taşımak şartıyla, sağlık kurumlarının 
oluşturulması, tarımın geliştirilmesi, sanayi bölgelerinin desteklenmesi, il çevre düzeni planının hazırlanması, 
bayındırlık ve iskân uygulamaları, toprağın korunması, erozyonla mücadele, sosyal hizmet yardımları ve ihtiyaç 
sahiplerinin desteklenmesi, yoksullara mikro kredi tahsis edilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarının açılması, 
ilk ve orta öğretim kurumlarına arsa sağlanması ve bu binaların, yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının 
karşılanması gibi kamusal hizmetleri yerine getirmektir (5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 2005: Madde 6/a).

İl özel idareleri, bu çalışmaların yanı sıra çevresel nitelik taşıyan bazı kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesini 
sağlamaktadır. Bu hizmetler arasında; imar düzenlemeleri, yolların yapılması, su ve kanalizasyon hatlarının 
oluşturulması, katı atık yönetimi, çevresel değerlerin korunması, acil yardım ve kurtarma çalışmalarının yürütülmesi, 
kültürel değerlerin korunması, turizm potansiyelinin arttırılması, gençlik ve spor faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 
orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma yapılması, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetler bulunmaktadır 
(5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 2005: Madde 6/b).

Belediye İdaresi: Yerel yönetimler içerisinde belediyeler, yerel nitelikli kamusal hizmetlerinin sağlanması bakımından 
en etkili kurumlardır. 5393 sayılı Belediye Kanunu bu etkinliği daha da arttırmış ve belediyeleri yerel yönetimlerin 
hizmet merkezi noktasına taşımıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi belediyelerin görev ve sorumluluklarını saymaktadır. Buna göre; 
“İmar,	su	ve	kanalizasyon,	ulaşım	gibi	kentsel	alt	yapı;	coğrafî	ve	kent	bilgi	sistemleri;	çevre	ve	çevre	sağlığı,	temizlik	
ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, 
park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, 
meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir 
Belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar” şeklindeki hizmet 
uygulamaları ifade edilmiştir.
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5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun yetkileri ve imtiyazlarını tanımlayan 15. Maddesi’nde ise çevresel nitelik taşıyan 
birçok önemli hüküm yer almaktadır. Bu hükümler; “özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı 
ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine 
göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak, müktesep 
haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını 
sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirerek; kaynak sularını işletmek veya 
işlettirmek, katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile 
ilgili	bütün	hizmetleri	yapmak	ve	yaptırmak,	gayrisıhhî	işyerlerini,	eğlence	yerlerini,	halk	sağlığına	ve	çevreye	etkisi	
olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış 
petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış 
yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak” 
başlıklarından oluşmaktadır.

Köyler: 442 sayılı Köy Kanunu düzenlemesi, köye ait olan işleri, mecburi olanlar ve isteğe bağlı olanlar olarak ikiye 
ayırmıştır. Köy Kanunu’nun 13. Maddesi’nde yer alan mecburi işler içerisinde çevresel nitelik taşıyan maddeler 
şunlardır (Baykal, 2010: 483-490): “Sıtma, sivrisinek tarafından aşılandığı ve sivrisinek de su birikintilerinde 
barındığı ve ürediği için her şeyden evvel köy sınırı dâhilindeki su birikintilerini kurutmak, köye kapalı yoldan 
içilecek su getirmek ve çeşme yapmak, evlerde odalarla ahırları bir duvarla birbirinden ayırmak, evlerden dökülecek 
pis suların kuyu, çeşme, pınar sularına karışmayarak ayrıca akıp gitmesi için üstü kapalı akıntı yapmak, köyde 
evlerin etrafını ve köyün sokaklarını temiz tutmak, her evin kendi önünü süpürmesi, çeşme, kuyu ve pınar 
başlarında gübre, süprüntü bulundurmayıp daima temiz tutmak ve fazla sular etrafa yayılarak bataklık yapmaması 
için akıntı yapmak, köyün süprüntü ve gübreliğini köyden uzakça yol üstü olmayan sapa ve rüzgâr altı yerlerde 
yapmak ve herkese o gübrelikten ayrı yerler gösterilmek, köy yollarının ve meydanının etrafına ve köyün içinde 
ve etrafındaki su kenarlarına ve mezarlıklara ve mezarlık ile köy arasına ağaç dikmek, köy korusunu muhafaza 
etmek, köy yollarını yapmak ve onarmak, insanlarda salgın ve bulaşıcı bir hastalık çıkarsa hükümete haber vermek, 
köy hayvanlarında salgın bir hastalık görülürse hayvanı diğerlerinden ayırmak, ekine, mahsule, yemişli, yemişsiz 
ağaçlara, bağlara, bahçelere zarar veren kuşları, böcekleri, tırtılları öldürmek, köyün ağaçlarını her türlü zarar ve 
ziyandan muhafaza etmek”.

442 sayılı Köy Kanunu’nun 14. Maddesi’nde yer alan isteğe bağlı işler içerisinde çevresel nitelik taşıyan maddeler 
ise şunlardır: “Köyün evlerinde ahırları odalardan ayrı bir yere yapmak, ev, ahır, hela duvarlarının iç ve dışları 
senede bir defa badanalamak, her köyün bir başından öbür başına kadar olan yolları taş kaldırım ile döşemek, köy 
mezarlığının köyden ve caddeden uzak bir yerde, suların geldiği tarafta değil, akıp gittiği tarafta olmasına çalışmak 
ve etrafını duvarla çevirerek içerisine hayvan girmesinin önünü almak ve mezarlığa gübre süprüntü dökmemek, 
köyün sınırı içinde münasip yerlerde ve tepelerde orman yetiştirmek, köyü, kasaba ve komşu köylere bitiştiren 
yolların iki kenarına ağaç dikmek ve köy sınırı içindeki yabani ağaçları aşılamak, köy tarla ve bahçelerini sulamak 
için bütün köye ortaklaşa ark yapmak”.

3. Yerel Yönetimler ve Gönüllü Katılım İlişkisi

Yerel yönetim kurumları, demokratik toplum unsurlarının oluşması bakımından önemli bir role sahiptir. Söz 
konusu rolün temel nedeni, yerel yönetimlerin “halka en yakın kamu kuruluşları” olmasından kaynaklanmaktadır. 
Özellikle yeni kamu yönetimi anlayışıyla birlikte katılımın teşvik edilmesi ve araçlarının çeşitlenmesi, katılımının 
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önünü açan bir etkiye sahiptir. E-devlet uygulamaları ve sanal iletişim platformları, yerel yönetimler ve vatandaşları 
birbirilerine daha fazla yakınlaştırmakta, kurulan ilişkilerin niteliği ve derinliğini arttırmaktadır. Halkla iç içe olan, 
kentsel sorunlara halkın dikkatini çekmeyi başaran ve kamusal hizmetlere gönüllü katılımı sağlayarak, halkla birlikte 
sonuç üretmeye çalışan belediyeler yeni kamu yönetimi anlayışının talep ettiği kurum modellemesine en uygun 
yapıyı oluşturmaktadır.

Türk yönetim anlayışı içerisinde, yerel hizmetlere gönüllü katılım uygulamasının önem kazanmaya başlaması, 
kentsel birçok krizin aşılması noktasında belediyelere katkı sağlamıştır. Ancak unutulmamalıdır ki bu şekli ile 
katılım, doğrudan bir yönetişimi ifade etmemektedir. Yani halk, yerel yönetimlerin yönetim fonksiyonunda 
bulunmadan, sadece sonuca dönük eylem planları içerisinde yer almaktadır. Bu durum, birlikte yönetmek ve 
yönetişim kavramlarından içeriği itibariyle farklılıklar taşımaktadır.

Yerel hizmetlerin sağlanması konusunda, yerel yönetim birimlerinin ağırlığının her geçen gün artması, “kamusal 
etkinlik” tartışmalarını beraberinde getirmektedir. Söz konusu tartışmalar hangi hizmetlerin “nasıl” ve “kimler 
aracılığıyla” verileceği üzerine yoğunlaşmaktadır. Tartışmaların devamında ise “hangi bütçeyle” sorusu ortaya 
çıkmaktadır. Bu durum, yerel yönetimlerde gönüllü kişi ve sivil toplum örgütlerinin katılımının sağlanması konusunu 
ön plana çıkarmaktadır. Bu sayede hizmet maliyetlerinin düşmesi, vatandaş memnuniyetinin artması, kentlileşme 
sürecinin hızlanması ve insanların kendilerini kentin bir parçası görme duygusunun pekişmesi beklenmektedir.

Yerel nitelik taşıyan kamusal hizmet alanları, gönüllü katılımın sağlanması bakımından merkezi yönetim fonksiyonlarına 
göre çok daha uygun bir niteliğe sahiptir. Yerel yönetimlerde katılım, çok daha pratik ve sonuca doğrudan etki 
edicidir. Ayrıca kentlerde gönüllü katılımın sağlanması durumu, kent yönetimine katılımın sağlanması kültürünün 
oluşması bakımından da sürükleyici bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla kent hizmetlerine gönüllü katılım sadece 
uygulama düzeyi olarak görülse dahi, devamında karar düzeyine dönüşebilmektedir. 

Yerel hizmetlere gönüllü katılım konusunda ana gücü hemşehriler oluşturmaktadır. Gönüllü katılım bireysel şekilde 
gerçekleştirilebileceği gibi, aile, vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşu, özel sektör organizasyonları gibi örgütlenmeler 
aracılığıyla da sağlanabilmektedir. Ortaya çıkan genel eğilim ise, çeşitli sivil toplum ve özel sektör organizasyonları 
aracılığıyla gönüllü katılımların gerçekleşmesidir. Bu sayede hemşehriler, gönüllü katılım uygulamalarını daha 
planlı ve sonuca yönelik olarak yürütebilmekte, birlikte hareket ettikleri sivil toplum üzerinden kendilerini ifade 
edebilmektedir (Sezer ve Önder, 2012: 258-263).

3.1. Yerel Yönetim Mevzuatında Gönüllü Katılım

Ülkemizde 2000-2005 yılları arasında gerçekleştirilen reform çalışmalarıyla birlikte, kamu yönetimi anlayışımız 
daha esnek ve özerk bir yapıya kavuşturulmuştur. Söz konusu yapının sağlanmasında, 5216 Sayılı Büyükşehir 
Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu önemli bir yer tutmaktadır. 
Yürürlüğe konulan yeni düzenlemeler, yerel hizmetlere gönüllü katılımların sağlanması noktasında somut adımlar 
atılmasını sağlamıştır. Devamında ise, bir başka önemli gelişme olarak 2005 yılında İl Özel İdaresi ve Belediye 
Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği düzenlenmiştir.

Gerçekleştirilen mevzuat düzenlemeleri ile birlikte gönüllü katılım araçlarını sağlayan yeni kavram ve kurumlar 
tanımlanmıştır. Hemşehri hukuku, kent konseyi, gönüllü katılım vb. ifadeler bu sürecin ürünü olarak kabul 
edilmektedir. Yerel hizmetlere gönüllü katılımın sağlanması konusu belediye ve il özel idaresi kanunlarında ayrı 
ayrı düzenlenmiştir. 
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5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 9. Maddesi’nde, mahalle yönetimi başlığı içerisinde, “Muhtar, mahalle sakinlerinin 
gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla iş 
birliği yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür” ifadesi yer almaktadır. Bu ifade, gönüllü 
katılım konusunda ön açıcı bir madde olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 77. Maddesi, belediye hizmetlerine gönüllü katılım başlığı altında hangi 
hizmetlerde ve nasıl gönüllü katılım sağlanabileceğini ortaya koymaktadır. Buna göre belediyeler; “sağlık, eğitim, 
spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, 
özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik” yerel hizmetleri gönüllü katılım aracılığı ile sağlayabilmektedir. Bu 
sayede kent içerisinde dayanışmanın artacağı, bütçe tasarrufunun sağlanacağı ve kent hizmetlerinin etkinleşeceği 
öngörülmektedir. Kanun maddesi içeriğine bakıldığında ise, sosyal ve çevresel konular gönüllü katılımın öncelikli 
alanları olarak belirlendiği görülmektedir.

Yerel yönetimlerde toplumsal, çevresel ve kültürel konu başlıklarının halk katılımı sağlanmadan tam anlamıyla 
çözülmesi imkân dâhilinde değildir. Çünkü yerel sorunların çözümüne yerel değerlerin ve yerel toplulukların 
desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Belediye Kanunu’nun 13. Maddesi’nde, hemşehri hukuku başlığı altında; “herkes 
ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri 
hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onurunu 
zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur. Belediye, hemşehriler  arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin 
geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda üniversitelerin, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını 
sağlayacak önlemler alınır” şeklinde bir hüküm yer almaktadır. Bu durum, belediyelerin kent halkının katılımını 
ve hemşehri hukukunun gözetilmesini ne kadar önemsediğini göstermektedir.

İl Özel İdaresi Kanunu’nun 65. Maddesi’nde de,   il özel idaresi hizmetlerine gönüllü katılım başlığı altında 
gönüllü katılım ile ilgili bir düzenleme bulunmaktadır. Buna göre; “İl özel idaresi sağlık, eğitim, spor, çevre, 
trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin 
yapılmasında ilde dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla 
gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve 
esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir” açıklamasıyla gönüllü katılım uygulamaları 
desteklenmektedir. İl özel idaresi kanununda gönüllü katılımdan kaynaklanan beklentiler, belediye kanununda 
ortaya konulan beklentilerle örtüşmektedir. Ülkemizde yerel yönetimler, farklı kurumlar üzerinden dahi olsa kent 
hizmetlerine gönüllü katılım konusuna aynı pencereden bakmaktadır.

4. Yerel Yönetimlerin Çevre Politikalarına Gönüllü Katılım Olanakları

Yerel yönetimlerin çevresel değerlerin korunması ile ilgili görev ve yetkileri ile yerel yönetimlerde hizmetlere gönüllü 
katılımın sağlanması ile ilgili temel bilgileri önceki başlıklarda açıklamıştık. Ancak, yerel yönetimlerde çevresel 
değerlerin korunmasıyla ilgili olarak, hizmetlere gönüllü katılımın sağlanması hususu çalışmanın ana konseptini 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda; Türkiye’de çevresel değerlerin korunmasına yönelik halk katılımı hususu hiçbir 
yasada doğrudan yer almamaktadır. Ancak çevre yönetimine gönüllü halk katılımı konusunda iki temel dayanak 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki Anayasa’nın 56. Maddesi’dir. Söz konusu madde sağlık hizmetleri ve çevrenin 
korunması başlığı altında “herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre 
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sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir” ifadesini kullanmaktadır. Bu 
madde ile her vatandaşın çevre hakkına sahip olduğu, devlet ve vatandaşların birlikte çevreyi korumakla yükümlü 
olduğu kabul edilmiştir. İkinci dayanak noktası ise; çevresel unsurların tüm vatandaşların ortak değeri olduğunu 
öngören 2872 sayılı Çevre Kanunu’dur. 

2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 1. Maddesi’nde, çevrenin tüm vatandaşların (kanun maddesinde “tüm canlıların” 
ifadesini kullanılmaktadır) ortak varlığı olduğu belirtilmektedir. Aynı kanunun 3. Maddesi’nin (a) bendinde ise, 
“başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin korunması ve kirliliğin 
önlenmesi ile görevli olup bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler” hükümleri 
yer almaktadır. Bu iki yaklaşım birbirini destekler niteliktedir. 

2872 Sayılı Çevre Kanunu’nda halk katılımının sağlanması bakımından bir başka önemli madde ise, bilgi edinme 
ve başvuru hakkı başlığı altında düzenlenen 30. maddedir. Söz konusu maddede; “çevreyi kirleten veya bozan 
bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan herkes ilgili mercilere başvurarak faaliyetle ilgili gerekli önlemlerin 
alınmasını veya faaliyetin durdurulmasını isteyebilir. Herkes, 9/10/2003 tarihli ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme 
Hakkı Kanunu kapsamında çevreye ilişkin bilgilere ulaşma hakkına sahiptir” denilmektedir. Buna göre, çevrenin 
kirlenmesiyle ilgili vatandaşlara başvuruda bulunma hakkı tanınmıştır.

Yerel yönetimlerin çevre politikalarına gönüllü katılımı hususunda Çevre Kanunu dışında bazı yönetmelik ve 
düzenlemelerde de atıflara rastlamak mümkündür. Örneğin, çevresel etki değerlendirmesi araştırmaları ve süreçlerine 
bazı sınırlamalar olmakla birlikte halkın katılım göstermesi mümkündür. Ayrıca vatandaşların bireysel olarak ya 
da sivil toplum kuruluşları aracılığıyla, çevre tahribatını önlemek amacıyla kamu idarelerine şikâyette bulunma 
ve kamu idarelerine karşı dava açma hakkı bulunmaktadır. Tüm bu düzenlemeler, çevresel değerlerin korunması 
hususunda bir katılım hakkı olarak değerlendirilebilmektedir (Şengül, 2002: 32-34).

5. Yerel Çevre Politikalarına Gönüllü Katılım: Let’s Do It Projesi Örneği

Let’s Do It Foundation (Let’s Do It Vakfı), 2011 yılında Estonya’da kurulmuştur. Vakfın temel hedefi çevresel 
değerlerin korunmasını sağlayarak küresel sorunlara küresel çözümler üretmektir. Her ülkeden kişi ve kurum ile 
ilişkiye açık olan vakıf, aynı zamanda temiz dünya konferanslarını organize etmektedir. 

Let’s Do It! yani Hadi Yapalım! Projesi, vakıf olmadan önce 3 Mayıs 2008 tarihinde ilk aktivitesini Estonya’da 
gerçekleştirilmiştir. Tamamen gönüllülük esasına dayanan proje, ilk etkinliğinde 50.000’den fazla gönüllü ile birlikte 
çalışmıştır (Overview, 2016). Estonya hükümetinin 3 yılda 22,5 milyon Euro harcayarak temizleyebildiği yaklaşık 
10.000 tonluk atık, 5 saat içerisinde, 500.000 Euro maliyet ile toplanmıştır. Proje, aynı yıl içerisinde Litvanya ve 
Letonya’da da gerçekleştirilmiştir. Let’s Do It Projesi ilk yılında toplam 103.000 gönüllüye ulaşmış olup, 12.021 
ton atığın temizlenmesi sağlanmıştır (History, 2016).

2009 yılında Litvanya ve Letonya’da tekrar düzenlenmiş ve toplamda 6500 ton atık temizlenmiştir. 2010 yılında 
Slovenya, Romanya, Sırbistan, Letonya, Litvanya, Portekiz, Hindistan, Estonya ve Ukrayna’nın da katılımıyla 
gerçekleştirilen projeye, 1.203.145 gönüllü katılmış ve toplamda 25.502 ton atık toplanmıştır. 2011 yılında ise 
12 ülkede 1.405.035 gönüllü ile toplam 32.876 ton atık toplanmıştır. 2012 yılına baktığımızda ise, 3.518.732 
gönüllünün katılımı ile 147.132 ton katı atık temizlenmiştir. 

2012 yılında yürütülen çalışmalara Türkiye de dâhil olmak üzere 47 ülke katılmış ve hem gönüllü katılımcı sayısı 
hem de toplanan atık miktarı bakımından rekor kırılmıştır. Projeye 2013’de 34, 2014’de 73, 2015’de 33 ve 2016’da 
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25 ülke katkı sağlamıştır. Let’s Do It projesi genel olarak 2008 yılından bu yana, 74 ülkede 513.697 ton atığın 
gönüllüler tarafından temizlenmesini sağlamıştır (Let’s Do It Foundation, 2018: 6-9). 

Şekil 1. Yıllara Göre Projenin Uygulandığı Ülke Sayısı

(Let’s Do It Foundation, World Cleanup Day 15 September 2018 Toolkit. Tallinn, Estonya, 2018 Şubat, s. 7-9) 

Şekil 2. Toplanan Atık Miktarı (Bin Ton)

(Let’s Do It Foundation, World Cleanup Day 15 September 2018 Toolkit. Tallinn, Estonya, 2018, s. 6)

Şekil 3. Gönüllü Sayısı (Bin Kişi) 

(Let’s Do It Foundation, World Cleanup Day 15 September 2018 Toolkit. Tallinn, Estonya, 2018 Şubat, s. 6-9).
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15 Eylül 2018 tarihinde aynı anda 150 ülkede gerçekleştirilmesi planlanan Let’s Do It Projesi için şu anda 70 
ülkede takım kurulmuş olup, 68 ülkede takım kurma çalışmaları devam etmektedir (Countries, 2018). Projenin 
yaklaşık 18 milyon gönüllüsü bulunmaktadır (Statistics, 2017).

Şekil 4. Let’s Do It Projesine Gönüllü Takımı Kuran ve Takım Kurma Çalışmalarına Devam Eden Ülkeler

(Let’s Do It Foundation. 2018, Temmuz)

Estonya’da 2008 yılında gerçekleştirilen ilk etkinlikten dört yıl sonra çevrenin kirletilmesi sorununda %75 azalma 
gözlemlenmiştir. Slovenya’da ise, 2010 yılında gerçekleştirilen ilk etkinliğin ardından; çöp yönetimine yönelik tutum 
değişmiştir. Günümüzde Slovenya’nın başkenti olan Ljubljana, dünyanın ilk “sıfır atık başkenti” olma yolunda 
çalışmalarına devam etmektedir (Let’s Do It Foundation, 2018: 10).

Projelerinde sadece çevreyi temizlemek ile yetinmeyen vakıf; sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, demokrasi, küresel 
toplumu bir araya getirme, çevre temizliği için farkındalık oluşturma gibi amaçlara da odaklanmaktadır. Her 
projeye, vatandaşları ve uzmanları dâhil etmeye özen gösteren vakıf, farklı gruplardan insanları bir araya getirmeye 
çalışmaktadır. Vakıf yönetimi bu çalışma biçimini, gerçek bir değişiklik yapmanın en iyi yolu olduğuna inandığı 
için tercih etmektedir. Vakfın temel çalışma ilkeleri; işbirliği, olumluluk ve eylemcilikten oluşmaktadır (Let’s Do 
It Foundation, 2018: 11-17). Vakfın, Enterprise Estonia, Estonya Dışişleri Bakanlığı ve Estonya Çevre Bakanlığı 
öncelikli olmak üzere, farklı ülkelerden çok sayıda kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından 
destekçisi ve çözüm ortağı bulunmaktadır (Funders, 2016).

Dünyayı temiz ve sağlıklı bir gezegen haline getirmeyi amaçlayan Let’s Do It Projesi bazı süreç ve operasyonları 
kapsamaktadır. Söz konusu süreçler içerisinde ilk adım, takım kurma çalışmasıdır. Bu takımlar; bilişim teknolojileri 
ve haritalama koordinatörü, halkla ilişkiler ve pazarlama koordinatörü, paydaşlar ve finans koordinatörü, ağ-bağ 
geliştirme koordinatörü, bilgi ekibi ve organizasyon yönetiminden oluşmaktadır (Let’s Do It Foundation, 2018: 
13-23). Proje operasyonları konusunda ise öncelikle, kirli alanların belirlenmesi, haritalanması ve temizlenmesi için 
teknik çözümler geliştirilmektedir. Ardından bu teknik çözümler aracılığıyla temizlenecek bölgeler tanımlanmaktadır. 
Aktivitelere katılacak gönüllü kazanmak, ihtiyaç olan fonları toplamak, paydaşların belirlenmesi, iş birliklerinin 
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arttırılması için halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi ve tanıtım multimedyalarının hazırlanması yine proje 
operasyonları kapsamında değerlendirilmektedir (Let’s Do It Foundation, 2018: 19-34).

Let’s Do It Projesi’nin Türkiye uygulaması, 2015 yılına kadar farklı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Let’s 
Do It Akdeniz adıyla gerçekleştirilmiştir. 2015 yılından bu yana ise, Sivil Yaşam Derneği Let’s Do It Projesi’nin 
Türkiye çözüm ortağı olmuştur. Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER), gençlerin karar alma süreçlerine katılımını 
sağlamak amacıyla 2013 yılında Bursa’da kurulmuştur. Derneğin tüm katılımcıları 16-29 yaş aralığındaki gençlerden 
oluşmaktadır. SİYAMDER’in Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 22 kentte yapılanması bulunmaktadır. 
Birçok uluslararası platformda Türkiye’yi temsil eden SİYAMDER; Türkiye’den Birleşmiş Milletler Danışmanlık 
Statüsü kazanan ilk ve tek ulusal gençlik derneğidir (SİYAMDER, 2017: 3-7).

SİYAMDER’in 6 çalışma grubu bulunmaktadır. Bunlar; demokratik katılım, dezavantajlı gençler ve sosyal dâhil 
etme, gençlik ve çevre, gençlik sağlığı, inovasyon ve girişimcilik ve kültür ve sanat çalışma gruplarıdır. Derneğin, 
çekirdek eğitim modülü, sağlıklı yaşam için görev bende eğitim modülü, mavi şemsiye – sosyal katılım eğitim 
modülü, sağlıklı yaşam eğitim modülü, aktif vatandaşlık eğitim modülü, kişisel ve mesleki gelişim eğitim modülü 
ve ekolojik okur yazarlık eğitim modülü olmak üzere 7 eğitim modülü bulunmaktadır. Ayrıca SİYAMDER’in, 
yerinde tarih, yaratıcı drama, şehirden çıktım köye, English Conversation Club ve gençlik atölyesi olmak üzere 5 
ulusal projesi bulunmaktadır. Yılda iki kez de ulusal gençlik zirvesi düzenleyen SİYAMDER; zirvenin konusuna 
ilişkin projeler geliştirmektedir. 

Let’s Do It Foundation tarafından her yıl düzenlenen Temiz Dünya Konferansı’nın 2016 konferansı SİYAMDER 
ev sahipliğinde, 77 ülkeden 200’ü aşkın sivil toplum kuruluşunun katılımı ile Bursa’da gerçekleştirilmiştir 
(SİYAMDER, 2017: 16-23). SİYAMDER, 15 Eylül 2018 Dünyayı Temizleme Gününde, Let’s Do It projesinin 
10. yılı kapsamında tüm dünyada aynı anda düzenlenmesi planlanan Let’s Do It World projesi için Türkiye takımı 
kurma çalışmalarına devam etmektedir (Countries, 2018).

Sonuç

Sosyal sorumluluk kavramı, insanların hiçbir menfaat beklemeden, kamu yararı gözeterek, gönüllü olarak ortaya 
koyduğu fedakârlıkları ifade etmektedir. Konusunu, çevresel değerlerin korunması, dezavantajlı grupların hayata 
katılımı, yoksul ailelerin desteklenmesi, sokak çocuklarının topluma kazandırılması, tarihsel değerlerin yaşatılması 
vb. birçok başlık oluşturabilir. Sosyal sorumluluk çalışmalarının yoğun olarak görüldüğü toplumlar, ekonomik olarak 
kendi kendine yetebilen, eğitim düzeyi yüksek ve katılım araçlarının yönetim kültürü ve mevzuat bakımından 
desteklendiği toplumlardır. Aksi halde, kendine yetemeyen bireylerden oluşan bir toplumda, başkasına yetişmeye 
çalışmak çok karşılaşılan bir durum değildir.

Ülkemize baktığımızda ise, 2000’li yıllarla birlikte toplumumuzda sosyal sorumluluk konusunda önemli bir aşama 
kaydedilmiştir. Artık bireyler, yaşadığı kentlerin sorunlarına karşı duyarlı davranmakta ve çözümün bir parçası olma 
konusuna daha yapıcı yaklaşmaktadır. Bu yaklaşım, ya sivil toplum kuruluşlarına üyelik ya da kent konseylerine 
katılım olarak kendini göstermektedir. Bu anlamda kent konseyleri, stratejik öneme sahip olup, yerel yönetimler 
desteğiyle hemşehrileri, kentlerinin sorunlarına karşı yardımcı olmaya davet etmektedir.

Kent hizmetlerine gönüllü katılım uygulamaları son dönemde çevre konularında yoğunluk göstermektedir. Bu 
durumun temel nedeni, doğa tahribatının her geçen gün artması ve kimi zaman geri dönülmez hasarların yaşanmasıdır. 
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Çevresel değerlerin korunması konusunda, yerel yönetimler veya merkezi kamu idarelerinin tek başına yapabileceği 
çalışmalar sınırlıdır. Sorunun küreselliği yeni arayışların doğmasına neden olmuştur. Söz konusu arayışların temel 
beklentisi, küresel çapta etki gücü ve tüm paydaşların birlikte hareket edebildiği platformların ortaya çıkmasıdır. 
Buna göre, tüm dünya harekete geçirilmeli ve sadece kamu sektörü ya da özel sektör eliyle değil mutlaka 3. sektör 
olan sivil toplumun da katılımı sağlanmalıdır. 

Let’s Do It projesi, ortaya çıkan beklentilerin karşılık bulduğu, en yeni ve en etkili örnektir. Yaklaşık 150 farklı 
ülkeden, 18 milyona yakın gönüllüsü ile hem küresel etkisi hem de sivil toplumu sürece dâhil etmesiyle, yerel 
yönetimler için önemli bir model oluşturmaktadır. Let’s Do It projesi ile kentler, çok daha hızlı, ucuz ve etkili 
bir şekilde temizlenebilmektedir. Ayrıca bu konuda elde edilen başarılar, diğer kentlerden farklılaşmayı ve dünya 
çapında örnek bir kent olmayı sağlayabilir. Nitekim Slovenya’nın başkenti olan Ljubljana, dünyanın ilk “sıfır atık 
başkenti” olabilmek için yaptığı çalışmalarla önemli bir yol kat etmiştir. 

Ülkemiz yerel yönetimleri, kent hizmetlerine gönüllü katılımın sağlanabilmesi adına daha teşvik edici olmalıdır. 
Vatandaştan korkan, mesafe koyan ve sadece siyasal seçim dönemlerinde kurulmaya çalışan halk-yerel yönetim ilişkileri, 
tüm hizmet dönemini kapsayacak şekilde içten, çözüm odaklı ve katılımcı bir anlayışla yeninden tasarlanmalıdır. 
Söz konusu yeni bakış açısı bir yandan kentlerin somut sorunlarına çözüm bulurken, diğer yandan soyut sorunların 
çözümüne de imkân tanımaktadır. Bu sayede soyut olarak tanımlanan, kent kültürünün oluşması, hemşehrilerin 
bilincinin gelişmesi ve insanların kendilerini kente ait hissetmesi gibi duyguların pekişmesi sağlanacaktır. 

Kent kültürünü kazanan, kendini bir değer olarak gören hemşehrilerden oluşan bir kentte, yerel yönetimlerin de 
katılımı göstermelik değil fonksiyonel olarak desteklemesi, kentlerimizde yeni bir dönemin başlamasını sağlayacaktır.
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GENTRIFICATION: A CASE STUDY FROM ANKARA 
HAMAMÖNÜ1 / SOYLULAŞTIRMA: ANKARA 
HAMAMÖNÜ ÖRNEĞİ
Harika Uçar Altınışık2

Abstract

It is possible to see the physical effects of the changes and transformations in the cities. With those effects of 
the transformation, the cities witnessed a rapid change and as a result, they have lost their identities and distinct 
characteristics. It is important to preserve historical and cultural values of the cities in order to sustain the urban 
identities of the cities. In last decades, the concept of gentrification, which is brought to the agenda with the 
commonly held urban development projects, has become one of the most debatable subjects of the urban policies. 
The process, effects and outcomes of these urban development projects have been analyzed in Turkey, particularly 
in Istanbul. As a result of this analysis, besides lots of negative outcomes, it is seen that the projects help to preserve 
the historical fabrics of the cities. Within this perspective, the aim of this study is to specify the transformation 
process of Ankara, Hammamönü district as a model case for almost all other Anatolian cities.

Keywords: Urban Identity, Gentrification, Gentrification in Hamamönü

1. Giriş

Yabancı literatürde 1970’li yıllarda tartışılmaya başlayan konut alanlarındaki ve kentteki dönüşümün bir parçası olan 
soylulaştırma süreciyle ilgili tartışmalar Türkiye’de 1980’lerin sonlarında gündeme gelmeye başlamıştır. Türkiye’de 
yapılan çalışmalar İstanbul’daki örnekler üzerinden yürütülerek sürecin tanımlaması, özellikleri ve aktörleri kuramsal 
açıklamalar ışığında incelenmiştir.

“Gentrification” kelimesi Türkçe’ye ilk olarak Gönül Tankut tarafından “soylulaştırma” olarak çevrilmiştir. (Merey 
Enlil,2000;49) Gentrification kavramının içeriği hakkında uzlaşılmasına rağmen Türkçe karşılığı konusunda farklı 
tercihler ortaya çıkmıştır. Genel olarak kavrama karşılık olarak “soylulaştırma” kelimesinin kullanılması üzerinde 
yoğunlaşıldığını söylemek mümkündür. Ancak soylulaştırma yerine “mutenalaştırma” (Keyder, 2000;206-222), 
“seçkinleştirme” (Uzun, 2000;52-56), “burjuvalaştırma” (Ulusoy, 1995;97), “ehlileştirme” (Behar,Pėrouse, 2006;1), 
“jantileştirme”, “asilleştirme”(İslam, 2003;7), “sosyal ve mekânsal yenilenme” (Uzun, 2000;55-61), “toplumsal 
ve mekânsal yeniden yapılanma” (Şişmanyazıcı, Yıldız, 2010), “nezihleştirme”, “kibarlaştırma”, “sıhhileştirme”, 
“elitleştirme” gibi kullanımları tercih edenler de bulunmaktadır. Türkçedeki bu karışıklığa biraz da tepki niteliğinde 
kavramın orijinal halini kullanmayı tercih edenler ya da İngilizce okunuşuna benzer şekilde “centrifikasyon” 
şeklinde kullanımlar da bulunmaktadır. Bilgin; (Bilgin, 2006;52) sürecin sınıfsal boyutunu vurgulamak istediğinde 

1 Bu çalışma Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bilim Dalı’nda Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ danışmanlığında 
gerçekleştirilen “Türkiye’de Kentsel Kimliğin Dönüşümü ve Soylulaştırma: Ankara Hamamönü Örneği” adlı doktora tezinin bir 
kısmına dayandırılarak hazırlanmıştır.

2 (Hacıbayram Veli University), harikaucar@hotmail.com
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“seçkinleştirme” kavramını, sürecin hafifliğini vurgulamak istediğinde ise bir tür eksikliğe, ciddiyetsizliğe işaret 
etmesi bakımından ilginç bulduğu “jantileştirme” kavramını kullanmayı tercih ettiğini belirtmiştir.

Kavramı ifade etmekte birçok farklı görüş olmasına rağmen önemli olan sürecin içeriğinin tam olarak anlaşılıp 
incelenmesidir. Yazında yeterince çeşitlilik olduğundan var olan uzun Türkçe çeviri listesine bir yenisini eklemenin 
çalışmalara bir katkısı olmayacağı düşünülmüştür. Bu nedenle, bu çalışmada “gentrification” sürecine karşılık gelen 
Türkçe kelimeler içinden genel olarak en kabul görmüş olan “soylulaştırma” kelimesinin kullanılması tercih edilmiştir. 

2. Soylulaştırma

“Gentrification” kısaca“yenileme ve yeniden inşa etme sürecine orta sınıfın akınının eşlik etmesi ya da bozulan 
alanlara zenginlerin gelmesiyle yoksul insanların yer değiştirmesi” olarak tanımlanabilir. 

Soylulaştırma kavramı, 1960’lı yıllarda Ruth Glass tarafından 1960’ların başında banliyöler yerine Londra kent 
merkezinde oturmayı seçen orta sınıfın (özellikle bekar ve çocuksuz yaşayan çiftlerin) tercihleriyle başlayan bir süreç 
olarak tarif edilmiştir.(Glass,1964, Pérouse, 2006;2, Ergün, 2006:15, Uzun, 2006:342, vd.) Glass’ın Londra’nın 
sosyal yapısında ve konut piyasasında beliren değişiklikleri açıklamak üzere ancak o güne dek kullanılan kentsel 
yenileme, yeniden canlandırma gibi kavramlardan ayırıp soylu sınıfa kültürel olarak eklemlenmeye çalışan “yeni 
bir kentsel gentry”nin ortaya çıkışını gösterdiğini düşündüğü süreci, kentsel gentrification olarak adlandırmasıyla 
ortaya çıkmıştır. Glass’ın, soylulaştırma sürecini münferit bir süreç ortaya koyduğunu düşünen Smith, Glass’ın 
1960’ lardaki beyanını şöyle aktarmaktadır: (Smith, 1996:438) 

Birer birer Londra’nın işçi semtlerinin birçoğu orta sınıflar-üst ve alt- tarafından işgal edilmektedir. Eski püskü, mütevazi 
ahırlar ve kulübeler –üst katta iki, alt katta iki odalı- kira kontratlarının süresi dolduğunda ele geçirilmiş, şık ve pahalı 
konutlar haline gelmişlerdir. Daha önce ya da son dönemde çöküntüleşmiş olan daha büyük Viktorya evleri -oda oda 
kiraya verilen ya da birden fazla hane tarafından kullanılan evler- tekrar iyileştirilmiştir…Bir mahallede bu soylulaştırma 
süreci bir kez başladığında özgün işçi sınıfı kullanıcılarının tamamı ya da çoğunluğu yerlerinden edilene ve mahallenin 
toplumsal karakteri tamamen değiştirilene kadar hızla devam eder.

Smith, (Smith, 1996:440) Glass’ın yeni kentsel “soylu sınıf”ın işçi semtlerini dönüştürdüğü bu yeni sürecin 
sıradışılığını neredeyse şiirsel bir şekilde yakaladığını belirtirken; Hamnett, (Slatter, 2011:572) soylulaştırma 
kavramının Glass tarafından bilinçli bir şekilde, ironik ve dalga geçmek amaçlı olarak tercih edildiğini belirtmiştir.

Glass, (Yavuz, 2006:60-61) Londra’nın işçi mahallelerindeki iki katlı, dört odalı bitişik nizam evlerin, kira süresi 
bitiminde hızla üst ve alt orta sınıflar tarafından satın alındıklarını ve bu sınıfların buralara oturmak üzere yerleştiklerini 
gözlemlemiştir. Bu eğilimin çoğunlukla kısa süreli iş ya da konut olarak kiralanan Viktorya döneminden kalma 
daha görkemli evlerde de görülmeye başlamasıyla birlikte, Londra’nın pek çok eski semtindeki eski evler büyük 
bir hızla lüks konutlara dönüştürülmeye ve değer kazanmaya başlamıştır. 

Türkiye’de soylulaştırma; “sosyo-kültürel açıdan bozulmuş, çöküntüye uğramış, dolayısıyla fiziksel çevresi de 
bozulmuş alanlarda, özellikle de tarihi kent parçalarında sosyal yapının ıslah edilmesi”, “köhneleşmiş olan eski 
kent içi alanlarının sokak veya mahalle ölçeğinde olmak üzere çeşitli girişimlerle eski işçi sınıfı veya yoksul-alt sınıf 
kullanıcılarının yeni orta sınıf veya daha yüksek gelirli bir sınıf tarafından yerinden edilerek sınıfsal ve mülkiyet 
yapısı itibariyle değişime uğraması” (Şen, 2005:131) şekillerinde tanımlanmaktadır. Kahraman; (Kahraman, 2012) 
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eski, kenarda kıyıda kalmış mahallelerin bazen kendiliğinden bazen de planlı bir şekilde aniden canlanması olarak 
değerlendirdiği bu süreci, ölümden sonra dirilişe benzeterek “basübadelmevt” olarak nitelendirmektedir.

Lyons; (Lyons, 1996:341-356) soylulaştırmadan bahsedebilmek için; yüksek sosyo-ekonomik statüye sahip hane 
halklarının düşük statüye sahip hane halklarını yerlerinden etmesi, önceden değer kaybeden konutların restore 
edilerek yeniden değer kazanması, bu sürecin şehir merkezinde meydana gelmesi ve çoğu kez oturum şeklinin 
(kiracı-ev sahibi) değişmesi gibi koşulların oluşmasının gerektiğini belirtir.

2.1. Soylulaştırmanın Hedefleri ve Etkileri

Genel olarak ortaya atılan yeni bir kavramla karşılaşıldığında, aslında kavramın ne olduğunu, neden kaynaklandığını 
ya da ne gibi sonuçları ve etkileri olduğunu tam kavranamadan ya tamamen yanında ya da tamamen karşısında 
yer alarak hareket etme davranışı sergilenmektedir. Benzer davranış kalıbı soylulaştırma için de geçerlidir. Kentsel 
dönüşümle birlikte gündemde sık sık yer alan soylulaştırmaya ya körü körüne sahip çıkılmakta ya da yerden yere 
vurulmaktadır. Erbaş ve Soydemir; (2011:653) politik olarak nereden bakıldığına göre sürecin farklı şekillerde 
anlamlandırıldığı tespitini yapmışlardır. Ardından küreselleşme söylemi doğrultusunda bakanlar için sürecin kentin 
daha yeni koşullara ve zamanın gereklerine uyarlanması anlamını taşıdığını; liberal hümanist bir perspektifle bakışın 
ise eskiye dönüş anlamında romantizme de kaydığını, kentin tarihsel mirasının yenilenmesi ve kentin dışlayıcı özelliği 
yerine harmanlayıcı biçimde yenilenmesi anlamında kullanıldığını belirtmişlerdir. Ancak gerçekte bu sürecin bir 
yerinden etme, ayırımcılık ve mekânsal ayrımlaştırma süreci olduğunu belirtmişlerdir. Sürecin iki yönü olduğunu; 
bir tarafta orta sınıfın yükselişi, kazananlar, kenti soylulaştıran orta sınıf diğer tarafta ise düşük gelirli ve işçi sınıfı 
hanelerin yerinden olması, kaybedenler, kenti bozan unsurların yer aldığını belirtmişlerdir.

Hem dünyadaki hem Türkiye’deki kültürel hareketliliğin etkisiyle özellikle İstanbul’un karşı karşıya kaldığı turist 
akınının mekândaki yansımasının, kent merkezlerinin ve özellikle tarihi mekânların müzeleşmesine neden olduğu 
söylenebilir. (Öncü, 2007:48-49)Turistlerin kent içindeki hareketliliğin artmasıyla birlikte açık hava müzesi haline 
gelen sokaklarda ve mahallelerde butik oteller, butik turistik eşyalar satan merkezlerin sayısı artarken bu tarihi 
mekânlardan yoksul halkın arındırılması söz konusudur. 

Soylulaştırma, kentsel yeniden yapılanmanın bir parçası ve aynı zamanda sonucudur(Şen, 2005:129). Kentsel 
projelerin, kent merkezlerindeki fiziksel ve ekonomik iyileşmeyi sağlayan hedeflerinin, bazen projede hedeflenmese de 
alanın kullanıcılarının yaşamını tümüyle değiştiren etkilere yol açabildiği söylenebilir (Erden, 2006:77). Uygulanan 
kentsel projeler, kentsel alanların yenileşmesi için fiziksel müdahaleyi en temel araç olarak kullanırlar ancak fiziksel 
yenileşme, sosyal ve ekonomik dinamiklerden bağımsız tek başına bir değişim grafiği oluşturmaz. Ona göre proje 
alanlarındaki fiziksel ve ekonomik iyileşme sonucu yaşayan kesimin bu alanlardan uzaklaşması, kentsel projelerin 
hedeflemedikleri ama dönüşüm alanlarında ortaya çıkan bir sonuçtur.

Soylulaştırmanın, gerçekleşme koşulları ve sonuçlarıyla mekânsal ve toplumsal ayrışmayla toplumsal eşitsizlik 
yaratan bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Gerek genel politikalarda gerekse kentsel politikalarda oldukça etkili 
olan neoliberal politikalar bu etkileri arttırmakta, soylulaştırmanın neden olduğu olumsuz sonuçlara dair politikalar 
üretmede yetersiz ve kayıtsız kalmaktadır.(Şen, 2005:128) Kentlerdeki çarpıklıkları yıkarak gerçekleştirilen 
“güzelleşme” hareketlerinin asıl amacı, küresel ve ekonomik anlamda rekabetçi bir şehir yaratmaktır. Bu süreçte 
farklı toplulukların bir arada yaşaması, sosyal eşitlik, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik, kimlik vb. kentsel ve sosyal 
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değerler görmezden gelinmektedir. Kentsel mekân, kamusal faydayı dikkate almadan, dar bir çıkar grubunun 
öncelikleri merkeze alınarak dönüştürülmektedir. (Tok ve Oğuz, 2012:536)

Soylulaştırmayla birlikte bir tür rant spekülasyonu yaratıldığı, evlerinden edilen alt gelir grubundakilerin 
mülksüzleştirildiği ve onların bu mülksüzleşmesiyle birlikte bir başka grubun birikim yapmasının ve mülk sahibi 
olmasının sağlandığı yönünde eleştiriler yapılmaktadır. Ayrıca soylulaştırma yaşanan alanda eskiden yaşayan 
insanlar, henüz dönüşüme uğramamış daha düşük profilli başka bölgelere gönderildiğinden, gittikleri yerlerin 
emlak piyasasında değerleri düşmektedir. (Üçoğlu, 2013) Bu şekilde çöküntü alanları ıslah edilmemekte; sadece 
kentin başka bir bölümüne transfer edilmektedir. 

Soylulaştırmanın olumsuz sosyal sonuçlarının yanında, faydalı yanları da vardır. Soylulaştırma ile birlikte meydana 
gelen olumlu özellikler şöyle sıralanabilir: (İslam, 2003:17)

•	 Fiziksel	yapıların	restore	edilmesi	sağlanmaktadır.

•	 Bazı	Mahallelerin	çekicilik	kazanması	ve	bölgeye	dışarıdan	atfedilen	değerin	artması	sağlanmaktadır.

•	 Sosyal	çeşitlilik	yaratılmakta,	farklı	sınıfların,	farklı	gelir	gruplarının	bir	arada	yaşaması	sağlanmaktadır.

•	 Yoksulluğun	tek	bir	yerde	yoğunlaşmasının	önüne	geçilmektedir.

•	 Emlak	değerlerinin	ve	vergi	gelirlerinin	arttırılması	ve	yeni	ticari	aktivitelerle	ekonomi	canlanması	sağlanmaktadır.

•	 Bölgede	turizm	sektörü	canlanmaktadır.

•	 Belediyelerin	sosyal	hizmet	harcamaları	azalmaktadır.

•	 Suç	oranları	düşmektedir.

•	 Öncülerin	 statüsü	ve	kültürel	birikimleri	 sayesinde	yıllarca	 ihmal	 edilmiş	mahallelere	belediye	hizmetleri	
getirilmekte ya da bu bölgelerdeki belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi sağlanmaktadır.

•	 Kiracı	ağırlıklı	bir	yapıdan,	ev	sahibi	ağırlıklı	bir	yapıya	geçiş	sağlanmaktadır.

•	 Daha	önceden	“girilmez,	ulaşılmaz,	yaşanmaz”	olarak	görülen	mekânlar,	yeniden	orta	ve	üst-orta	sınıflar	için	
“girilebilir, yaşanabilir” mekânlar haline gelmektedir.

Soylulaştırma sürecine yönelik tepkilerin giderek artmasıyla birlikte soylulaştırma belirtileri izlenen kentlerde 
eleştiri alan konularla ilgili çalışmalar farklılaşmış; yerleşimlerin eski karakterlerini, etnik çeşitliliği, küçük 
ölçekteki işyerlerini ve karşılanabilir kira değerlerini korumak amacıyla çeşitli girişimler yaygınlık kazanmaya 
başlamıştır. Soylulaştırma yerine rehabilitasyonu hedefleyen bu çalışmalarla, halkın katılımının sağlanması yoluyla 
rehabilitasyon çalışmalarının ardından soylulaştırmanın oluşması engellenmeye çalışılmaktadır. (Uzun, 2006:42) 
Ergün; (2006:30) tarihi dokunun korunması için iyi bir fırsat gibi görünen soylulaştırmanın, sürecinin devamında 
toplumsal çatışmalara yol açabilecek nitelikler taşıdığını düşünmektedir. Bu nedenle de soylulaştırmanın sonucunda 
ortaya çıkabilecek bu risk göz önünde bulundurularak hareket edilmesi gerektiğini belirtir. Keleş; (2007:31-32) 
soylulaştırma sürecinde kentin tarihsel kimliğinin zarar görmemesinin vazgeçilmez bir ilke olması gerektiğini 
belirtirken bu noktada sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının önemli olduğunu vurgulamıştır. İstanbul’da iç ve 
dış kaynaklardan destek alınarak başlatılmış olan projelerin kentin mekânsal ve ekonomik özellikleri arasındaki 
bütünleyiciliği güçlendirmekle kalmayıp yitip gitmekte olan tarihsel kimliğin korunmasına kısmen de olsa katkı 
yapabileceğini belirtirken ÇEKÜL ve Tarihi Kentler Birliği gibi sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının bu 
konudaki etkisi örneğini vererek görüşünü desteklemektedir.



ISSUES IN TOURISM, HUMAN RIGHTS & SUSTAINABLE ENVIRONMENT

Volkan Genç, Makbule Şiriner Önver

165

2.2. Soylulaştırma Sürecinin Aktörleri

Soylulaştırma sürecinin aktörlerinin belirlenmesinde; sürece bakış açısının arz yönlü ya da talep yönlü olması 
belirleyici olmaktadır. Talep yönlü yaklaşımla yapılan çalışmalarda daha çok soylulaştırma sürecinin öncülerinin 
kimler olduğu dair sorular önemsenir ve devletin sürece olan etkisi ikincil bir etmen olarak değerlendirilir. Bu 
bakış açısıyla yapılan çalışmalar daha çok Amerika örneği üzerinden yürütülür ve sürecinin öncülerinin kentli 
profesyoneller ya da bazı marjinal kişiler, mimarlar, şehir plancıları, ressamlar, şairler, oyuncular gibi meslek 
sahipleri olduğu kabul edilir. Ancak süreci, arz yönlü bakış açısıyla açıklayan çalışmalarda devletin rolüne dair 
kuramsal analizler ağırlık kazanmaktadır. Bu çalışmalarda piyasanın belirleyici olmasından çok devletin ve ilgili 
kurumların toplumsal yaşamdaki üretici ve düzenleyici rolüne vurgu yapılır. Devletin hala çeşitli mali yardım 
ve kentsel politikalar aracılığıyla süren ağırlıklı rolü ve yeniden yapılanma sürecindeki müdahaleci ve denetleyici 
gücü söz konusudur. Bu bakış açısıyla yapılan çalışmalar da daha çok İngiltere örneği üzerinden değerlendirmeler 
yapar. (Şen, 2005:142) Smith, (Smith, 1996:440) birçok ülke ve kentteki soylulaştırma süreçlerini değerlendirerek 
belli genellemelere ve ortak noktalara ulaşmaya çalışsa da, herhangi bir kentteki soylulaştırmanın kendi kentsel 
mekânını yaratmada kendi özelliklerini yansıtacağını da belirtmiştir. Şen; soylulaştırma yaygın olarak yeni orta 
sınıfın ortaya çıkışıyla ilişkilendirilerek tanımlandığını çünkü sürecin güncel eğilimlere uygun ve “yeni genç 
profesyoneller”in müdavimi olduğu restoranlar, butikler, klüpler ile diğer eğlence ve dinlenme etkinliklerinin kent 
içinde yoğunlaşması biçiminde gündeme geldiğini belirtmektedir. (Şen 2005:137) Ancak bazı ülkelerde öncüler 
profesyoneller ve marjinal gruplar olabileceği gibi içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerde devletin rolü 
daha önemlidir. Her ne kadar spesifik bazı örnekleri bulunsa da; Türkiye’de süreç kendiliğinden “yeni orta sınıf” 
olarak nitelendirilen sınıfın tercihleriyle şekillenmemekte devlet belediyeler, TOKİ ve büyük inşaat firmalarının 
işbirliğiyle yürüttüğü projelerle süreci başlatmakta ve hizmete sunmaktadır. 

İster devlet ve ilgili kurumları aracılığıyla ister yerel yönetimler ya da sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 
gerçekleşsin, soylulaştırma sürecinin gerçekleşmesindeki en önemli aktörlerden birisi de mekânı soylulaştırdığı 
iddia edilen “yeni orta sınıf”tır. Şen; (Şen, 2005:131) Glass’ın 1960’larda tarif etmeye çalıştığı sınıfı bugün “yeni 
orta sınıf”, “yuppy”ler (genç kentli kesim) ve “profesyoneller” gibi kavramlarla tanımlandığını düşünmektedir. 
Profesyonellerin; yüksek eğitimli, yüksek gelirli, genç, evli ve çocuksuz oldukları belirtilmektedir. “Genç ve kentli 
profesyonel bireyler” anlamına gelen “yuppy” terimi seksenli yıllarda Amerika’da ortaya çıkmıştır. Bu terim özellikle 
sanayi ve finans kuruluşlarında yüksek ücret ve primlerle çalışan, kısa sürede büyük servetler edinen, her hizmetin 
ve ürünün en iyisini arayan beyaz yakalı genç bir sınıfı tanımlamak için kullanılmaya başlanmıştır. (Bali, 2013:40-
41) Bu sınıfı, yaşam tarzlarını ve tercihlerini, Rıfat N. Bali, “Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a” adlı eserinde detaylı 
olarak incelemiştir. Batılıların Türk yöneticisine bakış açısını değiştirmek için bu gençlerin, Batılı muhataplarından 
ayırt edilemeyecek düzeyde kültürlü olduklarını ispatlamak için çaba sarf ettiklerini belirten Bali; bu gençlerin o 
güne kadar emsaline rastlanmamış değişik bir yönetici sınıfını temsil ettiğini belirtir. Bu genç yöneticilerin; çok 
iyi yabancı dil bilmek, kültürlü olmak, çok şık giyinmek, iyi yemekten anlamak, değişik şarapların farkını bilmek, 
dünyaca ünlü lokantalarda birden fazla yemek yemek, bu lokantaların şef garsonlarını ismen tanıyacak kadar özel 
müşterisi olmak vs. gibi özellikler taşımaları gerekiyordu. (Bali, 2013:40-50)

Amerika ve Avrupa’da öncüler arasında sayılan genç profesyonellerin Türkiye’deki süreçte etkin olmaları pek mümkün 
görülmemektedir. Ancak sanatçılar, mimarlar, şehir plancıları gibi belli meslek gruplarının öncülüğünün Türkiye’de 
etkinliği özellikle İstanbul’daki örneklerde de görülmektedir yine de bu örneklerde de soylulaştırma sürecindeki tek 
aktör, yalnızca tek tek bireyler ya da yeni orta sınıflar değildir. Sanatçıların ve toplum tarafından bilinen isimlerin 
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oturmayı tercih ettiği semtler belli bir kesim için adeta “moda” haline gelmekte ve onların oturmayı tercih ettiği 
semtte oturup onların yaşadığı hayata benzer hayatlar yaşamayı isteyenler tarafından tercih edilen mekânlar haline 
gelmektedir. Ardından söz konusu bölgelerde emlak fiyatları hızla artmakta, semtin eski sakinleri bazen gönüllü 
bir şekilde bazen de mecbur kaldıkları için semti yeni gelenlere bırakarak ayrılmaktadır. 

2.3. Soylulaştırma Süreci

Soylulaştırma süreci tesadüfi bir süreç değildir ancak her zaman önceden planlanmış bir süreç de değildir. Bu 
süreçten sadece az sayıda belli “seçkin” yer etkilenmektedir; bu nedenle sürecin nerelere yoğunlaştığı, hangi şekilde 
somutlaştığı, seçilen semtlerin benzeşen ve ayrışan özelliklerinin neler olduğu incelenmelidir. (Pérouse, 2006:83) 
Soylulaştırma sürecinin başında olan bölgelerde var olan bazı göstergelerden hareketle soylulaştırma olabilecek bir 
alan öngörülebilir. Bu özellikler; (Ergün, 2006:20) yüksek kiracı oranları, iş merkezlerine kolay ulaşım (otoyollar, 
kamu ulaşımı, ters istikamete yolculuk, yeni metro istasyonu, feribot güzergahı vb.), yüksek ve artan düzeyde 
metropoliten tıkanıklık, yüksek mimari değer, nispeten düşük konut değerleri olarak sıralanabilir. 

Yüksek gelirlilerin, mahallenin karakterini ve yapısını değiştirerek, düşük gelirlilerle yer değiştirilmesi olarak 
tanımlanan soylulaştırmanın dört kilit özelliği şu şekilde sıralanabilir: (Ergün, 2006:17)

•	 Soylulaştırma	düşük	gelir	gruplarının	yaşadıkları	alandan	taşınmasını	gerekli	kılmaktadır	ve	bu	genellikle	gönüllü	
olmayan bir yer değiştirmedir. Yerinde kalmak isteyen orijinal sakinler, hızla yükselen kiralar veya mülkiyet 
vergilerindeki artışlar nedeniyle ödeme güçlüğü çekerek taşınmak zorunda kalmaktadırlar.

•	 Soylulaştırmanın	alandaki	konut	 stoğunu	 iyileştirme	 sonucunun	dışında,	 fiziksel	 ve	 sosyal	bileşenleri	de	
bulunmaktadır.

•	 Soylulaştırma	alanın	karakterinde	değişikliğe	neden	olur.	Sadece	yüksek	gelirlileri	 alana	 çekmekle	kalmayıp,	
alandaki birçok özel sosyal dokuyu da değiştirmektedir.

•	 Soylulaştırma	genellikle	bir	konut	alanı	bazında	tanımlanmasına	rağmen	süreç	ve	etkileri	 tüm	kent	ve	bölge	
düzeyinde görülmektedir.

Farklı coğrafyalarda farklı özgüllükler ortaya çıkabileceği için, soylulaştırma süreci farklı kentlerde hatta aynı kentin 
farklı yerlerinde değişik şekillerde ve değişik yoğunlukta meydana gelebilir. 

3. Ankara Hamamönü’nde Soylulaştırma

Türkiye’deki kentler içinde soylulaştırmanın, ilk ve sürecin neredeyse tüm özelliklerini taşıyan örneklerinin görüldüğü 
kent İstanbul’dur. Bu nedenle konuya ilişkin araştırmalar ve çalışmalar genel olarak İstanbul’un belli semtleri 
özelinden hareketle gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada özel olarak neredeyse Tüm Anadolu kentleri için örnek teşkil 
eden Ankara’da Hamamönü’nde sürecin nasıl gerçekleştiği incelenecektir. 

Tarihi ve kültürel açıdan oldukça köklü bir geçmişi olan Altındağ Belediyesi sınırları içerisinde Ankara Kalesi, Augustus 
Tapınağı, Julianus Sütunu, Roma Hamamı ve Roma Tiyatrosunun yanı sıra yakın zaman eserleri arasında yer alan 
Cumhuriyet Anıtı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Etnografya Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Cumhuriyet 
Müzesi ile Hacı Bayram Veli, Karacabey, Ahi Şerafettin, Karyağdı, Gülbaba, İzzettin Baba türbeleri ve bir çok cami 
yer almaktadır. Yüzölçümü 573 km² olan Altındağ ilçesinde 38 mahalle bulunmaktadır. 
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Ankara’nın Cumhuriyet döneminden sonraki inşasında, her ne kadar eski kentin korunmasına vurgu yapılmış olsa 
da, bu mümkün olmamıştır. Kentin eski merkezi giderek önemini kaybederek çöküntü bölgesi haline gelirken, 
konutların birçoğu kullanılamaz hale gelmiştir. Hamamönü, tarihsel-kültürel değerleriyle hem cumhuriyet öncesinin 
hem de sonrasının kesişme noktası olarak, Ankara’nın hafızasıdır. Bu nedenle buradaki koruma çalışmalarının 
niteliği ve başarısı Ankara’nın kentsel kimliği açısından oldukça önemlidir.

Hem gecekondu mahallelerinin yoğunluğu hem de Başkent Ankara’nın ilk şehir merkezi, Cumhuriyet’in ilk yıllarının 
imarına ışık tutan tarihi binalar ve daha eski dönemlere ait tarihi eserlerin, genellikle Altındağ Belediyesi içinde 
yer alması bu bölgedeki kentsel dönüşüm uygulamalarının, hem yoğunluğunu hem de önemini artırmaktadır. Bu 
nedenle de son günlerde yasal düzenlemelerle de desteklenen ve yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen kentsel 
dönüşüm projelerinde de Altındağ Belediyesi’nin uygulamalarının, ilk sıralarda yer almasına neden olmuştur. 

Hamamönü, Osmanlı kent yapısını karakterize eden ve içerisinde cami, hamam, kervansaray ve aşevleri bulunduran 
ve geçmişte Karacabey İmareti olarak adlandırılan alanın bir kısmından oluşmaktadır. (Ergenç, 1995:50) Alanda 15. 
ve 18. yy dönemine ait önemli yapılar ile Cumhuriyet dönemine ait yapılar iç içe geçmiştir. Kurtuluş mücadelesinin 
sürdürüldüğü yıllarda, dönemin milletvekillerinin, bürokratlarının, askerlerin, sanatçılarının oturduğu bir mahalle 
olan Hamamönü, 1950’li yıllara kadar tipik bir Türk mahallesi olarak tüm işlevlerini sürdürmüştür. (Tiryaki, 
2011:50-51) Ancak, Ankara’ya yoğun göçlerin başlamasıyla, o dönem kent merkezi olan Altındağ, bu süreçten 
oldukça olumsuz etkilenmiş, Hamamönü’de bu süreçten bağımsız kalamamıştır. Zaman içinde bu tarihi dokunun 
asıl kullanıcıları yer değiştirmeye; Hamamönü’nü terk ederek Çankaya, Yenimahalle gibi yeni yerleşim birimlerine 
taşınmaya başlamıştır. Hamamönü, yaşanması güç, güvenliksiz, sağlıksız ve kentin orta yerinde kentten ayrı bir 
bölge haline gelmiştir.

Ankara Kalesi Koruma Amaçlı İmar Planı, Ulus Tarihi Kent Merkezini İyileştirme, Sağlıklaştırma, Koruma ve 
Yenileme Projesi vb. planlamalarla eski kent dokusunun yaşatılması çalışmaları başlamış ve Ankara Eski Kent 
Dokusunun Planlanması, Sağlıklaştırılması ve Korunması Projesi, 2000 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından onaylanmıştır. Bu doğrultuda Altındağ Belediyesi, Hamamönü’ndeki restorasyon çalışmalarına Dutlu 
ve İnci Sokaklar Sokak Sağlıklaştırma projelerini 2007 yılında uygulamaya başlamıştır.

Hamamönü’nde 8 tane tescilli anıtsal yapı ve 22 tane tescilli sivil mimarlık örneği bulunmaktadır. Bunlar: 
Karacabey Hamamı, Karacabey Camii, Hacı Musa Camii, Sarıkadı Camii, Taceddin Camii, Mehmet Akif Ersoy 
Evi, Beynamlızade Konağı, Kamil Paşa Konağı, Tarihi Kabakçı Konağı’dır.

3.1 Araştırmanın Yöntemi

Araştırma, geçmişte ya da halen var olan bir durumu, var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan betimsel bir alan 
araştırmasıdır. Ankara’da tarihi ve kültürel öneme sahip olan Hamamönü bölgesinde, Altındağ Belediyesi tarafından 
yürütülen projenin soylulaştırma sürecinin özelliklerini taşıyıp taşımadığı, aktörlerinin kimler olduğu ve özellikleri, 
yerinden edilmenin yaşanıp yaşanmadığı, yaşanan dönüşümden memnun olunup olunmadığı incelenmeye çalışılmıştır.

Hamamönü’nünde yaşanan dönüşüm sürecini değerlendirmek için seçilen sokaklarda oturan sakinlere hazırlanan 
anket formundaki sorular yöneltilmiştir. Ayrıca, anket formundaki sorular baz alınarak bölge sakinleri ve mahalle 
muhtarı ve bölgede uzun yıllardır oturmakta olanlarla derinlemesine mülakat yapılmıştır. Bugün bölgedeki binaların 
hatırı sayılır bir kısmı restoran ve kafe tarzı mekânlar olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra bölgedeki tarihi ve 
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dini doku da hem Ankaralıların hem de diğer yerli turistlerin bölgeye ziyaret nedenleri arasındadır. Bu nedenle 
araştırmanın sadece bölge sakinlerinden alınan sonuçlarla değerlendirilmesinin, araştırmayı eksik bırakacağı düşülmüş 
ve bölgedeki tarihi ve dini mekânları ziyarete gelen turistler ile restoran ve kafelerden hizmet alan müşterilerin 
görüşlerine de ulaşabilmek için ikinci bir anket daha uygulanmıştır. Böylelikle Hamamönü’nde yaşanan süreci, 
farklı aktörleriyle birlikte değerlendirebilme hedeflenmiştir.

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırma 2014 yılı Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Ankara’da Hacettepe Mahallesi’nde yer alan 7 sokakta 
(Hamamönü, Mehmet Akif Ersoy, Sarıkadın, İnanlı, Dutlu, Fırın, Sanat) ve Talatpaşa Bulvarı ile İnci Sokak’ta 
Altındağ Belediyesi tarafından restorasyonu yapılmış binalara göre basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile (Balcı, 
2004:95) çalışmanın örneklemi 152 olarak belirlenmiştir. Yapılan saha çalışması sonucunda 181 kişi ile anket 
yapılmıştır. Çalışmanın örnekleme hatası %1,67 olarak hesaplanmıştır. 

Anket uygulamasının yapıldığı sokaklardaki işyerlerinden hizmet alan, bölgedeki tarihi ve dini mekânları ziyaret 
eden ve uygulamanın yapıldığı anda Hamamönü’nde bulunanlara yönelik olarak hazırladığımız anket soruları ise 
toplam 147 kişi tarafından cevaplandırılmıştır. Bu anketteki sorularla Hamamönü’nü ziyaret eden kişi profili ve 
bu kişilerin Hamamönü ve burada yaşanan dönüşüm hakkındaki görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır.

3.3Araştırmanın Sınırlılıkları

Anket çalışması gerçekleştirilirken, her binadan (bazıları mesken, bazıları işletme ya da vakıf ) sadece bir kişiye 
anket uygulanmaya özen gösterilmiştir. Ancak zaman zaman anket uygulanan kişi hane halkı reisi olurken bazen 
bu mümkün olmamıştır. Her haneden sadece bir kişiye anket uygulanması, binaların fiziksel özellikleri ve genel 
bilgilerde herhangi bir sorun oluşturmamakla birlikte, daha özel sorularda hanedeki bireysel görüş farklılıklarının 
sonuçlara yansımasına engel teşkil etmiş olabilir. 

Belediye ve halk arasında, dönüşüm esnasında yaşanan sorunlardan kaynaklı, mahkemelere intikal eden olaylar 
bulunmaktadır. Anket uygulamasını bir kişi bu nedenle kesinlikle reddetmiş, dönüşüme ilişkin herhangi bir bilgi 
vermek istememiştir. Bazı bölge sakinleri, anket sorularını cevaplarken çalışmanın sadece bilimsel içerikli olduğu 
defalarca belirtilmiş olmasına rağmen, tedirgin olmuş ve isimlerinin ya da adreslerinin not alınıp alınmadığını 
sormuşlardır. 

3.4. Araştırma Sonuçları

Soylulaştırma sürecinin aktörlerini incelerken belirtildiği şekilde Hamamönü’nde sürecin öncüsünün belediye 
olduğu görülmektedir. Altındağ Belediyesi, bölgedeki binalardan 250 tanesinin dış cephe restorasyon çalışmalarını 
tamamlamış olduğunu, Hamamarkası olarak kabul edilen Talatpaşa Bulvarı’nın diğer tarafında kalan kesimde de 
çalışmaların devam ettiğini belirtmektedir. Anket yapılan 181 kişinin çoğunluğunu oluşturan 40 kişi Sarıkadı 
Sokak’ta ikamet etmektedir. Görünürde ağırlıklı olarak Sarıkadı Sokak’a anket yapıldığı düşünülebilir ancak Sarıkadı 
Sokak en fazla konutun bulunduğu sokaktır. İnanlı ve Dutlu Sokak’ta bulunan evlerin neredeyse hepsine anket 
uygulanmış olmasına rağmen, yapılan anket sayısının yüzdesi toplam oran içinde düşük kalmıştır. 
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3.4.1.Bölgedeki Binalara Yönelik Sonuçlar

Ankete yanıt veren bölge sakinlerine, kullandıkları binaya yönelik bazı sorular sorduk. Bölge sakinlerinin bir kısmı 
işletme sahibi ve dernek/vakıf yöneticisi olduğu için “bina” terimini kullanmak tercih edilmiştir, binaların hepsi 
konut değildir. Bu nedenle de farklı özellikler taşımaktadırlar. 

Binaların 115 tanesi 2 katlı, 34 tanesi tek katlı, 14 tanesi 3 katlı, 4 tanesi ise 3’den fazla katlıdır. Bölgedeki Ankara 
evleri 2 katlı binalardan oluşmaktadır, konak tipi yapılarda 3 katlı olanlar bulunduğu gibi, sonradan yapılan ve 
ticari amaçlı kullanılan 3’den fazla katlı binalar da bulunmaktadır. Bazı bölge sakinleri ise çatıların üstünü açık 
teras haline getirmiş ve kullanıma açmıştır, bu bölümleri kat olarak değerlendirmiş olabilecekleri göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Bölge sakinlerinin kullandıkları binaların 61 tanesi 80 m²’den azdır, 45 tanesi 80 - 100 m² arası, 26 tanesi 201 
m² ve üzerindedir. Bu 26’sının konut olmadığı, bölgedeki işletmeler olduğu söylenebilir. Uygulama yapılırken bazı 
işletmelerin kullanım alanlarının oldukça dar olduğu gözlenmiştir. Ancak 200 m² üzerindeki bir binayı konut 
olarak kullananla karşılaşılmamıştır. 

Binalardan çok katlı olanların alt katında bir aile, üst katında başka bir aile oturmaktadır. Tescilli konaklar zaten 
halkın kullanımında olmayıp ya belediyenin ya da Hacettepe Üniversitesi’nin kullanımındadır ve konut olarak 
kullanılmamaktadır.

Bölge sakinlerine kullandıkları binanın tescilli olup olmadığını sorulduğunda 42 tanesi bilmediğini belirtirken, 
56’sı tescilli olmadığını belirtmiştir. 83 kişi ise binanın tescilli olduğunu söylemiştir. Ancak Altındağ Belediyesi, 
Hamamönü’nde 8 tane tescilli anıtsal yapı ve 22 tane tescilli sivil mimarlık örneği bulunduğunu belirtmektedir. 
Bunlar: Karacabey Hamamı, Karacabey Camii, Hacı Musa Camii, Sarıkadı Camii, Taceddin Camii, Mehmet Akif 
Ersoy Evi, Beynamlızade Konağı, Kamil Paşa Konağı, Tarihi Kabakçı Konağı’dır. Bu 8 anıtsal yapıdan sadece 2 
tanesine anket uygulanabilmiştir. Sivil mimarlık örneği olan 22 tanesine de anket uygulanmış olsa dahi belirtilen 
sayıya ulaşılamamaktır. Bölgedeki bazı binaların aslına uygun şekilde restore edilmediği, baştan yeniden yapıldığı 
vb. şikayetlerle dava konusu olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bölge sakinlerinin doğru bilgi vermekten 
çekindikleri düşünülebilir. Bir başka yorum ise bölge sakinlerinin kullandıkları binalarla ilgili yeterince bilgi sahibi 
olmamasıdır. Dava konusu olduğu bilinen bir bina şu an bir vakfa aittir. Vakıf yöneticisi, binanın restore edilmiş 
bir şekilde kendilerine bağışlandığını belirtmek dışında bilgi vermemeye gayret etmiştir.

Kullandıkları binanın yapılış tarihini bilmediğini belirten 106 kişi bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı gerçekten 
bilmiyor olabileceği gibi bir kısmı da daha önce de belirttiğimiz gibi bilgi vermekten çekinmiş olabilir. 29 kişi 
binanın 2006 yılından sonra yapıldığını belirtmiştir. Yani bu 29 yapı tarihi eski Ankara evi olmayıp, aslına uygun ya 
da benzer şekilde yapılmış yeni binalardır. 19 kişi binanın 1910-1939 yılları arasında yapıldığını, 18 kişi 1910’dan 
önce yapıldığını belirtirken; 4 kişi 1970-1989 yılları arasında, 3 kişi 1940-1969 yılları arsında, 2 kişi de 1990-
2000 yılları arasında yapıldığını belirtmiştir. Bu soru açık uçlu olarak sorulmuş, gelen cevaplar kendi içerisinde 
gruplandırılarak sisteme girişi yapılmıştır. Binanın 2000-2006 yılları arasında yapıldığını belirten kişi olmamıştır.

Binaların dış cephelerinin ve birçoğunun çatılarının yenilenmesi belediye tarafından gerçekleştirilmiş olup, tescilli 
olmayan binaların iç restorasyonu bölge sakinlerine bırakılmıştır. Çok az sayıda binanın dış cephe yenilemesi de 
mülk sahibi tarafından yapılmıştır. Bölge sakinlerinin binaların içerisinde yaptığı değişiklikler genel olarak elektrik 
(%74,0) ve su tesisatı (73,5) yenilemesi ve yer döşemesi (%72.9) üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu değişikleri kapı 
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(%69,1) ve pencerelerin (%68,5) değiştirilmesi ve mutfak yenilemesi (65,7) izlemektedir. Ancak bu değişiklikler, 
konusunun uzmanları tarafından gerçekleştirilmemiştir. Bunun sonuçlarını da oldukça net bir şekilde gözlemlemek 
mümkündür. Evlerin içinin gecekondulardan farksız olduğu, iç mekândayken tarihi açıdan öneme sahip bir binada 
olduğuna dair bir his oluşturacak atmosferin olmadığı görülmüştür. Hatta dış tarafı yüksek duvarlarla çevrili 
avluların bir kısmının eski eşya, hurda yığınları, odun, kömür istiflemek için kullanıldığı gözlenmiştir. Halka açık 
olan restoran, kafe ve dükkanlarda da yapılan yenilemeler profesyoneller tarafından gerçekleştirilmemiştir. Bu 
nedenle iç mekanların tarihi dokunun izlerini taşımaktan uzak olduğu söylenebilir.

3.4.2.Bölge Sakinlerine Yönelik Sonuçlar

181 bölge sakininden 117 kişi kiracı, kalan 64 kişi ise mülk sahibidir. Kiracıların büyük bir çoğunluğu belediyenin 
kiracısı olduğunu belirtmiştir.

Bölge sakinlerine binayı alırken ne kadar ödeme yaptıkları sorulduğunda; ev sahibi olan 64 kişiden 24 tanesi bilgi 
vermek istememiştir. Bilgi vermek istemeyen ve dönüşümden önce mülkünü satın aldığını belirten bir bölge sakini, 
oldukça eski olan bazı binaların gerçek sahibinin vefatından sonra hak sahibi olan mirasçılarının sayısının çok fazla 
olduğunu ve bunlardan birçoğunun da böyle bir mülkü olduğundan haberdar bile olmadığını belirtmiştir. Bu 
nedenle, söz konusu mülkü edinirken farklı birçok hukuki süreç geçirdiğini ancak bu konu hakkında daha fazla 
bilgi vermek istemediğini belirtmiştir.

Konutların yer aldığı ve herhangi bir işletme bulunmayan Fırın Sokak’taki ev sahibi sayısı 10, kiracı sayısı ise 5’tir. 
Bunlardan hanenin mülkiyetine tek başına sahip olmadığı için, diğer hak sahiplerine kira ödediğini belirtenler 
de bulunmaktadır. Fırın Sokak sakinlerinden biri belediye ile devam eden bir mahkemesi olduğunu belirterek 
ankete katılmayı reddetmiştir. Bir başka sakin ise belediyenin konutlarını satın almak için 18.000 TL önerdiğini, 
aradan zaman geçtikten sonra 30.000 TL teklif ettiğini ama satmadıklarını belirtmişlerdir. Talat Paşa Bulvarı’ndaki 
işletmeler, belediyenin aslına benzer şekilde yeni inşa ettiği Ankara evlerini kullanmaktadırlar. Bu kiracılardan bir 
tanesi ödediği kiranın diğerlerine göre çok yüksek olduğundan şikayet ederek, belediyenin aynı şartlardaki binalar 
için farklı kira bedeli talebinin adil olmadığını belirtmiştir. Yine Talat Paşa Bulvarı’ndaki bazı kiracılar ne kadar kira 
bedeli ödediklerini belirtmemeyi tercih etmişlerdir. Bu da şikayetçi olan bölge sakininin şikayetlerinden haberdar 
ve rahatsız oldukları izlenimini yaratmıştır. Benzer bir şikayetle Sanat Sokağı’nda karşılaşılmamış olması da dikkat 
çekicidir. Sanat Sokağı’nda farklı bir uygulama yapılmıştır. Altındağ Belediyesi’nin, aslına uygun şekilde inşa 
ettirdiği 22 tarihi Ankara Evi’nden oluşan Sanat Sokağı’nda, farklı sanat dalları ile uğraşan sanatçıların atölyeleri 
bulunmaktadır. Geleneksel ve modern sanat dallarının icra edildiği bu mekânda, ziyaretçiler hem sanatçıların canlı 
performanslarına tanıklık edebilmekte hem de sanatçıların ürünlerini satın alabilmektedir. Belediye sanatçılardan 
kişi başına sabit bir kira almaktadır.

Katılımcılara kendilerinden önceki sakinlerin kiracı mı, mülk sahibi mi oldukları sorulduğunda; 44 kişi önceki 
sakinler hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtmiştir. Ancak daha önceki sakinlerden 64 tanesinin kiracı, 40 tanesinin 
ise mülk sahibi olduğu öğrenilmiştir. Katılımcılardan 33 tanesi ise kendilerinden önce binanın boş olduğunu 
belirtmişlerdir. İşletme sahipleri eskiden depo olarak kullandıkları birçok binanın restore edilerek, kiralandıklarını 
ya da satıldıklarını belirtmişlerdir. Belediye başkanının yaptığı bir açıklamada eskiden terkedilmiş, unutulmuş 
konutların, yenileme çalışmalarından sonra sahiplerinin aklına geldiğini, hatta bir kısmının geri dönüp eski evlerine 
yerleştiklerini belirtmiştir. Buna örnek olabilecek bir duruma Fırın Sokak’ta rastlanmıştır. Dedelerinden kalma evi, 
dış cephesinin ve sokağın yenilenmesinden sonra, kendi çabalarıyla yenileyerek gelip oturan bir aile bulunmaktadır. 
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Ancak ev dedelerinden kaldığı için çok hisseli olduğundan, hak sahibi olan diğer akrabalarına kira ödeyerek evde 
yaşamayı sürdürmektedirler.

Katılımcılardan 74’ü 11 yıldan daha fazla süredir aynı yerde ikamet ettiklerini belirtmiştir. 39 kişi 4-6 yıldır, 10 kişi 
7-10 yıldır aynı yerde oturduklarını belirtirken; 31 kişi 1-3 yıldır, 27 kişi ise 1 yıldan az süredir Hamamönü’nde 
oturduklarını belirtmiştir. Sonuçlara bakıldığında büyük çoğunluğun uzun süredir ikametgah değiştirmediği 
görülmektedir. İster kiracı ister mülk sahibi olsun Hamamönü sakinlerinin, bölgeden ciddi bir ayrılışı söz konusu 
olmamıştır. Soylulaştırmanın sonuçlarından olan yerinden edilme sürecinin Hamamönü’nde yaşanmadığı söylenebilir. 
Bölge sakinlerinin Hamamönü’nde yaşamanın olumlu ve olumsuz taraflarıyla ilgili verdiği bilgilere dayanarak genel 
olarak Hamamönü’nde yaşamaktan memnun oldukları söylenebilir. Bölge sakinlerinden %82’si Hamamönü’nden 
taşınmayı düşünmediğini belirtmiştir.

Bölge sakinlerinin Hamamönü’ne yerleşmeyi tercih etmesinde etkili olan nedenler sorulmuş, sıralanan nedenlerden 
bir den fazla seçeneği işaretleyebilecekleri belirtilmiştir. Bölge sakinlerinin Hamamönü’ne yerleşmeyi düşünmesinde 
etkili olan nedenler arasında ilk sırada %66,9’luk oranla ulaşımın rahat olması yer almaktadır. Onu sırasıyla var 
olan tarihi dokunun cazibesi, mahalledeki ortam ve komşuluk ilişkileri ve okullara yakınlık yer almaktadır. Bölgeye 
yerleşmede en az etkili olan faktör doğup büyünen semt olmasıdır. 

Daha önce de belirtildiği üzere Hamamönü bölgesi, sadece konutlardan oluşmamaktadır. Yenileme çalışmalarından 
önce, sadece alanda yaşayan halk, öğrenciler ve hastaneye gelen hasta yakınlarına hizmet vermek üzere, sınırlı sayıda 
işyeri bulunmaktaydı. Ancak yenileme çalışmalarından sonra, bölgede yaratılan cazibeyle birlikte, ziyaretçi sayısında 
artış olduğundan, bu ziyaretçilere yönelik hizmet vermek üzere, yeni işletmeler açılmıştır. İşletmelerin hizmet 
alanları da genellikle restoran, kafe ve hediyelik eşya üzerinedir. Ankete katılan işletme ve gerçek kişilerin yüzdesel 
yoğunluğu yakın bir yüzdeye sahip olup, 181 kişilik katılım içinde 93 kişi gerçek kişilerden, 84 kişi ise işletmelerden 
oluşmaktadır. Bölgedeki dini ve tarihi dokunun etkisiyle bazı dernek ve vakıfların varlığı da görülmektedir. Vakıf 
yöneticilerinden birisi yapılan görüşmede daha önceden Kızılay’da olan merkezlerini, bölgenin yenilenmesinden 
sonra bu bölgeye taşınma gerekçesini kendilerine benzer nitelikteki vakıf ve derneklerin bu bölgede yer alması 
olarak değerlendirmiştir.

Hamamönü sakinlerinin, soylulaştırma sürecinin aktörlerinden olan kentli profesyoneller ya da yeni orta sınıfın 
özelliklerini taşıyıp taşımadığına yönelik birçok soru sorulup, alınan sonuçlar değerlendirilmiştir. Yaş, sosyo-ekonomik 
sınıf, meslek, aylık gelir, eğitim durumu, medeni durum, evlenme yaşı, çocuk sayısı, çocuk sahibi olma yaşı, sosyal 
aktiviteleri gerçekleştirme sıklıkları, tercih ettikleri eğlence mekanları vb. sorular bu değerlendirme için kullanılmıştır.

Ankete katılım gösteren bölge sakinlerinden % 59,1’i erkeklerden, kalan % 40,9’luk kesim ise kadınlardan 
oluşmaktadır. Katılım gösteren erkek sayısı 107 iken, kadın katılımcı sayısı 74’tür. Bölge sakinlerinin yaş dağılımına 
bakılacak olursa 50 yaş üzerinde en fazla yoğunlaşma görülmektedir. 181 katılımcı içinde 66 kişi 50 yaş üzerinde 
olup, bölgenin genç bir nüfusa sahip olmadığı görülmektedir. Araştırma esnasında 18 yaş altında olan hiç kimseye 
anket uygulanmamıştır. 

Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin araştırmalarında kullanmış olduğu sosyo-ekonomik statü göstergelerine göre, 
ankete katılanların sosyo-ekonomik statüsü tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun için ankete katılanların eğitim 
durumları ve meslekleri kullanılarak hazırlanmış olan tablodan kişinin sosyo-ekonomik sınıfı tespit edilmiştir. 
Hem bölge sakinlerinin, hem de bölge ziyaretçilerinin sosyo-ekonomik statüsü bu veriler ışığında elde edilmiştir. 
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Soylulaştırmaya öncü kabul edilebileceklerin tüm özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, bu kişilerin sınıfının 
A sınıfı olduğu söylenebilir. Buna göre bölge sakinlerinden 181 kişinin sosyo-ekonomik sınıfına göre dağılımı 
yapıldığında; A grubuna 9 kişi, B grubuna 38 kişi, C1 grubuna 55 kişi, C2 grubuna 18 kişi, D grubuna 50 kişi, 
E grubuna ise 11 kişi dahil olmaktadır. Bölge sakini olan 181 kişi içinden 135 kişinin evli olduğu, kalan 46 kişinin 
ise boşanmış ve/veya bekar olduğu görülmektedir. Ankete katılan toplam 181 kişi içinden 55 kişinin, 20-24 yaş 
arasında, 34 kişinin 15-19 yaş arasında, 42 kişinin 25-29 yaş arasında, 11 kişinin 30-34 yaş arasında, sadece 4 
kişinin de 35- 44 yaş arasında evlendiği görülmektedir.

Paylaşılan veriler ışığında Hamamönü sakinlerinin, soylulaştırma sürecinin öncü aktörleri arasında sayılan “kentli 
profesyoneller” e ait en önemli özellikler göz önünde bulundurularak değerlendirildiğinde (yaş, eğitim, medeni 
durum, evlenme yaşı, çocuk sahipliği, çocuk sahibi olma yaşı, sosyo-ekonomik sınıf vb.) bu sınıfın özelliklerini 
taşımadıkları söylenebilir.

Hamamönü sakinlerinin soylulaştırma öncüsü olup olmadığını değerlendirebileceğimiz bir diğer veri, meslek 
dağılımlarıdır. Ankete katılım gösterenler içinde 82 kişi esnaf, 44 kişi ise ev hanımlarından oluşturmaktadır. 
Kendisini esnaf olarak nitelendirenler, genellikle ticari işletme sahipleridir. Bölgede ikamet edip, esnaf olanlar da 
bulunmaktadır. Mimar, akademisyen, ressam, şair, sanatçı vb. diye oluşturduğumuz meslek grubunu tercih eden 
11 katılımcı olmuştur. Bu 11 kişinin bölgedeki varlığını soylulaştırma öncüsü olarak değerlendirme imkanımız 
bulunmamaktadır. Çünkü bu katılımcıların çoğu Sanat Sokağı’nın kullanıcıları olan sanatçılardır. Araştırma 
gerçekleştirilirken bölgede ev satın alarak restorasyonunu gerçekleştiren ve bölgede ikamet eden mimar, akademisyen, 
ressam, şair, sanatçı vb. karşılaşılmadığı gibi herhangi bir üst düzey yöneticiyle de karşılaşılmamıştır. Ancak mülk 
sahibi olup da, mülkünü kiraya vermiş olanlar olabileceği de göz ardı edilmemelidir. 

4. Sonuç

Tarihsel- kültürel değerleri korumak için alternatif bir model olarak sunulan soylulaştırmanın, böyle bir işlevinin 
olup olmadığını değerlendirmek kentsel kimlik açısından oldukça önemlidir. Fiziksel olarak, yapıların iyileştirilmesi 
anlamında soylulaştırmanın tarihsel-kültürel değerlerin korunmasına imkan sağladığı söylenebilir. Ancak kentsel 
kimlik, sadece çevre özelliklerinden ibaret değildir. Kentsel kimliğe asıl şekil veren toplumsal kimliğin etkisidir. Bu 
anlamda soylulaştırmanın yaşandığı bölgelerde yaşanan dönüşüm, fiziksel anlamda kentsel kimliği değiştirirken 
aynı zamanda toplumsal kimliğin de dönüşümüne neden olmaktadır. Soylulaştırmanın yaşandığı bölgelerin 
kullanıcılarının değişiyor olması, bölgenin kimliğinin de dönüşüme neden olmaktadır. Türkiye’nin başkenti olan 
Ankara, ülkede yaşanan dönüşümlerden fazlasıyla etkilenmiştir. 

Ankara Hamamönü’nde yaşanan dönüşüm sürecinin soylulaştırmanın özelliklerini taşıyıp taşımadığını ya da sürecin 
hangi aşamasında olduğunu, aktörlerini ve sonuçlarını değerlendirmek için bölgede yapılan anket çalışmaları ışığında 
dünyadaki ve İstanbul’daki örnekleriyle karşılaştırma yaparak incelenmeye çalışılmıştır. 

Binaların yenilenmesine yönelik sorulara verilen cevaplar değerlendirildiğinde aslına uygun bir korumanın tam olarak 
gerçekleştirilemediği söylenebilir. Dış cephe yenilemesindeki en dikkat çekici olan nokta; koruma amaçlı ve aslına 
uygun olarak yapıldığı söylenen bu projeyle evlerin özgün özelliklerinin korunmadığı hatta hepsinin aynı renge 
boyanarak sokakların tektipleştirildiğidir. Özellikle görünür olan alanlarda yenileme çalışmalarının yapılmış olması, 
görünmeyen yerlerinse, önemsenmemiş olması, korumadan çok makyajlama yapıldığı izlenimini uyandırmaktadır. 
Kentsel kimlik açısından önemli olan özgünlüğün korunmasıdır. Bu bağlamda Hamamönü’ndeki projeyle Ankara’nın 
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geneli için bir farklılaşma olduğu ve en azından bölgede genel olarak bir iyileşme olduğu kabul edilmekle birlikte; 
Türkiye genelinde yapılan sağlıklaştırma çalışmalarıyla arasındaki benzerlik hatta aynılık da göz ardı edilmemelidir. 

Soylulaştırma sürecinin kilit özellikleri olarak sıraladığımız şartlardan biri olan bina stoğundaki fiziksel iyileşmenin 
Hamamönü’de görece arttığı aşikardır. Ayrıca bina fiyatlarında da ciddi bir artışın oldu tespit edilmiştir. Ancak 
genel olarak bu artışın ticari işletme olarak kullanılanları etkilediği görülmüştür. Konut olarak kullanılan binalarda 
da bir artış olmasına rağmen bu artış bölge sakinlerini yerinden edecek nitelikte değildir.

Hamamönü sakinlerinin, soylulaştırma sürecinin aktörlerinden olan kentli profesyoneller ya da yeni orta sınıfın 
özelliklerini taşıyıp taşımadığına yönelik birçok soru sorulup, alınan sonuçlar değerlendirilmiştir. Yaş, sosyo-ekonomik 
sınıf, meslek, aylık gelir, eğitim durumu, medeni durum, evlenme yaşı, çocuk sayısı, çocuk sahibi olma yaşı, sosyal 
aktiviteleri gerçekleştirme sıklıkları, tercih ettikleri eğlence mekanları vb. veriler değerlendirildiğinde bahsedilen 
sınıfın şu an Hamamönü’ne yerleştiği söylenemez. 

Bölge sakinlerinin araştırmaya konu olan bölgede yaşamaya başladıkları yıllar ve sosyo-ekonomik durumlarına 
yönelik sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde, bölge sakinlerinin sosyo-ekonomik açıdan genel profilinde bir 
değişiklik olduğu gözlenmemiştir. Bölge sakinlerini yaşadıkları bölgeden taşınmaya iten herhangi bir etken olmadığı 
gibi kendilerinin de taşınma eğilimleri olduğu da gözlenmemiştir. Bölge ziyaretçileriyle yapılan görüşmelerde orta 
ve orta üst gelir grubundan olanların Hamamönü bölgesinde yaşamayı tercih etmeyeceğini belirtmesi de yakın 
zamanda böyle bir yer değiştirmenin mümkün olmadığı kanaatini desteklemiştir. Bölgenin özellikle Ramazan 
ayında oldukça rağbet gören bir cazibe merkezi haline geldiği söylenebilir. 

Glass’ın belirttiği üzere; (Smith, 1996, 468) “Bir mahallede bu soylulaştırma süreci bir kez başladığında özgün işçi sınıfı 
kullanıcılarının tamamı ya da çoğunluğu yerlerinden edilene ve mahallenin toplumsal karakteri tamamen değiştirilene 
kadar hızla devam eder.” Hamamönü’nde süreç başlamıştır ve sürecin erken dönemleri yaşanmaktadır. Diğer ülke 
örneklerinde ya da İstanbul’da olduğu gibi, memur kenti Ankara’da söz konusu “yeni orta sınıf”ın varlığı tartışmalı 
olsa da; Hamamönü zaten restoranları, kafeleri ve bölgenin niteliklerine uygun işletmeleriyle soylulaşmaktadır. Süreç 
henüz erken dönemlerini yaşadığından, sürecin olumlu-olumsuz etkilerinin değerlendirilebilmesi için önümüzdeki 
5 yıl içinde benzer bir çalışmanın tekrarlanması tam bir değerlendirme yapabilmek için gereklidir. Yapılacak yeni 
çalışmada işletmelerin ve bölge sakinlerinin farklılıkları göz önünde bulundurularak hazırlanmış sorularla; sürecin 
bu iki grup için etkilerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi sürecin tam olarak analiz edilmesinde yardımcı olacaktır. 
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Abstract

The main purpose of this study is to examine the relationship between environmental consciousness levels of university 
students and demographic variables (age, gender, class etc.). In addition, it has been measured whether the taking 
environmental course, the membership of the association and the educational levels of the parents differ or not. 227 
students from a public university have participated in the study. As a result of the study, environmental awareness 
levels of the participants differ according to gender. In addition, some of the dimensions related to environmental 
consciousness vary according to the taking course about the environment, being a member of association on the 
environment and the grade of students. On the other hand, it has been found no significant difference between 
environmental consciousness and the age group, educational level of the parents and department of education. 

Keyword: Environmental Consciousness, Environmental Awareness, Demographic Characteristics

1. Introduction

Climate changes due to global warming have caused natural disasters such as flood and drought. In addition, 
human-induced factors such as pollution, unconscious agricultural activities and rapid urbanization have affected 
both nature and human health adversely. It is believed that quality of environment worsened because of increased 
water pollution, extinction of wild animals, loss of biodiversity, increased natural disasters in terms of both frequency 
and volume (Abbas & Singh, 2014). Environmental problems are a global issue and there is no country which 
claims to be completely involved in its environmental policy and practice (Oweini & Houri, 2006). The impact 
of environmental problems is multifaceted and affects all countries without borders because of global dependency 
system (Altinigne & Bilgin, 2015). So, humanity has to create a sustainable environment to prevent the extinction 
of all species in the world. 

Increase in diseases and other negative consequences of the environmental destruction have made people more 
sensitive to the environment. In the light of these factors, people’s environmental awareness has gradually increased. 
The term “Environmental Awareness” connotes both piece of knowledge about environment and attitude, values 
and necessary abilities to solve environmental problems. In addition, environmental awareness is the first step to 
be a responsible citizen toward the environment (Sengupta Das & Maji, 2010). 
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With the understanding of the importance of environmental consciousness and awareness of the solution or reduction 
of environmental problems, sustainable environmental education’s role has gained importance (Oğuz, Çakcı & 
Kavas, 2011). Environmental education is a method for creating values, inclusion, knowledge, consciousness, 
and skills among people and social groups to protect the environment (Abbas & Singh, 2014). It aims finally 
to motivate people to have an environmentally conscious behavior which balances the economic, social, and 
ecological requirements of today by thinking future at the same time (Uğulu, Sahin, & Baslar, 2013). Students 
or young people are vital for the protection of the environment. Also, educational institutions are critical because 
the values of education are infused to young people there to make them more responsible citizens in the future 
(Anbalagan & Shanthi, 2015). Thus, students should know environmental problems and have a more sensitive 
attitude towards environmental protection. In addition, different fields may provide various opinions about nature 
or the environment, so it can lead to attitudes towards the environment (Ponmozhi & Krishnakumari, 2017).

2. Review of Literature

Environmental awareness is generally seen in the literature with four sub-dimensions which are environmental 
awareness, environmental consciousness and behavior, attitudes towards recycling, and attitudes towards environmental 
recovery (Uğulu et. al, 2013). To explain these dimensions briefly; the first dimension is the environmental awareness 
dimension. This dimension is related to environmental cleanliness, the significance of environmental species, 
protecting green areas, environmental economy and cultural environment (Anbalagan & Shanthi, 2015). The 
second dimension is the attitude towards environmental recovery. This dimension includes the use of rechargeable 
batteries, the recycling of vintage clothes and old newspapers, the preventing of overconsumption and savings. 
Attitudes towards recycling are the third dimension (Ponmozhi & Krishnakumari, 2017). This dimension is 
composed of teaching recycling to individuals and participating in recycling activities, and so on the last dimension 
is named as environmental consciousness and behavior. Working in an environment for a better world voluntarily, 
not consuming resources, participating in environmental plans, and interested in environmental issues are included 
in this dimension (Uğulu et. al., 2013, Wong, 2003). 

There are many research examining environmental awareness level of students. Studies generally show that 
environmental consciousness level differs according to demographical variables. Anbalagan & Shanthi (2015) found 
that girl students are more aware of environmental issues than boys. Similarly, it was found that environmental 
awareness is significantly different in terms of gender and women are more environmentally conscious in Benedek & 
György’s (2013) research. Also, Uğulu et. al., (2013) stated that females are more responsible for the environment. 
According to Uğulu et. al., (2013), environmental awareness levels of students are inadequate and they should 
be more educated about environmental issues because an increase in environmental consciousness level can lead 
a decrease in environmental problems. According to Oğuz et. al., (2011), there is no statistically significant 
difference between students’ class and their attitudes, awareness, and sensitivity towards the environment. Kavaz 
& Öztoprak (2017) state that postgraduate students are more aware of environmental issues than undergraduate 
students. It has been also found that dairy product environment awareness level of female participants is higher 
than male participants. 
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3. Research Methodology 
3.1. Purpose and Significance of Research 

The main objective of this study is to determine the environmental awareness levels of FEI and institute students 
and to examine them in the context of demographic variables. The concept of environmental awareness has been 
dealt with as a research subject especially at primary and high school levels. However, there is not much work 
done for students in higher education in Turkey. Therefore, the study attracts attention as one of the few studies.

3.2. Research Sample 

The population of the study is composed of the students who study in the undergraduate and the graduate programs 
of the Institute of Social Sciences which is tied to a public university. A total of 227 students has participated in 
the study voluntarily. 

3.3. Data Collection Tool

The questionnaire has been used to collect data. The questionnaire consists of two parts. In the first part, there 
is a scale related to the students’ environmental awareness levels. This scale consists of 35 statements. The scale 
developed by Uğulu et. al., (2013) consists of four sub-dimensions. These dimensions are ‘environmentally 
consciousness, ‘attitudes towards recovering the environment’, ‘attitudes towards recycling’ and ‘environmental 
awareness and behavior’. In the second part, demographic questions have been asked to find out the information 
about participants’ gender, age, class etc. 

3.4. Data Analysis

The environmental awareness levels of the participants have been evaluated with 5-point Likert scale (1: 
Strongly disagree 5: Strongly agree). SPSS for Windows program has been used in data analysis. As a result of 
the Kolmogorov-Smirnov test, it has been found that the data has the normal distribution. Thus, parametric tests 
have been used in the study.

3.5. Findings and Discussions

The findings of the research which examines the environmental awareness levels of the participants are as follows.

3.5.1. Information on Research Sample

Participants have been included in the study on a voluntary basis from different educational levels and departments 
(n = 227). Information on sampling based on socio-demographic characteristics is as follows: 
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Table 1: Demographical Characteristics of Research Participants 

Variables Frequency %

Gender 

Female 100 48.5

Male 116 51.1

Non-response 1 0.4

Department 

Economics & Political Sci.* 57 25

Business administ. 155 68.3

MBA/Ph.D. 15 6.6

Class **

First 38 16.7

Second 61 26.9

Third 74 32.6

Fourth 51 22.5

Non-response 3 1.3

Age 

18-21 89 39.2

22-23 106 46.7

24 and + 30 13.2

Non-response 2 0.9

Taking Environmental Course

Yes 100 48.5

No 116 51.1

Non-response 1 0.4

The Membership of The Association 
on The Environment

Yes 35 15.4

No 192 84.6

Working Status
Yes 47 20.7

No 180 79.3

Educational Level of Mother

Primary 57 25.1

Secondary 23 10.1

High school 86 38

University or more 60 26.4

Non-response 1 0.4

Educational Level of Mother

Primary 33 14.5

Secondary 25 11

High school 83 36.6

University or more 85 37.5

Non-response 1 0.4

* Political Science students are combined because of low number of samples 
** Master’s and Ph.D. courses are included
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Cronbach alpha reliability values have been calculated for the reliability of the data. The values measured for the 
overall environmental awareness scale, environmental awareness, attitudes towards environmental recovery, attitudes 
towards recycling and environmental awareness and behavior respectively are .915, .869, .879, .815, .793. These 
values are above the .70 limit, so the scale used in the research is reliable (Kalaycı, 2005).

3.5.2. Descriptive Statistics

Table 2 shows means and standard deviations of Environmental Consciousness and its dimensions. When the 
averages for the environmental awareness scale and dimensions are examined, it is seen that answers are close to 
‘I Agree’. (Table 2).

Table 2: Descriptive Statistical Analyzes Regarding Scale and Its Dimensions

 
Scale (items total) 4.03 .52

Environmental Awareness 4.16 .62

Attitudes Towards Recovery 4.35 .72

Attitudes Towards Recycling 3.55 .82

Environmental Awareness and Behavior 3,71 .72

            N=227

3.5.3. Results of Hypothesis

Hypotheses have been developed to investigate the relationship between environmental consciousness and 
demographic variables. 

As a result of the t-test (p = .000 <.001) to test hypothesis ‘H1a: Environmental consciousness and its dimensions 
differ	according	 to	gender.’ a statistically significant difference has been observed. The level of environmental 
awareness and dimensions differ according to the gender of the participants (Table 3). In this manner, it can be 
said that women have more environmental awareness than men. ( =4.16). Thus, H1a is accepted. 
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Table 3. Environmental Awareness According to Gender

Gender
N

t p

Scale (items total) Male 110 3.89 .55 -3.999 .000***
Female 116 4.16 .47

Environmental Awareness Male 110 4.04 .66 -2.962 .003**
Female 116 4.28 .57

Attitudes Towards Recovery Male 110 4.22 .86 -2.706 .007**
Female 116 4.48 .53

Attitudes Towards Recycling Male 110 3.39 .84 -2.902 .004**
Female 116 3.70 .76

Environmental Consciousness 
and Behavior

Male 110 3.54 .77 -3.390 .001**
Female 116 3.86 .63

***p<.001

As a result of the t-test (p = .228> .05) to test of the hypothesis “H1b: Environmental awareness differs according 
to taking an environmental course.” no statistically significant difference has been found between students taking 
a course and not taking course (Table 4). However, it has been found that there is a difference in the dimension 
of attitudes toward environmental recycling (p=.013<.05). Thus, H1b is partially accepted. 

Table 4. Environmental Awareness According to Taking Environmental Course

Taking Environ-
mental Course

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F p

Scale (items total) Yes 110 4.07 ,51 1.065 .288
No 116 3.99 ,53

Environmental Awareness Yes 110 4.17 ,64 .079 .937
No 116 4.17 ,60

Attitudes Towards Recovery Yes 110 4.37 ,77 .234 .815
No 116 4.34 ,67

Attitudes Towards Recycling Yes 110 3.67 ,72 2.514 .013*
No 116 3.42 ,88

Environmental Consciousness 
and Behavior

Yes 110 3.78 ,75 1.443 .150
No 116 3.64 ,68

*p<.05

As a result of the t-test (p = .002 <.001) to test hypothesis ‘H1c: Environmental consciousness and its dimensions 
differ	according	to	membership	of	association	on	the	environment.’ a statistically significant difference has been 
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observed. The level of environmental awareness differs according to membership status of participants (Table 
5). In this manner, it can be said that students being a member of association on the environment have more 
environmental awareness than non-members. ( =4.27). Thus, H1c is partially accepted.

Table 5. Environmental Awareness According to Membership of Association

Being Member of 
Association

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F p

Scale (items total) Yes 35 4,27 ,48 3.090 .002**
No 192 3,98 ,52

Environmental Awareness Yes 35 4,34 ,60 1.874 .062
No 192 4,13 ,62

Attitudes Towards Recovery Yes 35 4,35 ,98 -.056 .955
No 192 4,35 ,67

Attitudes Towards Recycling Yes 35 4,01 ,67 3.726 .000***
No 192 3,47 ,81

Environmental Consciousness 
and Behavior

Yes 35 4,23 ,73 4.979 .000***
No 192 3,61 ,67

***p<.001; **p<.01

As a result of the one-way analysis of variance (p = .168> .05) to test of the hypothesis “H1d: Environmental 
awareness	differs	according	 to	 the	department	of	 education.” no difference has been found between the 
department of education and environmental consciousness and its dimensions (Table 6). Thus, H1d is rejected. The 
environmental awareness levels of the participants are very close to each other. In terms of groups, the averages 
range from 3,99 to 4,22.
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Table 6. Environmental Awareness According to Department of Education

Taking Environmental 
Course

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F p

Scale (items total) Between Groups ,981 2 ,490 1.796 .168

Within Groups 61,152 224 ,273

Total 62,132 226

Environmental 
Awareness

Between Groups 1,809 2 ,904 2.355 .097

Within Groups 86,003 224 ,384

Total 87,811 226

Attitudes Towards 
Recovery

Between Groups 1,077 2 ,538 1.038 .356

Within Groups 116,160 224 ,519

Total 117,237 226

Attitudes Towards 
Recycling

Between Groups 1,282 2 ,641 .961 .384

Within Groups 149,378 224 ,667

Total 150,660 226

Environmental 
Consciousness and 
Behavior

Between Groups ,162 2 ,081 .156 .856

Within Groups 115,944 224 ,518

Total 116,105 226

As a result of the one-way analysis of variance (p = .346> .05) to test of the hypothesis “H1e: Environmental 
awareness differs according to grades of students.” no difference has been found between the grade of students 
and all scale (Table 7). However, it has been found that there is a difference in the dimension of attitudes toward 
environmental recovery (p=.024<.05). In that context, first-grade students are more aware of environmental issues 
than third grades. Also, fourth-grade students have a higher environmental awareness than second-grade students. 
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Table 7. Environmental Awareness According to Grades of Students

Grades of Students Sum of 
Squares df

Mean 
Square F p

Scale (items total) Between Groups .925 3 .308 1.109 .346

Within Groups 61.171 220 .278

Total 62.097 223

Environmental 
Awareness

Between Groups .833 3 .278 .705 .550

Within Groups 86.576 220 .394

Total 87.409 223

Attitudes Towards 
Recovery

Between Groups 4.902 3 1.634 3.202 .024*

Within Groups 112.272 220 .510

Total 117.173 223

Attitudes Towards 
Recycling

Between Groups 2.154 3 .718 1.067 .364

Within Groups 148.053 220 .673

Total 150.208 223

Environmental 
Consciousness and 
Behavior

Between Groups 3.024 3 1.008 1.974 .119

Within Groups 112.321 220 .511

Total 115.345 223

*p<.05

As a result of the one-way analysis of variance (p = .436> .05) to test of the hypothesis “H1f: Environmental 
awareness differs according to the educational level of the mother.” no difference has been found between 
educational level of mother and environmental consciousness and its dimensions (Table 8).



186

AN INVESTIGATION ON FEAS AND INSTITUTE STUDENTS IN TERMS OF ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS LEVELS 
AND DEMOGRAPHIC VARIABLES

Sadiye Oktay, Halil Emre Akbaş, Serdar Bozkurt, Semih Yılmazer

Table 8. Environmental Awareness According to Educational Level of Mother

Educational Level of 
Mother

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F p

Scale (items total) Between Groups .747 3 .249 .912 .436

Within Groups 60.645 222 .273

Total 61.392 225

Environmental 
Awareness

Between Groups 1.950 3 .650 1.691 .170

Within Groups 85.364 222 .385

Total 87.314 225

Attitudes Towards 
Recovery

Between Groups 1.650 3 .550 1.060 .367

Within Groups 115.166 222 .519

Total 116.816 225

Attitudes Towards 
Recycling

Between Groups 1.001 3 .334 .499 .684

Within Groups 148.551 222 .669

Total 149.553 225

Environmental 
Consciousness and 
Behavior

Between Groups .706 3 .235 .460 .711

Within Groups 113.717 222 .512

Total 114.423 225

*p<.05

As a result of the one-way analysis of variance (p = .997> .05) to test the hypothesis “H1g: Environmental awareness 
differs according to educational level of father.” No difference has been found between the educational level of 
the father and environmental consciousness and its dimensions (Table 9).
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Table 9. Environmental Awareness According to Educational Level of Father

Educational Level of 
Father

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F p

Scale (items total) Between Groups .013 3 .004 .016 .997

Within Groups 61.379 222 .276

Total 61.392 225

Environmental Awareness Between Groups .217 3 .072 .185 .907

Within Groups 87.097 222 .392

Total 87.314 225

Attitudes Towards 
Recovery

Between Groups .117 3 .039 .074 .974

Within Groups 116.698 222 .526

Total 116.816 225

Attitudes Towards 
Recycling

Between Groups .820 3 .273 .408 .747

Within Groups 148.733 222 .670

Total 149.553 225

Environmental 
Consciousness and 
Behavior

Between Groups 1.361 3 .454 .891 .447

Within Groups 113.063 222 .509

Total 114.423 225

* p<.05

As a result of the one-way analysis of variance (p = .791> .05) to test the hypothesis “H1h: Environmental awareness 
differs according to age.” No difference has been found between age and environmental consciousness and its 
dimensions (Table 10).
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Table 10. Environmental Awareness According to Age

Age Sum of 
Squares df

Mean 
Square F p

Scale (items total) Between Groups .129 2 .065 .235 .791

Within Groups 61.008 222 .275

Total 61.137 224

Environmental 
Awareness

Between Groups .073 2 .037 .095 .909

Within Groups 85.019 222 .383

Total 85.092 224

Attitudes Towards 
Recovery

Between Groups .144 2 .072 .137 .872

Within Groups 116.458 222 .525

Total 116.601 224

Attitudes Towards 
Recycling

Between Groups 1.601 2 .800 1.192 .305

Within Groups 149.034 222 .671

Total 150.635 224

Environmental 
Consciousness and 
Behavior

Between Groups 2.429 2 1.214 2.376 .095

Within Groups 113.450 222 .511

Total 115.879 224

*p<.05

Results And Recommendations

In this study, the relationship between environmental awareness of university students and demographic variables 
(age, gender, class etc.) was measured. As a result of the research, female students have higher levels of environmental 
awareness and dimensions than males. In addition, the environment-related education situation differs from the 
attitudes towards recycling. However, it was found no difference for other dimensions. Also, the membership of 
the association on the environment positively affected the environmental awareness.

It was found no significant difference between the level of environmental awareness and age which is another 
demographical variable examined in the study. In addition, the level of environmental awareness does not differ 
according to the department of education. The class level of students has a difference in attitudes towards the 
improvement of the environment. Additionally, the educational level of the parents is not statistically significant 
in the environmental awareness of students.

This study can be evaluated only in the context of this sample. Therefore, more generalizable results can be achieved 
by increasing the number of samples in the subsequent studies. The research can be extended to include different 
faculties, departments, and universities, allowing comparative analysis.
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The world has gone through some changes in just 20 years that can only take 

place for almost thousands of years. People have struggled to create habitable 

areas anywhere and anytime. People have entered into individual and organ-

ised efforts to facilitate their daily life, to live in a healthy environment, to facil-

itate and to get pleasure out of the work life, to protect and defend their rights. 

It also produces solutions as it creates problems. The papers in this book also 

relates to the determination of the solutions and the problems that exist within 

the framework of each author’s own field. These studies have been made in 

the field of social sciences which can be assessed as small contributions to 

sustainable life. The book consists of three parts; in the first part tourism, in 

the second part human rights and the last part the city and the environment. 

Setting off with global experiences, this book covers the themes of tourism, 

environmental space and human rights focusing on and contributing to the un-

forgettable people experiences.  The book provides information and insights 

into different perspectives from emerging economies and global practices.
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