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ÖZET 

Gelişen teknoloji ve hızlı değişimler vatandaşın belediyeden beklentilerinin 
farklılaşmasına, belediyeleri geleneksel belediyecilik anlayışından uzak yeni bir 
belediyecilik anlayışı içerisinde olmaya zorlamaktadır. Kamu kurumları içerisinde 
vatandaşla en fazla iletişim halinde olan belediyeler, vatandaşı memnun edebilmek 
adına yol yapma, ulaşım hizmetleri, çöp toplama gibi somut ihtiyaçlara cevap veren 
geleneksel belediyecilik anlayışından ziyade, halkın katılımına önem veren, 
yönetimin şeffaf bir şekilde işlerlik kazandığı, sosyal anlamda gelişime katkı 
sağlayan bir belediyecilik anlayışını benimsemektedir. Bu doğrultuda belediye 
bünyesinde hizmet veren halkla ilişkiler birimi, vatandaşın belediyeden beklentilerini 
ve belediyenin vatandaş tarafından doğru bir şekilde algılanmasını sağlayarak ikisi 
arasındaki iletişim ağını doğru bir şekilde kurma görevini üstlenmektedir. Çünkü 
meşruiyetini halktan alan belediyeler halkın fikirlerine ve memnuniyetine önem 
verdiği sürece devamlılık kazanacaktır.  

Bu tez çalışmasında Selçuklu Belediyesi’nin halkla ilişkiler faaliyetlerini 
vatandaşların nasıl değerlendirdiğini belirlemeye yönelik saha araştırması 
gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda Selçuklu Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan 
farklı sosyo-demografik özelliklere sahip 507 vatandaş ile yüz yüze anket 
uygulaması gerçekleştirilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Yerel Yönetimler, Belediyeler, Selçuklu 

Belediyesi  
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SUMMARY 

The developing technology and fast changes have led to the differentiation of 
the expectations of citizens from municipalities, and have forced municipalities to be 
in a new understanding that is far from the traditional municipality concept. 
Municipalities are in constant communication with citizens more than any other 
public institutions and adopt a new understanding that cares for the participation of 
the people, where the management is transparent in a functional manner, contributing 
to development in social terms, rather than the traditional municipality concept 
where only roads are made, concrete services like transportation and waste collection 
are given to please the citizens. In this context, the Public Relations Unit in 
municipalities has the duty of ensuring that the expectations of the citizens from the 
municipality are understood correctly, and the municipality is perceived in an 
accurate manner by the citizens, and establishing the right communication between 
them. Because municipalities that receive their legal status from the public will have 
their continuity as long as they care for the satisfaction and opinions of the public.  

In this thesis study, the aim is determining the viewpoint of the citizens on the 
Public Relations services of Selcuklu municipality with a field research. In this 
context, 507 citizens who had various socio-demographic characteristics living 
within the borders of Selçuklu Municipality were contacted face to face to apply a 
questionnaire. 

 
Keywords: Public Relations, Local Governments, Municipalities, Selçuklu 
Municipality 
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GİRİŞ 

Kamu hizmetlerinin hepsini, ülkelerin başkentlerinden yürütmek mümkün 

değildir. Bu mümkün olsa bile, hizmetlerin verimliliği ve etkinliği azalır. Bölgesel 

şartların farklılığı, merkeze olan uzaklık, halkın yönetime katılması ve halka daha iyi 

hizmet sunulması gibi sorun ve ihtiyaçlar yerel yönetimleri ortaya çıkarmıştır 

(Ulusoy ve Akdemir, 2001: 19). 

Yerel yönetimler, merkezden yönetim kuruluşlarından farklı olarak ayrı 

organları, ayrı bütçeleri bulunan, özerk ve tüzel kişiliğe sahip olan, yerel halkın ortak 

gereksinmelerini karşılamak amacıyla oluşturulan örgütlerdir (Ertekin, 1995a: 3). 

Merkezi idare kadar yerinden yönetimler (yerel yönetimler) de bir "hükümet" 

niteliğinde, fonksiyon icra eden kuruluşlar halinde düzenlenmeye çalışılmıştır. Yerel 

yönetimin bu özelliklerinden dolayı merkezi idare karşısında bağımsız ve kendine 

yeten idari birimler olmaları gerektiği çok sık vurgulanmaktadır. Bununla beraber, 

yerel yönetim kuruluşları, merkezi idareden sonra ikinci derece fonksiyonlara sahip 

ve onun denetiminde, iktisadi ve siyasi etkilere açık yönetim birimleridir (Bülbül, 

2000: 67). 

Yerel yönetim sisteminde üç ayrı türde yerel yönetim birimi yer almaktadır. 

Bunlar; belediyeler, il özel idareleri ve köylerdir (Zengin, 1999: 11). Bunlardan 

belediyeler, yerel yönetimlerin ilk kuruluşlarını oluşturmaktadır. Belediye teşkilatı 

kurulmasına ilişkin çalışmalar ise batı ülkeleri ile ilişkilerin arttığı 1854-1856 

yıllarında Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul’da başlamıştır (Bülbül, 1998: 

119). Tanzimat döneminden beri kullanılan Belediye terimi, Osman Nuri Ergin’in 

deyimiyle “ortak menfaatler ve karşılıklı ihtiyaçların zorlaması ile bir beldede oturan 

halkın, beldelerine ve dolayısıyla kendilerine ait meseleleri, hükümetin kanunla 

belirttiği sınır ve sorumluluk dairesinde seçmiş oldukları vekilleri vasıtası ile 

halletmeleridir” (Akt. Uyar, 2010: 1). 

 Belediyeler, Türkiye’nin yönetim yapısı içinde olduğu kadar, halkın yerel 

yönetimlere katılma aracı olarak demokratik geleneğin kökleşmesinde de önemli bir 

konuma sahiptir. Belediyelere ilişkin olarak yapılan yasal ve yönetsel düzenlemeler 

belediyelerin işlevlerini artırmış, imar hizmetlerinden kültür hizmetlerine kadar 
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birçok görevler belediyelerce yürütülür hale gelmiştir. Belediyelerin görev 

alanlarının genişlemesi halkla daha çok ilişki içinde olmalarına, halkın sorunlarıyla 

daha çok ve sık bir biçimde karşılaşmalarına neden olmuştur (Ertekin, 1995a: 3).   

Yerel yönetimlerde halk ile iletişimin önem kazanmasıyla birlikte belediyeler 

hizmet, faaliyet ve politikalarını halkın istek ve beklentileri doğrultusunda 

yönlendirmektedir. Halkın belediyeden beklentilerini ise halkı düşünen, halk için 

politikalarını yönlendiren, her ne olursa olsun halka doğru bilgiyi aktarmayı öncelik 

sayan bir belediyecilik anlayışı oluşturmaktadır.  

Belediyelerde halkla ilişkiler iki yönlü iletişime dayalı olarak belediye ile 

halkı arasında karşılıklı güven, benimseme ve işbirliği kurmayı ve bunu sürdürmeyi 

öngören, planlı, programlı ve sürekli bir yönetim işlevidir. Bu işlevin kapsamına 

belediye yönetiminde karşılaşılan ve karşılaşılabilecek sorunlar ve bunların 

giderilmesi için danışmanlık sağlama ve yönetsel işlevi kolaylaştırma etkinlikleri 

yanında, yönetim sürecinin her düzey ve aşamasındaki hizmet politikasına ve 

uygulamaya ilişkin çalışmalar da girmektedir (Yalçındağ, 1996: 9-10).   

Bu bağlamda, Yerel Yönetimlerin Halkla İlişkiler Faaliyetlerine 

Vatandaşların Bakışı: Selçuklu Belediyesi Örneği başlıklı araştırmanın amacı 

Selçuklu Belediyesi’nin yaptığı halkla ilişkiler faaliyetlerinin vatandaşlar tarafından 

nasıl değerlendirildiğini belirlemektir. Bu amaçla gerçekleştirilen araştırma, 

kavramsal çerçevenin inşa edildiği birinci bölüm, Selçuklu Belediyesi’nin halkla 

ilişkiler faaliyetlerinin incelendiği ikinci bölüm ve saha araştırmasından oluşan son 

bölüm olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Bu kapsamda Selçuklu Belediyesi 

halkla ilişkiler birimiyle yüz yüze görüşme ve Selçuklu Belediyesi sınırları içinde 

yaşayan vatandaşlarla anket çalışması yapılarak elde edilen sonuçlar analiz 

edilmiştir. 

Birinci bölümde genel olarak; belediyelerde halkla ilişkiler kavramı 

araştırılmış olup, belediyeler için halkla ilişkilerin önemi ve amaçları, belediyelerde 

halkla ilişkiler hizmetlerinin yürütülmesinde gereken ilkeler, belediye halkla 

ilişkilerinde hedef kitle, belediye halkla ilişkiler çalışmalarında kullanılan iletişim 

araçları, belediye halkla ilişkiler çalışmalarında kullanılan yol ve yöntemler ve 
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belediye halkla ilişkiler çalışmalarına ilişkin geçmişte yapılan araştırmalar 

incelenmiştir. 

İkinci bölümde ise, Selçuklu Belediyesi ve halkla ilişkiler faaliyetleri 

kapsamında belediyenin tarihçesi ve basın ve yayın halkla ilişkiler müdürlüğü 

incelenmiştir. Ayrıca, birinci bölümde teorik olarak anlatılan halkla ilişkiler 

çalışmalarında kullanılan yol ve yöntemler bu bölümde, belediyenin yaptığı halkla 

ilişkiler faaliyetlerinin örnekleri üzerinden tanıma, tanıtma ve hem tanıma hem 

tanıtma başlıkları altında incelenmiştir.  

Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, Selçuklu Belediyesi’nin yapmış olduğu 

halkla ilişkiler faaliyetlerine vatandaşın bakışının araştırılmasına yönelik belediye 

sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlara uygulanmak üzere hazırlanmış olan 

anketlerin analiz sonuçları değerlendirilmiştir. Bu bölümde değişkenlere ilişkin 

frekans tabloları çıkartılmış ve anova, t-testi ve ki-kare gibi istatistiksel analizlere yer 

verilmiştir. Sonuç kısmında elde edilen bulgular ışığında değerlendirmeler yapılarak, 

bu alanda araştırma yapmayı düşünen bilim insanlarına yönelik bazı öneriler 

paylaşılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER 

 

Belediyelerde halkla ilişkiler, ilişkide bulunduğu toplumun güven ve 

desteğini sağlamak için giriştiği iki yönlü iletişime dayalıdır. Bu yönler kamuoyunda 

kurumun, kurumda da toplumun istediği yönde değişikliklerin gelişmesidir. Böylece 

belediye ile çevresi arasında olabilecek en uygun ölçekte uyum ve denge 

sağlanmasına yönelik sistemli ve sürekli etkinliklerdir (Gültekin ve Çelik, 2007: 

316). Bu yüzden, belediyeler, halk ile iletişim kanallarını sürekli açık tutmalı ve 

halkın vereceği tepkileri önemsemelidir (Türk ve Akçay, 2010: 143). Belediye ve 

belde halkı arasında iletişimin geliştirilmesi ve etkileşimin iki yönlü olarak 

işlemesinin yolu ise belediye yönetiminin yaptığı çalışmalar hakkında halkı 

bilgilendirmesi ve halkın istek, şikayet ve önerilerinin değerlendirilmesinden 

geçmektedir (Tarhan ve Bakan, 2013: 43). 

1.1 Belediyeler İçin Halkla İlişkilerin Önemi  

Yerel yönetimler belde halkının müşterek ve medeni yerel ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla kurulmuş birimlerdir. Bu amaçlara ulaşabilmek için sadece 

‘doğruları’ yapmak zorunda kalmayıp, yaptıklarının neden ‘doğru’ olduğunu da 

halka açıklamak ve halkın da onayını almak zorundadır. Halkın onaylamadığı 

‘doğrular’, ‘doğru’ olma özelliğini yitirmemekle birlikte, ertelenmek zorunda olan 

‘doğrular’ olarak kabul edilmelidir. Burada halkla ilişkiler faaliyetinin önemi ortaya 

çıkmaktadır. İşte bu faaliyetlerin halka yeterince anlatılamadığı durumlarda böyle bir 

sonuç ortaya çıkabilir. Bunun için ‘referandum’ yöntemine başvurulması, halkın 

hizmet önceliklerinin belirlenmesi her şeyin ‘Halk İçin Halkla Beraber’ yapılması 

gerekir. ‘Halka Rağmen Halk İçin’ hizmet sunulması çağdaş, demokratik yerel 

yönetim birimlerinin benimseyeceği bir yöntem değildir. Halkla ilişkilerin etkili 

kullanımı, gerçeklerin ve doğruların halka doğru zamanda, doğru yerde ve doğru 

yöntemlerle anlatılması halinde olumlu sonuç alınmaması için bir neden yoktur 

(Gölönü, 2000: 128-129).  
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Halkla ilişkiler uygulaması açısından önemli olan "hangi kitleye", "hangi 

biçimde", "ne zaman" ulaşılacağı ve "ne iletileceği"dir. Halkla ilişkilerde, oldukça 

sınırlı ve türdeş (homojen) bir hedef kitlenin saptanması gerekmektedir (Ertekin, 

1995: 11). Hedef kitle saptandıktan sonra, belediye tarafından, halkın isteklerinin 

öğrenilmesi ve toplanacak bilgilerin değerlendirilerek, uygulamaya geçilmesi 

zorunluluğu halkla ilişkileri yönetsel etkinliği artırmak amacıyla da kullanmayı 

gerektirmektedir (Öztürk, 1992: 189). Diğer taraftan bunlara ek olarak, belediye 

bünyesindeki halkla ilişkiler biriminin yeri ve örgütleniş biçimi de önem 

taşımaktadır. Çünkü örgütlerdeki birimlerin önemi, bizzat yaptıkları işten başka 

hiyerarşideki yerine göre de değişir. Bir genel müdüre veya müsteşara doğrudan 

doğruya bağlı olan, onun denetim ve gözetimi altında bulunan bir birimle; örneğin 

bir şube şefinin denetimi altında olan bir birimin etkinliği aynı olmayacaktır. Bir 

birimin öteki birimlerle iletişiminde, eşgüdümünde, çıkan ve çıkabilecek 

anlaşmazlıkların çözümlenmesinde, emirlerin yerine getirilmesinde birimin konumu 

önem taşımaktadır (Ertekin, 1990: 39). 

Günümüzde belediye ve vatandaş arasındaki iletişim sürecinde halk emir, 

yasaklar ve yükümlülüklerin tek yönlü iletişime bağlı olduğunu düşünmemektedir. 

Vatandaşlar bilgilendirilmek ve iletişim sürecinin merkezinde olmak istemektedir 

(Fil’a vd., 2015: 117). Bu durum belediye ile halk arasındaki iletişimin sürekli ve 

etkili biçimde olmasını zorunlu kılmaktadır. Yerel halk memnuniyetini veya 

memnuniyetsizliğini seçim zamanlarında sandık başında net olarak ortaya 

koymaktadır (Yurdakul vd., 2011: 206-208). Bu bağlamda belediyeler halkla ilişkiler 

faaliyetlerini belli bir plan ve programa göre oturtmak zorundadır 

(www.necdetaksoy.com.tr). 

1.2. Belediyeler İçin Halkla İlişkilerin Amaçları 

 Tortop (1998: 153) ve Yalçındağ (1996: 99)’ın yapmış olduğu yerel 

yönetimlerde halkla ilişkilerin amaçlarına yönelik değerlendirmeler kısaca şu şekilde 

ele alınabilir: 

 Vatandaşları yerel kuruluşun politikasından ve günlük faaliyetlerinden 

haberdar etmek, 
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 Yerel kuruluşlar tarafından kesin kararlar alınmadan önce, önemli 

yeni projeler hakkında vatandaşlara görüşlerini belirtme fırsatı 

vermek,  

 Yerel kuruluşun işleyiş sistemi ile vatandaşların sahip olduğu hak ve 

sorumluluklar konusunda aydınlatmak, 

 Vatandaşlık gururunu aşılamak ve geliştirmek, 

 Hizmetlerde olası en üst kalite düzeyini gerçekleştirmektir. 

Belediyelerin halkla ilişkiler amaçlarına bakıldığında temel amacın toplumsal 

ekonomik, kültürel, çevresel ve fiziksel nitelikleriyle yaşamaya değer, kentlilerin 

sevdikleri, övündükleri ve aynı nitelikleriyle torunlarına miras bırakabilecekleri bir 

kent yaratılması ve bu kentin varlığının sürdürülmesi olduğu görülmektedir 

(Yalçındağ, 1996: 99-100). 

Bu amaçların gerçekleşmesinin ön koşulu, yerel yönetimin halka, halkın da 

yerel yönetime karşı duyarlı, sorumlu, ilgili olması ve aralarında uyum, birliktelik ve 

bütünleşmenin sağlanmasıdır (Yalçındağ, 1996: 28). 

1.3. Belediyelerde Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Yürütülmesinde 

Gereken İlkeler 

Belediyelerin belde halkıyla arasındaki iletişimin sağlıklı ilerleyebilmesi için 

bünyesinde bulunan hakla ilişkiler biriminin benimsemesi gereken bazı ilkeler 

bulunmaktadır. Bunlar bütünlük, etkili verimli ve yeterli hizmet, tarafsız ve eşit 

hizmet, açıklık ve saydamlık, katılım, süreklilik ve kimlik ilkesi olarak yedi başlık 

altında toplanabilir. 

1.3.1. Bütünlük İlkesi 

Belediyelerin halkla ilişkiler hizmetlerinin yürütülmesinde gereken temel 

ilkelerden bütünlük ilkesi Muhittin Acar (2002: 190) tarafından dört ayrı yönüyle 

incelenmiştir. En temel yönüne bakacak olursak; belediyelerin halkla ilişkiler ilke, 

politika ve hedeflerini belirleyip uygularken, bir parçası oldukları yönetim sisteminin 

bütününe olumlu katkılar yapacak tarzda hareket ederek, ilgili tüm kurum 

kuruluşlarla kamu yararını ve işbirliğini esas alan ilişkiler geliştirmesi gerektiğidir. 
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İkinci olarak, belediyedeki halkla ilişkiler yaklaşım ve uygulamaları, o 

belediyenin hizmet planlaması, örgütlenmesi ve yürütümü ile ilgili genel 

belediyecilik yaklaşım ve politikalarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiği yönü öne 

çıkmaktadır (Acar, 2002: 190). 

Bütünlük ilkesinin üçüncü yönü ise, belediyelerde halkla ilişkilerin yalnızca 

‘halkla ilişkiler’ görevlisi ya da biriminin sorumluluğunda olan bir iş değil, belediye 

çalışanlarının ve yöneticilerinin tümünün katılım ve katkısıyla yürütülen bir yönetim 

işlevi olmasıdır (Acar, 1993: 82-83). 

Dördüncü ve son yönü ise, belediyelerde iç ve dış halkla ilişkiler 

politikalarının bir bütün halinde ve birbiriyle uyumlu bir biçimde tasarlanması ve 

uygulanmasıdır (Acar, 2002: 191).  

1.3.2. Etkili, Verimli ve Yeterli Hizmet İlkesi 

Etkili hizmet, belde halkının gereksinimi olan, istediği ve beklediği 

hizmetleri,  göz önünde tutarak belirlenen hedefleri bu doğrultuda üretmektir. 

Hizmette verimlilik ise, hedeflenen bir hizmetin en az kaynak harcanarak en çok, 

hızlı, ucuz, aynı zamanda kaliteli olarak üretilmesidir (Yalçındağ, 1992b: 7). 

Tüm kamu ve özel kuruluşlarda; etkili, verimli ve yeterli hizmet üretmeyen 

kuruluşların uzun süreli olumlu bir görüntü oluşturması, çevresine kendini kabul 

ettirmesi mümkün değildir. Bu bakımdan belediyelerin belde halkının beklenti, 

ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda, kaynak ve imkanlarını en iyi şekilde kullanarak 

yeterli ve kaliteli hizmet sunmaları, bunları sağlayacak örgütlenme ve politikalara 

sahip olmaları gerekmektedir  (Acar, 1993: 82). Halkla ilişkiler sahip olduğu iki 

yönlü iletişim doğası ve örgütlenmede kullandığı araç ve yöntemlerle, belediye 

kaynaklarının etkili ve verimli bir biçimde kullanılmasını sağlayacaktır (Tarhan ve 

Bakan, 2013: 36).  

1.3.3. Tarafsız ve Eşit Hizmet İlkesi 

Belediyelerde halkla ilişkiler hizmetlerinde genel olarak kamu yönetimine 

göre daha sık karşılaşılabilen sorunlardan biri, belediye hizmetlerinin yürütülmesinde 

siyasi yansızlığın sağlanmasında zaman zaman ortaya çıkan güçlüklerdir (Acar, 
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1993: 84).  Belediyelerin karar organlarının seçimle iş başına gelmesi, belediye 

başkan ve belediye meclis üyelerinin siyasi kimlik taşımaları nedeniyle, 

kamuoyunda, tarafsızlık ilkesini tam olarak uygulayamayacakları kuşkusu egemendir 

(Akçakaya, 1999: 82). Siyasi çıkarların gerek seçilmişler gerek seçmenler açısından 

acil, günlük ve maddi nitelikte olması; ussal, verimli, etkili ve yerel düzeyde kamu 

yararına dönük kararların alınmasını engeller (Uysal-Sezer, 1996: 64). Bu durum 

belediye görevlileri ve halkla ilişkiler birimi çalışanları, belediyelerin bu siyasal 

niteliklerini gözden uzak tutmadan tüm belde halkına yansız ve eşit hizmet sunmayı 

ilke edindiği takdirde aşılır (Acar, 1993: 85). Tarafsız davranma ve eşit işlem yapma 

yasal bir zorunluluk olmasının yanı sıra ahlaki de bir görevdir. Aklın ve mantığın 

gereğidir. Bu idarelerin elinde olan imkanlar herkesin malıdır. Tüm vatandaşların bu 

imkan ve hizmetlerden eşit ölçüde yararlanabilme hakkı vardır (Tortop, 1992: 4). 

1.3.4. Açıklık ve Saydamlık İlkesi 

Belediyelerde halkla ilişkiler hizmetlerinde en çok ihtiyaç duyulan hususlar 

arasında açıklık bulunmaktadır. Açıklık, belediye hizmetlerinde yapılanlar kadar 

yapılmayanları, başarılar kadar başarısız olunan noktaları da belde halkına dürüstçe 

söylemeyi gerektirmektedir (Lewis’den akt. Acar, 1993: 85). Saydam bir sistem 

sayesinde, yönetenlerin kamunun kaynaklarını nasıl ve hangi amaçlara yönelik 

olarak kullandığı konusunda gerekli bilgilerin vatandaşlara ulaşması, yönetenlerin, 

yetkilerini kamu yararına ters ve kendi çıkarlarını gözeten bir şekilde kullanmasının 

önüne geçecektir. Saydamlık, kamusal kaynakların kullanımında etkinliğin ve 

verimliliğin sağlanmasını özendirdiği gibi kamu yönetimine duyulan güveni de 

artıracaktır (Polat, 2003: 67). 

Saydamlık (açıklık), katılım ve halk denetimi kavramları, aslında iç içe olan 

kavramlardır. Örneğin, yönetimin karar verme ve uygulama süreçlerinde açıklık 

sağlanması oranında, kuşkusuz halkın denetimi daha etkili nitelikler kazanacaktır. Ya 

da katılımla ilgili tüm yol ve yöntemler, açıklığı da birlikte getirecektir. Halkın 

belediyeyi daha yakından ve titiz bir şekilde denetleme isteği, sonunda açıklığı ve 

katılımı da zorlayacaktır (Yalçındağ, 1995: 26). 
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1.3.5. Katılım İlkesi 

Son yıllarda katılımcılık demokratik yönetişimin ve gelişebilmenin temel 

ölçütlerinden biri haline gelmiştir. Katılımcılık, vatandaşa sunulan hizmetlerin ve 

uzun vadede kullanımı için hayata geçirilen yatırımların hayata geçirilmesinden önce 

yapılan hazırlıklarda uygulama aşamasında bilgilendirilmeleri ve karar verme 

sürecine katılımlarını ifade etmektedir (Çukurçayır vd., 2012: 18-19). 

Kentsel çevreyi korumak ve geliştirmek yalnızca devlet eliyle, devletin 

kentteki yerel uzantıları olan birimlerle ve yerel yönetim örgütleri ile mümkün 

değildir. Bu bilinç doğrultusunda, kentlinin bizzat katılımcı bir dizge ile 

oluşturulacak olan birimler içerisinde çalışması, emek sarf etmesi ve sorunlara 

çözüm bulma süreçlerini gözlemlemesi ile gerçekleşecektir. Kentsel sorunlarla ilgili 

olarak ‘yalnızca şikayetçi olmanın boş bir eylem olduğu, çözüm için kendisinin de 

bir yurttaş olarak çaba göstermesi gerektiği, her şeyi devletten beklemenin yanlış 

olduğu’ düşüncesi ve bilinci, yurttaşın katılımcı örgütler içerisinde çalışması, emek 

vermesi ile olgunlaşır (Adıgüzel, 2003: 48-49). Bu açıdan bakıldığında, 

belediyelerde halkın katılımını, sadece belirli sürelerde yapılan başkan ve meclis 

üyeleri seçimlerinde aday olma ya da oy kullanmak biçiminde ortaya çıkan siyasal 

katılımından ibaret saymamak gerekir. Halkın katılımını aynı zamanda yönetimin 

bütün eylem ve işlemlerinde geçerli olabilen bir halkla ilişkiler yaklaşımı olarak 

benimsemek doğrudur (Kurt, 2015: 339). 

1.3.6. Yineleme ve Süreklilik İlkesi 

 Halkla ilişkilerde hedef kitleyi etkilemek ve iletilen mesajları kalıcı kılmak 

için tıpkı reklamcılıkta olduğu gibi yineleme yöntemi kullanılmaktadır. Kişiler 

yinelenen mesajları beyin merkezine yerleştirerek küçük simgeler kullanıldığında 

anımsamaktadır. Bu çabalar bir defaya özgü olmayıp yineleme süreci içinde sürekli 

devam etmelidir (Sabuncuoğlu, 2001: 56-57).  

Halkla ilişkiler uygulamalarının uzun soluklu uygulamalar olduğu göz 

önünde bulundurulursa vatandaşlarda olumlu bir izlenim uyandırmak isteyen 

belediyelerin sadece ilettikleri mesajlarda değil aynı zamanda faaliyetlerinde de 

sürekliliğin olması gerekmektedir (Tarhan ve Bakan, 2013: 40). Genel anlamda 

değerlendirildiği zaman, mesajların belli zaman dilimindeki uyum ve tutarlılığının 
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yanında, değişik zaman kesitleri içerisindeki tutarlılığı ve sürekliliğinin de önem 

taşıdığı görülmektedir (Acar, 2002: 196).    

1.3.7. Kimlik İlkesi 

 Belediyelerde halkla ilişkiler hedef, politika ve uygulamaları açısından önem 

taşıyan hususlardan birisi de, bütün bunların kimlik kapsamı içinde değerlendirilmesi 

ve planlanması gereğidir. Belediyelerde halkla ilişkiler açısından kimlik konusu 

birbiriyle ilişkili üç ana başlık altında ele alınabilir; belde ya da kent kimliği, kurum 

kimliği ve bu ikisiyle karşılıklı gelişen/geliştirilmesi gereken kentlilik/hemşerilik 

bilincidir (Acar, 2002: 188). 

Kent kimliği açısından bakıldığında, günümüz belediyeciliğinin en önemli 

sorunlarının başında, kentte yaşayan ama yeterli kentlilik bilincine ulaşamamış kent 

halkı olgusu gelmektedir. Bir yandan kentli olmanın kendisine sağladığı hakları, öte 

yandan üzerine düşen yükümlülükleri ve sorumlulukları bilmeyen bireylerde 

somutlaşan bilinçlenmemiş kent insanı sorununun aşılması, belediyeciliğimizin 

bugünü ve geleceği için önümüzde duran en önemli konulardan birisidir (Yalçındağ, 

1996: 30). 

Kurum kimliği; kuruluşun logosu, kullandığı renkler ve amblemi içine alan 

kurumsal dizaynın yanı sıra kurumsal iletişim, kurumsal davranış ve kurum felsefesi 

unsurlarını da barındırmaktadır (Okay, 2002: 39). Belediyeler halkla ilişkiler 

politikalarını planlama ve uygulama aşamasında kurum kimliğinden etkilenmektedir.  

Belediyelerde halkla ilişkilerin kent ve kurum kimlikleri ve 

kentlilik/hemşerilik bilinci kapsamında ve bir bütünlük içinde değerlendirilmesi ve 

tasarlanması, yürütülen çalışmaların anlamı ve etkinliğini olumlu yönde ve önemli 

ölçüde geliştirecektir (Acar, 2002: 189).  

1.4. Belediye Halkla İlişkilerinde Hedef Kitle 

Halkla ilişkiler terimi hedef kitle kavramını da bünyesinde barındırmaktadır. 

Halk halkla ilişkilerin ulaşmayı arzuladığı topluluktur. Burada ‘halk’ sözcüğü bir 

ülkede yaşayan, genciyle, yaşlısıyla, etnik ve dini oluşumları da içeren insanlar 

topluluğunu, değişkeleriyle tüm nüfusu, demografik yapıyı, kamuoyunu çağrıştırır 
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(Çamdereli, 2000: 49). Hedef kitle ise, halkla ilişkiler çalışmalarında yapılan tüm 

etkinliklerin yönlendirildiği, bu etkinlikler neticesinde kendilerinden eylem ve 

düşünce değişimi beklenen kişiler ya da gruplar olarak tanımlanabilir (Kocabaş vd., 

2004: 77). Bu grupları belirleyen demografik, sosyal, ekonomik, kültürel ve kişisel 

özellikler vardır (Bıçakçı, 2006: 117). 

Günümüzde bir kurumun hedef kitlesi ile işbirliği içinde olmadan, görüşlerini 

göz ardı ederek yaşaması, ya da hükümetin kamuoyunu önemsemeden ayakta 

kalması ve demokrasinin gerektiği biçimde işlemesi, seçmenin desteğinden yoksun 

yerel yönetimlerin ise, uzun ömürlü olması olanaksızdır. Kar amaçlı işletmelerin, 

tüketici, ortaklar ve çalışanlar gibi hedef kitleleri ile iletişimi, yönetim fonksiyonu 

içinde önemli bir yer tutar. Bu durumda yönetimin kendisine sorması gereken, 

‘iletişime gerek var mı?’ sorusu değil, ‘nasıl iletişim kurmalıyız’ sorusu olmalıdır. 

Kurum içinde değişik düzeylerde alt gruplarla, kurum dışında ise, yasa düzenleyicisi, 

sendika, tüketici gibi kurumdan bağımsız ama ilişkinin gerekli olduğu gruplarla 

iletişim halkla ilişkiler uygulamaları ile gerçekleştirilmektedir (Peltekoğlu, 2007: 

167).   

1.4.1. İç Hedef Kitle 

Belediyelerin halkla ilişkiler çalışmalarında muhatap olduğu ve öncelikle 

önem verilmesi gereken en yakın hedef kitle, iç hedef kitledir. İç hedef kitlenin 

ihmali ya da dikkate alınmaması dış çevreyle olan bütün halkla ilişkiler çalışmalarını 

boşa çıkaracaktır. Halkla ilişkiler politikalarının iç hedef kitlede olumlu bir izlenim 

yaratması, bir anlamda iç sorunları çözen, kendine güvenen bir kuruluşun dışarıya da 

rahatlıkla açılabilmesini sağlayacaktır (Çamdereli, 2000: 53). 

1.4.1.1. Belediye Organları 

Meclis, encümen ve başkandan oluşan belediye organları belediyenin birincil 

hedef kitlesini oluşturmaktadır. Aşağıda bu organlar, rolleri ve sorumlulukları 

bakımından incelenmiştir. 

Meclis Üyeleri: Belediye meclis üyelerinin temel işlevi halkın iradesinin 

temsil edilmesidir. Meclis üyesinin gücü ve meşruiyeti halk desteğine dayanır. 

Meclis üyesi topluma liderlik ve rehberlik eder, toplum ile belediye arasındaki 
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ilişkilerin kolaylaştırılmasına imkan sağlar. Yerel halkın ortak toplumsal problemler 

konusunda tavır alıcı, belediyenin faaliyetlerine daha yoğun ilgi gösteren aktif ve 

bilgili vatandaşlar olmasına demokratik bir anlayışla destek verir 

(www.migm.gov.tr/Dokumanlar). Bu süreçte belediyenin halkla ilişkiler birimi 

meclis üyelerine, vatandaşlar ile ilgili bilgileri doğru, düzenli, sürekli ve dürüst bir 

şekilde aktararak dolaylı yönden belediye ile vatandaş arasında olumlu bir iletişim 

kurulmasını sağlayacaktır. 

Encümen Üyeleri: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34. Maddesinde 

belediye encümen üyelerinin görevlerine aşağıda yer verilmiştir 

(www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5393): 

 Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı 

inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek, 

 Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını 

almak ve uygulamak, 

 Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek, 

 Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında 

aktarma yapmak, 

 Kanunlarda öngörülen cezaları vermek, 

 Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye 

uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek, 

 Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis 

kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına 

karar vermek, 

 Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek, 

 Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine 

getirmek. 

Belediye Encümenin görevleri incelendiği zaman, vatandaşın daha iyi ve 

huzurlu bir belediyede yaşayabilmesi için alınan kararlarda söz sahibi olduğu 

görülmektedir. Bu kararların vatandaş tarafından kabul edilebilirliğini ve sağlıklı bir 

şekilde uygulanabilirliğini sağlamak için vatandaşın belediyeden beklentilerinin ve 
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şikayetlerinin bilinmesi gerekmektedir. Bunun yolu da belediye halkla ilişkiler 

biriminden geçmektedir.  

Belediye Başkanı: Büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin 

temsilcisidir. Belediye başkanının görevlerinden bazılarına aşağıda yer verilmiştir 

(Büyükşehir Belediye Kanunu, 2002: 17-18): 

 Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve 

idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, 

 Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu 

organların kararlarını uygulamak, 

 Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin 

etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri 

almak, 

 Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve 

gelirlerinin tahsilini sağlamak,  

 Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına 

sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli 

tasarruflarda bulunmak. 

1.4.1.2. Belediye Personeli 

Belediyede iç hedef kitle denilince ‘Çevre Koruma Daire Başkanlığı, Park ve 

Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Emlak Yönetimi Müdürlüğü, Mali 

Hizmetler Daire Başkanlığı, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Plan ve Projeler Müdürlüğü, 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ gibi çeşitli birimler adı altında çalışan 

belediye çalışanları akla gelmektedir.  

 Değişik kültür ve farklı statüde pek çok insanın temsil ettiği çalışanlar, 

belediyenin hem dışarıya karşı temsilcileri olarak, hem de verimliliği belirleyen 

faktör olarak hedef kitlenin önemli bir grubunu oluşturmaktadır (Peltekoğlu, 2007: 

169). Bu nedenle çalışanlara yaptıkları hizmetin kuruluşa sağladığı faydalar 

hatırlatılarak, kuruluşla ilgili olarak alınan bazı kararlar çeşitli iletişim kanalları 
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vasıtasıyla iletilmelidir. Bu faaliyet, çalışanları tatmin edebileceği gibi, çalışanların 

kuruluş dışında iletişimde bulunduğu çevreye de olumlu ve olumsuz olarak 

edindikleri bilgileri, izlenimleri aktarma açısından da önem taşımaktadır. Bu 

durumda çalışanlar hem verimliliği etkilemekte, hem de kuruluşun dışarıya 

tanıtılmasında rol oynayabilen önemli hedef kitleler arasında yer almaktadır (Okay 

ve Okay, 2002: 233). 

1.4.2. Dış Hedef Kitle 

Kuruluşların iletilerini iletecekleri dış hedef kitleleri basından bankalara, 

siyasal partilerden derneklere kadar çok çeşitlilik göstermektedir. Geniş bir yelpazeyi 

kapsayan dış hedef kitleler, belediyelerin toplumsal kabulü açısından önem 

taşımaktadır (Çamdereli, 2000: 55). Dış hedef kitle çeşitlerine aşağıda yer 

verilmektedir.  

1.4.2.1. Hemşeri-Seçmen  

Belediyecilik açısından hedef kitle, belde sınırları içinde yaşayan bütün 

halktır. Seçmenler hedef kitlenin önemli halkalarından birini oluşturmaktadır 

(Bülbül, 1998: 129).  

Belediyenin yapmış olduğu halkla ilişkiler çalışmalarının amacı, kent halkının 

görüşlerini, beklentilerini, tepkilerini belirleyerek bunlardan; bir yandan, kamu yararı 

ve kent halkının ihtiyaçlarına uygun olanların belediye hizmet politikalarına ve 

uygulamalarına yansımasını sağlamak, diğer yandan bu görüş ve tepkilerden 

belediyeyi destekleyici nitelikte olanların pekişmesi ve süreklilik kazanmasını 

sağlamaktır. Yanlış ve karşı olan görüş, beklenti ve tepkilerin de düzeltilerek olumlu 

yönde değiştirilmesine, mevcut olmayan ama başarılı belediyecilik açısından ilgili 

halk kesiminde yerleşmesi gerekli görüş ve tepkilerin halka kazandırılmasına çaba 

harcamaktır (Yalçındağ, 1996: 21). Yani belediye yapmış olduğu ve yapacağı bütün 

faaliyetlerde ilk olarak seçmenleri göz önünde bulundurarak ilerlemektedir. Çünkü 

seçmen tarafından halkı düşünen bir belediye algısının oluşması belediyeyi bir 

sonraki seçimlerde daha da ileriye taşıyacaktır.  
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1.4.2.2. Toplumsal Çevre 

Kurumun çevresiyle olan ilişkileri yapısına bağlıdır. Bu nedenle, yerel 

yönetimler nükleer santral, fabrika, araştırma laboratuarı, hapishane, havaalanı, liman 

vs. gibi faaliyet alanları birbirinden farklı kurumlar, aynı yörede yerleşmiş olsalar 

bile, gereksinimleri ve iletişim biçimleri birbirinden farklıdır. Çünkü her bir kurumun 

gürültü, temizlik, grev, park yeri tıbbi atık gibi çözmek zorunda olduğu birbirinden 

farklı sorunları vardır (Peltekoğlu, 2007: 169). 

1.4.2.3. Basın  

Kamuoyu oluşturmada en etkin araç olan basının rolü bütün toplumlar 

tarafından kabul edilmektedir. Bu nedenle halkla ilişkiler uzmanları basınla düzenli 

ve sürekli ilişkiler kurmalıdır. Basında görev yapan yazı işleri müdürleri, köşe 

yazarları, ekonomi yazarları ile tanışmalı, aralarında yakın, sıcak ve birbirini 

destekleyen türden ilişkiler kurmalıdır (Sabuncuoğlu, 2001: 127). 

Halkla ilişkiler uzmanları basın, televizyon ve radyo gibi önemli iletişim 

araçlarından, belediye ile halk arasında iki yönlü iletişim amacıyla yararlanmalıdır. 

Bu, belediyeye olumlu bir imaj kazandırmanın yanında, öncelikle belediyeden halka, 

halktan belediyeye bilgi akımını sağlamak ve bunun örgütsel gereklerini yerine 

getirmek için değerlendirilmelidir (Yalçındağ, 1996: 35).  

1.4.2.4. Kamuoyu Önderleri 

Kamuoyu önderleri yaptıkları yorumlarla, açıkladıkları düşünceleriyle 

kamuoyunun düşüncelerini değiştirebilen, yönlendirebilen, etkileyebilen kişilerdir; 

kuruluşun hizmet alanına göre geniş bir kitleyi etkileyen (Çamdereli, 2000: 50); 

aileden, akademisyenlere, politikacılara, yazarlara, gazetecilere, din adamlarına 

kadar uzanan farklı meslek ve konumlarda olan insanların oluşturduğu gruptur 

(Kocabaş vd., 2004: 90). 

Halkla ilişkiler kampanyalarında çoğu zaman anahtar rolünü oynayan 

kamuoyu önderlerinin, kimi zaman böyle bir formal sıfatları olmasa bile, edindikleri 

bilgiyi diğerleriyle paylaşma yetenek ve istekleri, okuyan, dinleyen, gözlemleyen ve 

konuşan bu kişilik özellikleri onları etkili iletişim kaynağı haline getirmektedir. Bu 
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özelliği kamuoyu önderini, iletişim stratejisinin temel taşı haline getirir (Peltekoğlu, 

2007: 170). 

Belediyeler, halkla ilişkiler biriminin düzenlediği plan ve program dahilinde 

kamuoyu önderi konumunda olan muhtarlarla işbirliği yaparak, zaman zaman onların 

görev yaptıkları mahallelerde, vatandaşları yapılan çalışmalar hakkında 

bilgilendirmek ve vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini öğrenmek amacıyla 

toplantılar düzenlemektedir. Vatandaş düşünce ve fikirlerini doğrudan belediyeye 

aktaramadığı zamanlarda, bilgi alma ve verme konusunda aksaklıklar 

yaşayabilmektedir. Kamuoyu önderleri bu gibi durumlarda halkla ilişkiler birimiyle 

bağlantı kurarak iletişim eksikliğinin oluşmasını engellemektedir.  

1.4.2.5. Gönüllü Örgütler 

Yerel yönetim geleneğimizde gerek dernek, vakıf gibi gönüllü kuruluşlar 

gerekse gönüllülerin katılımıyla sınırlı alanlarda hizmetlere gönüllü katılım olsa da 

günümüzde çok daha geniş sosyal, ekonomik, kültürel alanlarda hizmetlere katılım 

söz konusudur (Palabıyık, 2007).   

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 09 Ekim 2005 tarihli 25961 sayılı 

Resmi Gazete’de yayınlanan “İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü 

Katılım Yönetmeliği” hakkında kısa bilgi verilmektedir. Yönetmelikte “Gönüllü”: 

Bilgi, beceri ve yeteneğini, her türlü ortak çalışma, imkân ve zamanını ortaya 

koyarak çalışma alanı konusunda maddi bir kazanç beklemeksizin yerel yönetim 

hizmetlerine katılan gerçek ve tüzel kişiler ile bünyesindeki gönüllüleri bu 

hizmetlerde görevlendirecek kamu kuruluşları biçiminde tanımlamaktadır. (İl Özel 

İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği, 2005: 5). 

 Gönüllü örgütlerin varlığının yerel yönetimler açısından etkinlik derecesine 

bakacak olursak (Palabıyık, 2007); 

 Katılımın gönüllü olması ile kurumsal tanıtım şansı elde edilir, 

 Yerel yönetimlerin çalışmalarının, toplum tarafından görülerek 

benimsenmesine yardımcı olur. Gönüllüler, bir anlamda, toplumsal 

önderler olarak toplumla kurum arasında aktif iletişim aracı haline 

gelirler, 
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 Diğer taraftan gönüllüler hizmetlerin zamanında, daha etkin, verimli 

sunulmasını sağlar. Geliştirilecek proje ve programlarla toplumsal 

sermaye bu anlamda değerlenmiş olur, 

 Kısıtlı bütçelerle hizmet sunmak durumunda olan yerel yönetimler, 

gönüllü katılım sayesinde bu hizmetleri yerine getirebilme olanağı 

kazanmış olurlar, 

 Son olarak, gönüllü katılımı, olması gerektiği gibi yöneten kamu 

yöneticileri için aldıkları geri bildirimler teşvik edici olmakta, 

uygulamada daha iyisi bu anlamda araştırılmaktadır. 

1.4.2.6. Üniversiteler ve Okullar 

Belediyeler halkla ilişkiler çalışmalarında uzun dönemde fayda sağlamak 

adına akademisyenler ve öğretmenlerle birlikte ortaklaşa programlar 

düzenlemektedir. Bu programlar aracılığıyla hem gelecek neslin eğitim, kültür ve 

sanat alanında ilerlemesini sağlamakta hem de devamlı bir iletişim sağlayarak 

öğrencilerin zihninde yer edinmektedir. Bu uzun dönemli faaliyetin planlı, düzenli ve 

iyi bir şekilde yönetilebilmesi ise iyi planlanmış bir halkla ilişkiler süreciyle mümkün 

olmaktadır.  

1.4.2.7. Sendikalar 

Sendikalar, çalışanların iş hayatındaki ekonomik ve sosyal haklarını koruyan 

ve savunan, deyim yerindeyse kurumlar üzerinde denetim işlevi gören kuruluşlardır 

(Çamdereli, 2000: 55). Belirli sayıda işçi çalıştıran bazı işletmeler sendikaların 

varlığı ile karşılaşabilmektedir. Sendikalar, işçilerin ekonomik ve sosyal haklarını 

savunan ve koruyan kuruluşlardır. İşletme yönetimi ve sendikalar çıkar çatışmaları 

sebebiyle sık sık karşı karşıya gelirler. Zaman zaman aralarında derin görüş 

ayrılıkları ortaya çıkar ve bazen sendika grev kararı alabilir. Bu durumda işletme 

önemli zararlara uğrayabilir. Oysa işletmenin bünyesindeki halkla ilişkiler birimi 

sendikalara işletmenin ekonomik gücü ve sosyal imkanları konusunda sürekli, 

düzenli, doğru ve dürüst bir şekilde bilgi aktarır ve sendikanın güvenini kazanırsa 

sendika yönetimi ile işletme yönetimi arasında daha iyi ilişkiler kurulabilir. 

Sendikaları kuruluşun bir parçası gibi görmeyen, onlara bilgi verme gereği 
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duymayan ve sendikaları hiçe sayan kuruluş yönetimi sürekli bir şekilde işçi 

şikayetleri ve alınan kararlara direnme durumlarıyla karşılaşır. Bu nedenle halkla 

ilişkiler uzmanlarına sendikalarla iyi ilişkiler kurma konusunda önemli görevler 

düşmektedir (Sabuncuoğlu, 2001: 118). 

1.4.2.8. Hizmet Sağlayanlar 

Hizmet sağlayanları reklam, halkla ilişkiler, mali ve hukuk işleri gibi 

profesyonel anlamda hizmet verenler, kamu hizmeti verenler, eğitim ve danışmanlık 

kuruluşları, araştırma birimleri ve mesleki birlikler oluşturmaktadır. Kurumun bu 

hedef kitleleriyle olan iletişimini sağlamada kullanılan başlıca araçlarını ise, kurum 

dışına yönelik hazırlanan dergiler, iş gezileri, seminer, iş yemekleri, basın 

toplantıları, bültenler ve video gibi benzeri iletişim araçları 

oluşturmaktadır (Gültekin’den akt., Okay ve Okay, 2002: 234). 

Kalite sürekliliğini sağlamak için kuruluşa gereken düzenli hammadde ve 

hizmet girdilerinin sağlanması gerekmektedir. Halkla ilişkilerciler bu bağlamda 

karşılıklı bilgi akışını sağlayarak, aksaklıkların oluşmasını engellemektedir 

(Çamdereli, 2000: 58). 

1.4.2.9. Diğer Belediyeler 

Günümüz rekabet ortamında var olmak isteyen ve hatta olumlu bir imajla 

kalıcılığını sağlama almak isteyen belediyelerin reklam ve halkla ilişkiler 

programlarını hazırlarken daha güncel, dikkat çekici ve daha yaratıcı olabilmeleri 

için söz konusu rakip belediyeleri yakın bir mercekten izleme altına almaları ve bu 

çalışmaları değerlendirerek kendi çalışmalarına ilişkin ne yapacaklarına karar 

vermeleri gerekmektedir (Kocabaş vd., 2004: 87).  

1.5. Belediye Halkla İlişkiler Çalışmalarında Kullanılan İletişim Araçları 

Yerel yönetim örgütünün ilgili hedef grupları ile iletişim kurması sırasında 

başvurabileceği çok sayıda iletişim aracı aşağıda sıralanmıştır (Yayınoğlu, 2007: 

174). 
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1.5.1. Tanıtım 

Tanıtma, belirli mesajları, belirli hedef kitlelere ileterek davranış ve bakış 

açılarını değiştirmeye yönelik bir çalışmadır. Tanıtma, sabır, para ve eşgüdüm 

(koordinasyon) ister (Bülbül, 1998: 20). Tanıtımın amacı olumlu olarak yer almak 

olsa da zaman zaman sonucun kontrol edilemeyip olumsuz tanıtımın da iletişim 

araçlarında yer aldığı görülmektedir. Tanıtımın yapılacağı yazı veya görüntü 

hazırlanırken hangi bilgilerin hangi medya kuruluşlarının dikkatini çekeceği önceden 

belirlenmeli ve medya kuruluşuna eksiksiz olarak haber, resim veya görüntü şeklinde 

bilgiler aktarılmalıdır (Okay ve Okay, 2002: 60). 

1.5.2. Kurumsal Reklam  

Bazen prestij reklamı da denilen kuramsal reklamlar yayınlanacak haberlerde 

(yer darlığından dolayı) teknik ayrıntıların yer alamayacağı bilindiğinden, bu 

ayrıntıları kamuoyuna duyurmak amacıyla yayınlanan araçtır. Birer duyuru 

niteliğinde olan kurumsal reklam satış reklamları ile karıştırılmamalıdır (Asna, 1998: 

19).  

1.5.3. Sponsorluk 

Sponsorluk, ürün ve firma imajı ile prestijini geliştirmek, marka imajını 

yayarak satış hacmini artırmak için işletmelerin kamuoyunun ilgisini çekebilecek 

olaylar ile toplumsal sorunlar, kültürel ve sportif faaliyetlere yatırım yapma ve maddi 

destek sağlama amaçlı halkla ilişkiler çabalarıdır (Tuncer vd., 2008: 405). 

Sponsorluk faaliyetleri bir kuruluşun halkla ilişkiler faaliyetlerine oldukça 

uygundur. Çünkü sponsorluk yapan kuruluş kendisinin yönlendirmediği bir faaliyeti 

desteklemekte ve böylece o kuruluşun topluma karşı olan sorumluluğunu da yerine 

getirmesini sağlayarak hem topluma hizmet etmekte hem de kuruluş imajının 

gelişmesine katkı sağlamaktadır (Okay, 1998: 28).  

1.5.4. Lobicilik 

Lobicilik, politik süreçte doğrudan yer almayan kişi veya gruplar tarafından 

bir işletmenin çıkarları doğrultusunda kamu politikasının değiştirilmesi için yapılan 

ikna edici iletişim çabaları olarak tanımlanmaktadır (Tosun, 2003: 350-351). 

Lobicilik kavramının kaynağı, İngilizce lobby sözcüğü ile tanımlanan meclis 
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koridorlarında, yasa koyucuların belli yönde oy kullanmasını sağlamak için 

yürütülen kulis çalışmalarına dayanmaktadır (Peltekoğlu, 2007: 596). 

Lobicilik çalışmasının kime yönelik olduğu ve hangi konularda yürütüldüğü 

bunların belediye yönetimlerince merkezi hükümete karşı nasıl kullanılabileceği 

şöyle belirtilebilir (Budak ve Budak, 2000: 27): 

 Meclisteki milletvekilleri ve partilerin önemli temsilcileriyle yüz yüze 

görüşerek yerel yönetimlerin geleceği üzerine görüş bildirmek, 

 Yerel yönetimleri etkileyecek politikaları ve yasaları inceleyerek 

bunlar hakkında raporlar hazırlamak, 

 Meclis üyelerini kendi bölgelerindeki sosyo-ekonomik gelişmeler 

konusunda bilgilendirmek, 

 Hükümetin tüm üyeleriyle iletişim kurarak yerel yönetimlerin 

sorunları hakkında ikna etmek,  

 Siyasi çevrelerdeki yerel yönetim ve onu ilgilendiren tartışmalarda 

müdahil olmak. 

1.5.5. Özel Etkinlik 

Etkinlik kavramı İngilizce ‘event’ kelimesinin karşılığı olarak 

kullanılmaktadır. Kavram olay ve daha çok etkinlik olarak günümüz Türkçesinde 

kabul görmektedir. Etkinlik kavramı, özel bir durumu kutlamak veya çeşitli sosyal, 

kültürel, ekonomik hedef ve amaçlara ulaşmak için planlanmış spesifik ritüeller, 

gösteriler ve kutlamalar olarak tanımlanmaktadır (Yüncü vd., 2013: 5). 

Etkinlikler, organizasyona dayalı çalışmalar olduğu için, anlık gelişmelere 

bağlı olarak karşılaşılabilecek birçok risk barındırmaktadır. Bu yüzden etkinliklerin 

detaylı olarak planlanması, etkinlik esnasında yaşanabilecek en ciddi sorundan, en 

basit aksaklığa kadar her şeyin düşünülerek hazırlıklı olunması gerekir. Etkinlik 

yönetiminde detaylar çok önemlidir ve başarılı etkinlikler, detaylar doğru yönetildiği 

takdirde ortaya çıkacaktır (Göksel, 2010: 129).  
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1.5.6. Sunum ve Sergileme 

Halka, örgütü tanıtmak, güvenini kazanmak amacıyla düzenlenen sergiler, 

ürün ve düşüncelerin slayt, grafik, resim ve fotoğraflarla desteklenerek tanıtılmasını 

sağlayan kuruluşun prestijini artıran bir olaydır (Gürüz, 1993: 76). Son yıllarda 

çizgilerle anlatılan mesajları bir araya toplayan sergiler oldukça sık tercih edilen bir 

yöntem haline gelmiştir.  

Kuruluşları ve onların çalışmalarını tanıtmaya yönelik sergiler belirli 

koşullara uymak zorundadır. Bu koşullar beklenen sonucu elde etmede kolaylık 

sağlayacaktır. Sergi, halka anlatmak istediklerini kolayca anlatabilmelidir. 

Görüntüler olabildiğince açık olmalıdır. Görüntülerin verilmesinde mantıksal bir sıra 

izlenmelidir. Resimler ve çizgiler, mümkünse tamamlayıcı nitelikteki maket ve 

panolarla desteklenmelidir (Kazancı, 1995: 266). 

1.5.7. Tören- Ritüel 

Törenler, iş yaşamındaki tanıtım, ödüllendirme, kalite, takım çalışması ve 

yönetim becerilerinde birleştirici, pekiştirici ve destekleyici bir nitelik arz eder. 

Tören ve ritüeller, kültürün tamamlayıcı bir unsuru ve daha önce belirtildiği gibi bir 

topluluğu bir arada tutan sembolik bir yapıştırıcıdır. Daha da önemlisi, törenlerin 

uyumlaştırıcı etkisi olmadan iş hayatı değişen koşullara uyum sağlayamaz. Değişik 

biçimlerdeki sosyal organizasyonlar, bir şirketin bilgi, analiz ve stratejiden oluşan 

beyni olduğu şeklindeki görüşe bir alternatiftir (Deal ve Key, 2000: 31). 

1.5.8. Danışma ve Yönlendirme Hizmetleri 

Halkın enformasyonu ile ilgili çalışmalar işaret levhalarının veya çeşitli 

afişlerin yerleştirilmesi, binaya ve diğer bürolara nasıl girileceğinin açık olarak işaret 

edilmesi, verilmesi ile daha binalara girilmeden sokaklarda, yollarda başlar. Telefon 

santralleri, yazılı başvuru yolları da bu kapsam içerisindedir (Tortop, 1998: 53). 

1 Şubat 1967 tarihinde yurttaşların yönetimle ilgili sorunlarını (08) nolu 

telefonla çözümlemeye ve yol göstermeye çalışan İdari Danışma Merkezi de bu 

amaçla kurulmuştur (Ertekin, 1995: 132) ancak zamanla ortadan kalkmıştır. 
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1.5.9. Kurumsal Yayınlar 

Roger Haywood’a göre genel anlamdaki ‘kurum içi iletişim’ tanımına, kurum 

gazetesi/dergisi, bültenler, tartışma gruplarının toplantıları, duyuru tahtaları, dâhili 

radyo ve TV yayınları, personele ve hissedarlara yönelik telefon mesajı servisleri, 

video gösterileri, mektuplar, duyurular, mülakatlar gibi, örgüt mensuplarına yönelik 

iletişim biçimleri, araçları ve yöntemleri girmektedir (Akt. Oktay, 1996: 75). 

Kurumsal yayın içerisine gelişen enformasyon çağının baş yapıtı olan interneti de 

dahil etmek mümkündür.  

1.5.10. Ağızdan Ağıza Söylenti 

İngilizcedeki WOM (Word of Mouth) sözcüğünden literatüre giren ağızdan 

ağıza iletişimin insanların bildikleri, hissettikleri ve yaptıkları üzerindeki etkisi uzun 

yıllar önce kabul edilmiştir (Buttle, 1998: 241).  

Günümüzde ise internet, bir tür ağızdan ağıza iletişimin bir mecrası olmuş 

durumdadır. Günlük yaşantımızın bir parçası olmakta, insanlar internet sayesinde 

haberleşmekte, mesaj iletmektedir. Günlük hayatta karşılaştığı sosyal, kültürel, 

ekonomik sorunları başkalarıyla paylaşabilmektedir (www.journalagent.com). 

Belediye Kanuna göre veya sosyal belediyecilik anlayışı hakimiyetinde yapılan 

faaliyetlerin vatandaş tarafından iyi ve kötü bir şekilde algılanması belediye için 

önemlidir. Çünkü seçmen beğendiği bir etkinliği diğer ilçe veya kendi ilçe 

sakinlerine yüz yüze iletişim yoluyla anlatmakta veya internet üzerinden etkinliğin 

fotoğrafını paylaşarak anında iletişimi sağlamaktadır.  

1.5.11. Destekleme ve Toplumsal Bağışçılık 

Otis Baskin, Craig Aranoff ve Dan Lattimore destekleme ve toplumsal 

bağışçılığı, sponsorluk kavramından farklı olarak toplumdaki bazı olaylara ve 

ihtiyaçlara duyarlı davranmak amacıyla yapılan hayırseverlik uygulamaları olarak 

açıklamıştır. Genellikle örgütlerin insiyatifinde ve bünyesinde bulunan işgücü, 

malzeme, bilgi birikimi ve deneyimler gibi kaynaklardan yararlanılmasına izin verme 

ve bunları sağlama yoluyla desteklemeler yapılır. Diğer uygulama biçimi ise örgütün 

çeşitli kaynaklardan sağladığı mal ya da parasal yardımı toplumun ihtiyaç duyduğu 

bir alanda kullanmak üzere bağışlamasıdır (Akt. Yayınoğlu, 2007: 180).  
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1.6. Belediye Halkla İlişkiler Çalışmalarında Kullanılan Yol ve 

Yöntemler 

Belediyelerin halkı tanımak ve halka kendini tanıtmak için kullandığı araç ve 

etkinlikler tanıma, tanıtma ve hem tanıma hem de tanıtma faaliyetleri olarak üç 

başlık altında ele alınmıştır. 

1.6.1. Tanımaya Yönelik Etkinlikler 

Halkla ilişkilerin işlevlerinden biri olan halkı tanımak, belediyenin halkın 

zihninde nasıl algılandığını öğrenmektir. Tanıma yöntemleri, belediyelerin vatandaş 

nezdindeki algısının öğrenilmesinde en kolay yöntemlerden birisidir. Bu yöntemler 

ile kent halkının zihnindeki, belediyeye yönelik yanlış ve olumsuz algıları 

belirlenmeli (Türk ve Akçay, 2010: 147) ona göre belediyenin yönetsel bir tavır 

tutunmasına ve uygun halkla ilişkiler programları yapmasına imkan verilmelidir 

(Karadeniz, 2008: 116). Halkın istek, beklenti, yakınma ve eleştirilerinin öğrenilerek 

yapılacak çalışmaların yeniden planlanarak ele alınması, danışan yönetici birimine 

üstünlük sağlamakta ve aldığı kararların uygulanabilirlik şansını da olabildiğince 

artırmaktadır (Kazancı, 1997: 135). Çünkü halka danışılarak elde edilebilen bu 

tespitler aracılığıyla belediye karar ve yürütme organları, hizmet politikaları ve 

uygulamalarındaki doğru ve yanlışları anlama olanağına kavuşacak, daha da önemlisi 

halkın bunlara ilişkin görüş ve tavırları öğrenilmiş olacaktır (Yalçındağ, 1996: 101). 

1.6.1.1. Hemşeri Profili (Hedef Kitlenin Tanınması) 

Yerel yönetimler reformu kapsamında 2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı 

Belediye Kanunu’nun “hemşeri hukuku” başlıklı 13. maddesinde hemşeri tanımı 

yapılmış, belediye ve hemşerilerin birbirlerine karşı zorunlulukları düzenlenmiştir. 

Bu maddeye göre; herkes, ikamet ettiği belediyenin hemşerisidir. Hemşerilerin, 

belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgi alma ve 

belediye idaresinin yardımlarından eşit ölçüde yararlanma hakları vardır. 

Yardımların insan onuruna zarar vermeyecek koşullarda sunulması zorunludur (Özer, 

2013: 39). 

Belediyelerin kaliteli hizmet üretmeleri yerel yönetimi sorgulayan, 

denetleyen, gerektiğinde destekleyen bu amaçlar için sivil toplum örgütlerinden 
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faydalanan, iletişim içerisinde olan aktif katılımcı ve sorumlulukların bilincinde olan 

hemşerilerin varlığına bağlıdır. Katılım saydamlık ve halkla ilişkiler yönetimlerinin 

hepsi hemşerilerin bu konuda bilinçlenmeleri için uygun araçlardır. Hemşerilerin 

yerel yönetimlerin herhangi bir kararı, projesi ve programı ile ilgili görüşlerini, 

isteklerini, yakınmalarını ve şikayetlerini iletmek için yapılacak girişimler 

özendirilmeli ve işbirliği yapılmalıdır. Sorumlu ve etkin hemşerilik halkın yerel 

yönetim çalışmalarına karşı duyarlılığını artıracak ve halkla ilişkiler programlarının 

yardımı ile hemşeri bilincinin gelişmesi yerel yönetimleri halk denetimi altında daha 

dikkatli kaynak kullanımına daha etkili ve verimli hizmetler üretmeye zorlayacaktır. 

Hemşerilerin soru sormalarına imkan sağlamak için belediye meclislerinde özel 

toplantılara katılımları sağlanmalıdır (Yalçındağ, 1996: 211-213). 

1.6.1.2. Kamuoyu Yoklamaları ve Anketler (Public Opinion Poll) 

Belediye yönetiminin önemli hizmetlere ilişkin karar vermeden önce, 

toplumun konu üzerinde ne düşündüğünü anlama, belde halkının görüş, düşünce, 

dilek, istek ve önerilerini öğrenebilmesinin yollarından birisi kamuoyu 

araştırmalarıdır (Akçakaya, 1999: 84). Asıl amacın kamuoyunu anlamak, 

değerlendirmek, yorumlamak, etkilemek ve onay yaratmak oluşu, halkla ilişkilerin 

gerek bilgi verme, etkileme, gerek bilgi alma, politika yönelimi ve işleyiş kararlarını 

değerlendirebilmesi açısından çeşitli yöntemleri kullanmasını gerektirmektedir 

(Öner, 2001: 109). Çoğu kez web sayfasında yer alan ve sonuçlarının da halkla 

paylaşıldığı kimi zaman belediyenin herhangi bir faaliyetinin halkta gösterdiği tepki 

kimi zaman da yapılacak bir faaliyetin halk tarafından benimsenip benimsenmediği 

konularını ölçmeye yarayan kısa çoğu kez tek soruluk anketler de bu tanıma 

yöntemlerinden birisidir (Tarhan, 2007: 81). 

Kamuoyu araştırmalarının amacına bakacak olursak (Bülbül, 1998: 58): 

 Herhangi bir konuda, olayda ya da siyasal görüşlerin belirlenmesinde 

oy, eğilim ve tutumların ne olduğu konusunda, vatandaşların ve ilgili 

kuruluşların bilgilendirilmesi için kamuoyu yoklaması önemli bir araç 

sayılmaktadır.  

 Kamuoyu araştırmaları, ülkelerin önde gelen kişilerinin halkla, 

toplumsal örgüt önderlerinin, üyeleriyle sıkı bir ilişki içinde 
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bulunmalarını sağladığı gibi aksaklıkların anlaşılması ve bunların 

giderilmesinde de önemli oranda rol oynamaktadır.  

 Kamuoyu araştırmaları, çözülmesi gerekli sorunların gerçek 

niteliklerini ortaya koymakta, halk düzeyinde bunların nasıl 

algılandığı ve neler yapılması gerektiği konusunda ön bilgileri 

toplayıcı bir işlevi de yerine getirmektedir.  

1.6.1.3. Danışma 

Halkı tanımak için yönetimin yararlanabileceği en etkili yöntemlerden biri de 

danışmadır (Bülbül, 1998: 58). Danışmada amaç yöneten ile yönetilen arasında uyum 

sağlamaktır. Yönetimin bilgi eksikliği nedeniyle yanlış yönlenmesini önlemek, etkin 

bir danışma kampanyası ile olanaklı olmaktadır (Kazancı, 1980: 62).   

1.6.1.4. Mektup ve Dilekçeler 

Belediye halkın; dilek, sorun ve yakınmalarını başvuru dilekçeleri ile de 

belirlemekte, çözümlerine ilişkin çalışmalar yapmaktadır (Bülbül, 1998: 132). 

Belediyeye halkın bireysel olarak, yazılı veya sözlü olarak yaptıkları başvuru ve 

şikayetler, belediye yönetimlerinin karar ve eylemlerini etkileyici sonuçlara neden 

olabilir. Fakat önemli olan nokta, belediye yönetiminin bu başvurulara karşı 

yaklaşımıdır. Halktan bu yolla gelecek bilgiler çerçevesinde yapılacak iyileştirmeler, 

halkın belediyesi olma sürecine olumlu anlamda katkılar sağlayacaktır (Yalçındağ, 

1996: 138). Hukukumuzda da vatandaşın dilekçelerine 30 gün içerisinde yanıt verme 

zorunluluğunun oluşu göz önüne alındığında vatandaşın dilekçesine açıklamalı yanıt 

verilmesine özen gösterilmelidir (Belediye Kanunu, 2003: 7). 

1.6.1.5. Dilek ve Şikayet Kutuları 

Belediyeler halkın istek ve yakınmalarını belirlemek için, hizmet binalarının 

genelde giriş bölümüne önemli cadde ve bulvarlara ‘dilek-şikayet’ kutuları 

koymaktadır. Bu yöntemle halk belki çekinerek aktaramadıkları sorun, dilek ve 

yakınmalarını yönetime yansıtmaktadır (Bülbül, 1998: 132). 

1.6.2. Tanıtmaya Yönelik Etkinlikler 

Tanıtma, yönetilenin aydınlatılması, kararların açıklanması, bunun yanında 

çağımızda karmaşık bir yapıya ulaşan yönetim aygıtının yol açtığı tanıma-bilme 
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eksikliğini gidermek için, yönetilene bilgi aktarma çalışması olarak tanımlanmaktadır 

(Kazancı, 1980: 35). Tanıtma çalışmalarında halka verilecek bilgilerin gerçeklere 

tam anlamıyla uygun olması zorunludur. Belediye, başarılı olduğu kadar başarısız 

olduğu yönleri ve bunun nedenlerini, bu nedenleri ortadan kaldırmak için uzun 

vadede aldığı önlemleri, her şeyi dürüstlük ve içtenlikle kent halkına anlatmalıdır. 

Toplumda yaratılacak sahte bir görüntü uzun süreli olmayacağı gibi beklenenin tam 

tersine, kamuoyunun tüm sevgi, destek ve güveninin de zamanla yitirilmesine neden 

olabilir. Belediye hizmetlerinin kamuoyuna tanıtılması, kamuoyunun çalışmalar 

hakkında olumlu desteğini sağlayacağı gibi yerine getirilemeyen hizmetlerin de 

dürüstlükle açıklanması, kamuoyunun hoşgörüsünü artıracak ve böylece halkın 

belediyesi olma işlevini kazanacaktır (Yatkın, 2007: 46). 

Tanıtım işlevi ile yönetim, bir yandan halkın kendi üstünde kurduğu 

denetimin gereklerini yerine getirirken, öte yandan halkın kendisi ile hemfikir 

olmasını sağlayacaktır (Şahin, 1996: 211).  

Tanıtma işlevinin amaçlarına bakıldığında şu başlıklar altında toplamak 

mümkündür (Tengilimoğlu ve Öztürk, 2004: 132): 

 Halkı aydınlatmak, işletmeyi ve izlediği politikaları, amaçları 

benimsetmek,  

 Halkta işletmeye karşı daha olumlu tavırlar oluşturmak,  

 Halkın kuruluşla olan işlerini kolaylaştırmak,  

 İşletmelerde gerek işe başlayan personele gerekse işletme ile ilişkide 

bulunan kişilere işletmede uyulması gerekli kurallar hakkında 

aydınlatıcı bilgiler vererek halkın bu kurallara uymasını sağlamak,  

 Hizmetlerin yürütülmesinde halkla işbirliği sağlamaktır.  

1.6.2.1. Günlük İlişkiler, Yol Gösterme ve Danışma Hizmetleri 

Belediyelerde halkla ilişkiler hizmetlerinin başında, belediye başkanı dahil 

tüm belediye personelinin ilgili hedef kitleler ile yüz yüze ya da telefon aracılığıyla 

aralıksız kurdukları ilişkiler gelmektedir. Sorunların kısa sürede çözüme 

ulaştırılması, tatlı dil ve güler yüz, sıcak ve sevecen bir yaklaşım ile, hedef kitlenin 
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nezdinde hem kurum hem de çalışanların olumlu kişisel imajlarının oluşmasına ve 

yerleşmesine katkı sağlayacaktır (Yurdakul vd., 2011: 213). 

1.6.2.2. İdari Danışma Merkezleri 

İdari Danışma Merkezi, telefonla bilgi verip yurttaşa idareye başvurmada 

kolaylık göstermek, fakat aynı zamanda yurttaşın dilek ve önerilerini saptayıp, 

bunları uygun şekilde formüle ettikten sonra ilgililere iletmek ve gereklerinin yerine 

getirilmesi için çaba harcamak zorundadır. Bu niteliklerden ötürü Danışma 

Merkezlerinin halktan yönetime, yönetimden halka rahatlıkla bilgi aktarabilecek bir 

yerde bulunmaları gerekir (Kazancı, 1972: 23).  

Dilekçeyle başvuru ya da kişisel görüşmenin mümkün olmadığı İdari 

Danışma Merkezi, halkın kamu kuruşları ile ilgili sorunlarını cevaplandırmak ve 

vatandaşların başvurularını kolaylaştıracak bilgileri telefonla vermek 

yükümlülüğündedir. Merkez sadece halkı bilgilendirmek değil, aynı zamanda 

idarenin halkla ilişkilerinin kolaylaştırılmasına, formalitelerin basitleştirilmesi ve 

kırtasiyeciliğin azaltılmasını sağlayacak bilgileri toplayarak, ilgili kuruluşlara 

iletilmesine, böylece gerekli önlemlerin alınmasına aracılık etmek görevlerini 

üstlenmiştir (Peltekoğlu, 2007: 136). 

1.6.2.3. Süreli Yayınlar ve Basın Tanıtım Araçları 

Belediyeler, halkla ilişkiler çalışmaları içinde yer alan tanıtım ve bilgi verme 

işlemlerini çoğu kez süreli yayınlar, bültenler, afişler, yıllıklar, broşürler gibi yazılı 

araçlarla da yerine getirmektedir (Bülbül, 1998: 133). 

1.6.2.4. Radyo ve Televizyondan Yararlanma 

Yaygınlığı ve okuma yazma bilmeyenlere de hitap etmesi gibi özellikleri 

nedeniyle radyo, günümüzde etkin kitle haberleşme aracı haline gelmiş 

bulunmaktadır. Büyük illerimizin çoğunda il radyoları vardır. Mahalli radyolarda 

özellikle belediye başkanları tarafından hemşerilere düzenli aralıklarla yapılacak 

konuşmaların, hizmetleri topluma tanıtma ve yapılmak istenenleri benimsetme 

bakımından yararı tartışılamayacak kadar büyüktür (Yalçındağ, 1968: 90). Fakat 

televizyonun, hem göze hem de kulağa hitap etmesi dolayısı ile seyirciler 

televizyonu daha uzun süre dikkatle seyretmektedir (Tortop, 2009: 74). 
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Belediyeler yaptıkları çalışmaları, amaçlarını ve programlarını radyo-

televizyon kanalları aracılığıyla haber ve belgesel kuşaklar halinde kamuoyuna 

yansıtma imkanlarından da yararlanmaktadır. Radyo ve televizyon yayıncılığında 

devlet tekelinin kaldırılması özel radyo ve tv’lere izin verilmesi ile sayıları giderek 

artmaktadır. Sayısal ve içerik artışı belediyelerin halkla ilişkiler çalışmalarını da 

olumlu yönde etkilemektedir. Bu bağlamda, tv ve radyo yöneticileri ile yakın ilişkiler 

kurulmalı, tanıtım programlarının içerikleri özenle hazırlanmalı, yayın günü ve 

zamanı doğru seçilmelidir (Bülbül, 1998: 133). 

1.6.2.5. Yerel Yönetimlerde İnternet Uygulamaları ve E-Devlet 

Gelişmiş kamu sektörü ekonomileri idari işlemlerde vatandaşlara ve 

girişimcilere sunduğu hizmetlerin etkiliğini artırmanın yanı sıra, şeffaflık ve karar 

alma süreçlerinde de baskı altındadır. Bu baskılar siyasi alanlarda artan rekabet, 

kurumsal değişiklikler ve teknik ilerlemeler gibi faktörlerin birleşmesi sonucunda 

ortaya çıkmaktadır. Kamu yönetiminin bütün seviyelerinde dijital teknolojilerin 

kullanımı ve e-devlet servislerinin gelişimi dönüşümün anahtarıdır (Tung’den akt. 

Arduini vd.,  2011: 144). Bilgi ve iletişim teknolojisinde yaşanan ilerlemelerin bir 

sonucu olarak ortaya çıkan elektronik devlet uygulamaları, vatandaşların daha 

öncesinde hantal, merkeziyetçi, katı, statükocu yapısından ötürü geleneksel kamu 

yönetimi anlayışında karşılaştıkları pek çok soruna farklı çözüm önerileri getirmiş; 

kamu yönetimi anlayışında yeni bir dönemin başlangıcını teşkil etmiştir (Tarhan, 

2011: 173). İnternet ve web teknolojileri e-posta, listserv ve Usenet gibi yeni iletişim 

ve katılım platformları yaratarak yönetime halkı bilgilendirme; bu yolla 

demokrasinin gelişmesine yardımcı olma, halka hızlı ve kolay online hizmet sunma 

ve daha şeffaf bir yönetimin gerçekleşmesine olanak tanımaktadır. Öte yandan bu 

teknolojiler halka, bilgi/belgeye kolay ulaşma, idarecilerle iletişim ve etkileşime 

girme ve online hizmet alabilme olanağı sunmaktadır (Bensghir, 2001: 91). 

1.6.2.6. Sosyal Etkinlikler 

Belediyelerin yürüttükleri halkla ilişkiler program ve kampanyalarında 

yararlandıkları etkinlik ve araçlar içinde, çok değişik çalışmalar yer almaktadır. 

Örneğin şenlikler, festivaller, yarışmalar, fuarlar, toplantılar, sergiler, paneller, 
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konferanslar, seminerler, törenler ve sanatsal etkinlikler önemli ölçüde tanıtım 

işlevlerini yerine getirmektedir (Bülbül, 1998: 134). 

1.6.2.7. Basınla İlişkiler 

Halkla ilişkiler uygulamalarında başarıya ulaşmak ve sonuç almak için 

basınla bağlantı kurmanın önemi yadsınamaz. Salt, sıcak ve yakın ilişkilerle haber, 

röportaj, makale, fotoğraf vb. ile hedef kitlelere ulaşmak, daha kolay bir yöntemdir. 

Belediyelerin halkla ilişkiler birimlerinin birinci görevi (Bülbül, 1998: 134) basında 

görev yapan yazı işleri müdürleri, köşe yazarları, ekonomi yazarları ile tanışmak ve 

aralarında yakın ve birbirlerini destekleyen türde ilişkiler kurmak olmalıdır 

(http://megep.meb.gov.tr/). Bu doğrultuda kuruluşun halkla ilişkiler birimi, 

gerçekleştirilecek olan faaliyet ve politikalara ilişkin bilgileri doğru, dürüst ve tam 

bir şekilde aktararak basının güvenini sağlamaktadır.  

1.6.3. Tanıma ve Tanıtmaya Yönelik Faaliyetler 

Tanıma ve tanıtmanın bir arada olduğu faaliyetler, bir yandan belediyenin 

aldığı kararlardan ve gerçekleştirdiği uygulamalardan halkı haberdar etmesine olanak 

sağlarken diğer yandan da halkın istek, dilek, şikayet ve beklentilerinin de belediye 

yönetimine aktarılmasına imkan sunmaktadır. Bir başka deyişle; hem belediye 

yönetimi için halkın istek ve beklentilerini tanıma hem de belediyenin aldığı karar ve 

uygulamalardan halkı haberdar ederek tanıtma işlevini yerine getirerek simetrik bir 

iletişim biçimini taraflar arasında sağlamaktadır (Tarhan ve Bakan, 2013: 72-73).  

1.6.3.1. Halkla ve Örgütlenmiş Kurumlarla Yapılan Toplantılar 

İstenilen nitelikte bir halkla ilişkiler uygulaması yönetici ile halkın bireysel, 

yüz yüze ilişkileri ile başlar. Yüz yüze ilişkide sorun çözmek temel amaçtır. Bu sorun 

önce ya da o anda ortaya çıkmış olabilir. Ama yönetimin bu ilişkilerden gelecekteki 

eylemleri ve programları için sonuç çıkarması da bir halkla ilişkiler gereği olmuştur 

(Kazancı, 1980: 70). Halkı dinleme toplantıları, belediyelerin sorun, dilek, düşünce 

ve yakınmalarını belirlemek için başvurduğu yöntemlerden biridir. Uygulama 

ülkemizde de giderek yaygınlaşmakta ve ilgi görmektedir. Valiler ve kaymakamlar, 

bazı daire müdürleri belirli günlerinde kapılarını açarak halkı dinlemektedir. 

Belediye başkanı ya da üst düzey yöneticiler bireysel veya topluca belde halkı ile 
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doğrudan yüz yüze görüşmek üzere dilek, sorun, öneri ve yakınmalarını 

saptayabilmektedir. Bu denli çalışmalar ‘halkın ayağına gitmek’ olarak 

değerlendirilmekte ve demokratik rejimin güzellikleri arasında sayılmaktadır. Söz 

konusu toplantılar ‘halk günü-dert dinleme toplantısı-halk saati’ gibi adlarla yaşama 

geçirilmektedir (Bülbül, 1998: 131-132). 

1.6.3.2. Kurumsal Web Sayfaları 

İnternet, artık dünya çapında milyonlarca insanın yararlandığı, kullanıcı sayısı 

gün geçtikçe artan, ekonomik, kültürel, siyasal her türlü sınırları kaldıran sınırsız 

bilgi akışının meydana geldiği bir sistem haline gelmiştir (Uğur ve Uğur, 2013: 508).  

Web siteleri ise internet kanalıyla sanal ortamda kendi kapılarına gelen ziyaretçilerle 

etkileşimli (interaktif) nitelikte temas kurmaktadır. Bu nedenle kitle iletişim 

araçlarından farklılaşan internet ve web ortamları özellikle bu açıdan halkla ilişkiler 

uygulayıcıları için de yeni açılımlar getirmiştir (Yayınoğlu vd., 2007: 133). 

İnternet ve kurumsal web sitesi uygulamalarından halkla ilişkiler 

yaklaşımıyla yararlanmak yerel yönetimlere zenginlik kazandırmaktadır. İsteyen 

herkesin dünyanın her yerinden "7 gün 24 saat" enformasyona ulaşımının 

sağlanması, devletin vatandaşın "bir tık" uzaklığında olması "şeffaf devlet" anlayışını 

yaratarak, devlet-vatandaş ilişkilerini farklı bir düzeye taşımış ve "halk için var olan 

devlet" kavramının güçlenmesini sağlamıştır. Yerel yönetimler, halka en yakın kamu 

yönetimi birimleri olarak özellikle yerel halkın istek ve ihtiyaçlarını en etkin biçimde 

karşılamakla yükümlüdürler (Yayınoğlu vd., 2007: 154). Bu da doğru etkili ve 

verimli bir şekilde hazırlanmış kurumsal web sitesiyle mümkündür.  

Kurumların web siteleri; kurumsal kültürün, kimliğin ve imajın hedef kitle 

tarafından algılanmasında büyük farkındalık yaratmaktadır. Bu doğrultuda site 

tasarımları büyük önem taşımaktadır (Yurdakul ve Coşkun, 2008: 152). Çünkü web 

siteleri, iyi veya kötü olsun, kurumların dışarıdan görülen ve incelenen pencereleri 

konumundadır (Kent ve Taylor, 1993: 14). Bu yüzden kuruluşlar web sayfalarını 

halk ile iyi ilişkiler kurmak için geliştirmek istiyorlarsa web sitelerinin dizaynı ile 

ilgili olarak, belli tasarım özelliklerine dikkat etmeleri gerekmektedir (Kent vd., 

2003: 75).  
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Belediye kurumsal web sayfaları, yönetime hedef kitlelerin istek ve 

beklentilerini belirlemeye (tanıma) ve belediyenin organizasyon yapısı, çalışanları, 

alınan kararlar ve gerçekleştirilen uygulamaları duyurmaya (tanıtmaya) yönelik 

çeşitli araçlar ve yöntemler sunmaktadır. Bu doğrultuda belediyenin kurumsal web 

sayfasında tanımaya yönelik kullanılan araç ve yöntemler şunlardır (Tarhan, 2007: 

81-82): 

Belediyeye erişim sağlayacak telefon ve faks numaraları ve e-posta adresleri: 

Belediyelerin halkın istek ve beklentilerini tespit edebilmelerini sağlayan yazılı ve 

sözlü temel iletişim araçlarını içermektedir. 

Başkana mesaj: Halkın belediyenin herhangi bir uygulamasına ilişkin 

görüşlerini doğrudan başkana iletebilecekleri ve başkan tarafından yanıtlanmasını 

içeren bir tanıma yöntemidir.  

İstek ve şikayet hattı: Halkın istek, şikayet, dilek ve önerilerini web 

sayfasındaki ilgili bölüm aracılığıyla iletebilecekleri bir tanıma yöntemidir. 

Bilgi Edinme: Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde halkın belediyenin ilgili 

birimleri ve uygulamalarına ilişkin bilgi edinmesini sağlayan ve halkın taleplerinin 

de belirlenmesi açısından belediyeye veriler sunan bir tanıma yöntemidir. 

Anketler: Belediye tarafından alınan karar ve gerçekleştirilen uygulamaların 

halk tarafından nasıl algılandığını belirlemeye yönelik çoğu kez tek soruluk tanıma 

yöntemidir.  

Belediyenin web sayfasında tanıtmaya yönelik kullanılan araç ve yöntemler 

ise şunlardır (Tarhan, 2007: 81-82): 

Belediye yönetimine ilişkin tanıtım: Belediyede görev yapan kişilerin 

özgeçmiş ve bulundukları birimler hakkında kısa bilgilerin sunulmasını içermektedir. 

Yapılan hizmetlerin duyurulması: Belediye tarafından alınan kararlar ve 

gerçekleştirilen çalışmaların duyurulmasını içermektedir. 
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Sosyal ve kültürel etkinlikler hakkından sunulan bilgiler: Belediyenin sosyal 

belediyecilik kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar ile kültürel ve sanatsal 

faaliyetlerin yer, gün ve saatinin duyurularak geniş halk katılımının sağlanmasını 

içermektedir.  

Belediye meclisi kararları: Farklı parti temsilcilerinin yer aldığı, yapılacak 

faaliyetler konusunda kararların duyurulduğu ve şeffaf belediyecilik anlayışının 

gelişmesine katkı sağlayan bir tanıtma biçimidir. 

Belediye ile ilgili kurumsal haberler: Belediyenin kurumsal yapısı, kurum içi 

çalışanlarıyla gerçekleştirilen etkinliklerin duyurulduğu kurumsal kimlik ve imajın 

gelişmesine katkı sağlayan tanıtma biçimidir. 

Belediyenin bulunduğu ilin sahip olduğu turistik ve kültürel değerlere ilişkin 

temel bilgiler: Belediyenin bulunduğu ilin sahip olduğu tarihi, kültürel ve turizm 

değerlerinin tanıtımını içermektedir. 

Başkan: Belediye başkanının özgeçmişi iletişim bilgileri, çeşitli etkinliklerde 

yaptığı konuşma metinleri ile halkla çekilen fotoğrafların yer almasını gerektiren bir 

tanıtma yöntemidir. 

1.6.3.3. Sosyal Medya Uygulamaları 

Sosyal Medya, kullanıcılara enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım 

imkanı tanıyarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi araçlar ve web siteleri için de 

kullanılan ortak bir terimdir (Sayımer, 2008: 123). Blog, podcast, wiki, mesaj 

panoları, sosyal bookmarking, web siteleri, sosyal ağ siteleri, içerik paylaşım 

sitelerinin (Tellan, 2009: 137) de dahil olduğu sosyal medya, halkla ilişkiler 

uzmanları için de önemli bir araç olmuştur. Sosyal medya halkla ilişkiler 

uzmanlarının geniş bir alanda ve daha önceden mümkün olmayan sürdürülebilir yeni 

ilişkiler kurmalarına yardımcı olmaktadır (Waddel’den akt. Komodromos, 2014: 1).  

İletişim alanındaki teknolojik gelişmeler sayesinde belediye kendi içinde veya 

halk önünde imaj kırıcı bir durumla karşılaştığı zaman yine sosyal medyadan 

yararlanarak bu durumu lehine çevirebilmektedir. Kriz esnasında halk için önemli bir 

bilgi kaynağı olan hükümet, sosyal medyada daha aktif olmalı ve kriz iletişim 
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planlarında öncelikli olarak net bir cevap yansıtmalıdır (Graham vd., 2015: 387). 

Çünkü kriz zamanında var olmayış suskunluk ile eş değer karşılanmaktadır (Tellan, 

2009: 145).  

1.6.3.4. Kent Konseyi 

Kent konseyleri, mahalli vizyon ve hedeflerin tanımlanmasında ortak aklı 

oluşturarak yön verici durumda olan; sorunların çözümüne yönelik faaliyetlerde 

hemşerilik hukuku kapsamında herkesi buluşturan; ve tüm bu fonksiyonları yerine 

getirirken de devam ettirilebilir kalkınma esasıyla hareket eden demokratik 

yapılardır. Belediyeler, özel idareler, üniversiteler, siyasi partiler, kamu kurumları, 

muhtarlıklar, vakıflar, dernekler, cemiyetler, kamu kurumu vasfındaki meslek 

kuruluşları gibi farklı toplum kesimlerine dayanan en önemli kurumlar, kent 

konseylerinin katılımcısı olarak sayılmıştır. Kent konseylerinin halkın kent 

yönetimine daha geniş tabanlı katılımını sağlayabilmesi için, konseyin öncelikle 

çeşitli görüş ve düşüncelerin konuşulacağı bir demokrasi zeminine sahip olması 

gerekir. Kent konseylerinde kente ilişkin düşünceler rahatlıkla ortaya konulabilmeli 

ve dile getirilebilmelidir (Özdemir, 2011: 31-33). 

1.6.3.5. Önderlerden Yararlanma 

Tanıtma çalışmalarında hedef kitlelere ulaşmada, yönetimin isteklerini onlara 

aktarmada kullanılacak önemli bir diğer yöntem ise, önderlerden yararlanmadır. 

Önderler aracılığıyla topluma ve hedef kitlelere ulaşmak tüm sakıncalara karşın 

kişileri tek tek aydınlatmak ve bilgilendirmek çok daha kolay, çok daha etkili ve 

çabuk sonuç veren bir yöntemdir (Tengilimoğlu ve Öztürk, 2004: 136). Ancak 

toplum önderliğinin özünde ekonomik çıkarlar ve sınıflar arası çatışma yatmaktadır. 

Yönetimin bu kişilerden yararlanması, bu kişilerin statülerinin daha da güçleneceği 

anlamına gelmektedir. Bu kişiler yönetimden kendilerine aktarılan tüm mesaj ve 

bilgileri, kendilerine göre bir süzgeçten geçirmektedir. Toplum önderleri ancak kendi 

çıkarlarına hizmet edebilecek ya da böyle bir yararı olabilecek bilgileri halka 

aktarmaktadır. Yönetimin bu durumda izleyeceği yol, bu önderlerin yönetimin 

uzantısı olan ‘örneğin köy öğretmeni gibi’ kişilerden oluşmasını sağlamaktır 

(Kazancı, 1980: 44).  
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1.6.3.6. Sosyal Sorumluluk Projeleri 

Sosyal Sorumluluk, ülkeye, insana, doğaya, eğitime, bilim ve sanata, kültüre, 

toplumsal yaşama hizmet etmek olarak tanımlanmaktadır. Yaşam kalitesini 

iyileştirmek için, kendi çalışanlarıyla, onların aileleriyle, yerel halkla, bütün toplumla 

birlikte ekonomik gelişime destek olma sorumluluğu demektir (Uçaktürk vd., 2009: 

3-4). Sosyal sorumluluk anlayışı belediyelere sosyal belediyecilik olarak girmektedir. 

Akdoğan’a göre sosyal belediyecilik ise; yerel idareye sosyal alanlarda planlama ve 

düzenleme işlevi yükleyen, bu çerçevede kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim 

ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde sosyal amaca kanalize eden; 

işsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal dayanışma ve bütünleşme ortamının 

tesis edilmesi ile sosyo-kültürel faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için 

gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılması için bilinçli politikalar üretmesini 

öngören; bireyler ve toplumsal kesimler arasında azalan sosyal güvenlik ve adalet 

mevhumunu güçlendirmeye yönelik olarak yerel idarelere sosyalleştirme ve sosyal 

kontrol işlevleri yükleyen bir modeldir (Akt. Toprak ve Şataf, 2009: 15).  

1.7. Belediye Halkla İlişkiler Çalışmalarına İlişkin Geçmişte Yapılan 

Araştırmalar 

Murat Akçakaya (1999)’nın ‘Belediyelerde Halkla İlişkiler’ başlıklı 

çalışmasında, demokrasinin ilkokulu olarak nitelendirilen belediyelerde, halkla 

ilişkilerin yeri incelenmiştir. Akçakaya, belediyelerin halkın kendi öz kuruluşları 

olduğunu, seçimle onun içinden çıktığını, kent halkı için var olduğunu söylemiştir. 

Bunun için belediyelerdeki baş yöneticilerin konuya gereken önemi vermeleri 

gerektiğini, kuruluşta halkla ilişkiler birimine ve uzmanlarına gerekli rollerin 

verilmesi gerektiğini ifade etmiştir.  

 

Türksel Kaya Bensghir (2001) ‘Web’deki Belediyelerimiz: Konya Büyükşehir 

Belediyesi’ isimli çalışmasında Konya Büyükşehir Belediyesi web sitesinin site 

içeriği ve web sitesinin sunduğu avantajlardan belediyenin ne ölçüde faydalandığı 

incelenmiştir. Çalışma sonucunda web sitesinin yalnızca belediyeden halka tek yönlü 

bir iletişim aracı olarak kullanıldığı ifade edilmiştir. 
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Süreyya Sakınç ve Gül Kayalıdere (2003)’nin ‘Yerel Hizmetlerin 

Özelleştirilmesinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Manisa Belediyesi Örneği’ başlıklı 

çalışmada Manisa’daki yerel hizmetlerin özelleştirilmesinde karşılaşılan sorunlar ve 

çözüm önerileri ele alınmıştır. Araştırmadan çıkan en önemli sonuç, özelleştirme 

anlayışının sadece hizmet alımlarının ihale edilmesi ile sınırlı kalması ve işçilik 

maliyetlerinde sağlanacak tasarruflara öncelik verilmesi gerektiğidir. Belediyelerin, 

özelleştirilecek hizmetlerle ilgili olarak önceden halkın tercihlerine yönelik anket 

yapmaları ve çıkan sonuçlara göre belli hizmetler için en uygun özelleştirme 

yöntemlerinin araştırılması gerektiğinin önemi vurgulanmıştır.  

 

Kadir Ardıç, Fatih Yüksel, Osman Çevik (2004)’ in yapmış olduğu 

‘Belediyelerde Hizmet Kalitesinin (Vatandaş Tatmininin) Ölçülmesi (Tokat 

Belediyesi’nde Bir Uygulama)’ isimli çalışmada yazarlar, Tokat Belediyesi’nin 

sunmuş olduğu hizmet kalitesini, vatandaş (müşteri) memnuniyeti bakış açısıyla 

ölçmeyi amaçlamıştır. Araştırma kapsamında müşteri memnuniyet düzeyinin 

demografik değişkenlere göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Eğitim düzeyi arttıkça 

tatmin olma oranının düştüğü, yaş arttıkça memnuniyet derecesinin yükseldiği 

görülmüştür. Gelir düzeyi açısından anlamlı bir ilişki bulunmamasına rağmen 

cinsiyet açısından fen ve imar işlerinde bayanların daha memnun olduğu 

görülmüştür. 

 

Hasan Güllüpunar (2006)’ın ‘Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Halkın 

Yakınma Yöntemleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma’ başlıklı tezinde halk yakınma 

birimleri olan Konya Büyükşehir Belediyesi halk yakınma birimi Açık Kapı, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi halk yakınma birimi Beyaz Masa ve Ankara Büyükşehir 

Belediyesi halk yakınma birimi Mavi Masa örnekleri, örgütsel yapılanma, teknik 

imkanlar, amaç ve ilkeler, kent geneli koordinasyonunun sağlanmasında ortaya 

koyduğu yararlar, uygulamadaki eksiklikler ve bu fonksiyonlarıyla belediyeye 

sağladığı kazanımlar açısından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Her üç birimde 

de halkla ilişkiler açısından hiyerarşik bir üstünlük olmadığı gibi, bu konuda uzman 

olarak çalıştırılan personelin de eğitim düzeyleri açısından yeterli olmadığı 

görülmüştür. Teknik imkanların yeterli olmaması veya sahip olunan imkanların etkin 
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bir şekilde kullanılamaması gibi sorunlara rağmen halk tarafından olumlu karşılanan 

bir birim olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Ömer Faruk Kocaman (2006)’ın ‘Belediyelerde Halkla İlişkiler ve İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Örneği’ başlıklı tezinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 

başvurulan halkla ilişkiler yöntem ve uygulamalarına değinmiştir. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesinin halkla ilişkiler çalışmalarını yürütürken kullandığı araçları, 

beyaz masa birimlerini ve yapılan faaliyetleri tek tek incelemiştir. Ayrıca kurumsal 

toplumsal sosyal sorumluluk araştırmasıyla tezine farklılık kazandırmıştır. Kocaman, 

çağımızda artan demokratikleşme eğilimlerinin yönetenler ile yönetilenler arasında 

iyi iletişim kurulması, yapılan hizmetlerin halka duyurulması ve tanıtılması, çeşitli 

iletişim araçlarını kullanmaları ve kurum içi iletişiminin artırılmasının önemini 

vurgulamıştır. 

 

 Ahmet Yatkın (2007)’ın ‘Yerel Yönetimlerde Hizmet Verimliliğinin 

Artırılmasında Halkla İlişkilerin Rolü ve Önemi: Elazığ Belediyesi Örneği’ adlı 

çalışmasında örgütsel iletişimin yeterince kullanılıp kullanılmadığı, iletişim 

sürecindeki engelleri ve çözüm yolları araştırılmıştır. Verilerin toplanması 

aşamasında merkez teşkilatı ve bağlı olan müdürlüklere 50 adet anket formu 

dağıtılmıştır. Uygulanan anketlerin ışığında Yatkın belediyenin, karar ve yürütme 

organlarının oluşturulması ve seçimi halk tarafından belirlenmesi dolayısıyla halka 

en yakın yönetim birimi olduğu için hizmet verimliliği ve yönetim kalitesi olarak 

diğer kuruluşlardan farklı olması gerektiği zorunluluğunu ileri sürmüştür. İletişimin 

örgütsel ve yönetsel fonksiyonlarla olan ilişkisi onu örgütsel kalitenin elde 

edilmesinde önemli bir araç haline getirmiştir. Yatkın, kaliteli iletişim sayesinde 

verimlilik, moral, çevre uyumu, değişime tepki, örgütsel norm ve değerlerin 

benimsenmesi kurumsallaşma gibi etkinliğin alt birimlerinde başarı sağlandığını 

gözlemlemiştir. Bu alt birimlerde sağlanan başarının bir bütün olarak kaliteye 

ulaşmayı kolaylaştırdığını dile getirmiştir. Ulaşılan bu kalite anlayışının belde 

halkının memnuniyetini sağlayarak belediyeye olumlu bakış açısı kazandırdığını dile 

getirmiştir. 
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Murat Sezgin (2007), ‘Türkiye’deki Belediyelerde Halkla İlişkiler Faaliyetleri 

ve Bir Model Önerisi’ isimli doktora tezinde genel olarak örgütlerde ve bir kamu 

yönetimi örgütü olarak belediyelerde halkla ilişkilerin işlevsel yapısını incelemiş, 

ülkemizdeki durumunu araştırarak hem kavramsal hem de uygulamaya yönelik bir 

model geliştirmeye çalışmıştır. 1580 ve 3030 sayılı kanunlara göre kurulan ve 5393 

sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre işleyen 

belediyelerdeki halkla ilişkilerin bugünkü düzeyini belirlemeye çalışmıştır. Bu düzey 

doğrultusunda ortaya koyduğu modelde belediye sistemindeki düzenlemeler, 

belediye örgütünde etkinliği sağlamaya yönelik düzenlemeler, toplumsal yapıdaki 

düzenlemelere ilişkin ve belediyelerdeki halkla ilişkiler uygulamalarına ilişkin 

düzenlemeler için önerilerde bulunmuştur. Sezgin, ‘Çağdaş ve demokratik bir 

yapılanma için önerdiği yasal değişiklikler ve Halkla İlişkiler Modeli, toplumsal 

anlamda en etkili yerel yönetim çalışmasını yapan belediyelerin her alanda başarılı 

olmasını sağlayacağı gibi “Halka Dönük Yerel Yönetim Modelinin” gerçek anlamda 

hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını’ söylemiştir.  

 

Nihat Gültekin ve Abdullah Çelik (2007), ‘Belediyelerde Halkla İlişkiler ve 

Şanlıurfa Belediyesi’ isimli çalışmasında 2004-2005 yılları arasında Şanlıurfa 

Belediyesini beş bölgeye ayırarak incelemiştir. Halkın memnuniyeti ve 

beklentilerinin araştırıldığı çalışmada temsili örneklem yöntemi kullanılmıştır. 

Dürüstlük, tarafsızlık, güvenilirlik gibi belediyelerde halkla ilişkiler ilkelerini 

barındıran, halkın memnuniyetini ölçen ankette ‘çok zayıf, zayıf, orta, güçlü ve çok 

güçlü’ başlıkları altında beş ölçeklendirme yapılmıştır. 2004 yılına göre 2005 yılında 

iyiye doğru bir ilerlemenin görüldüğü anket sonuçlarında genellikle orta ve güçlü 

ölçeğin baskın olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

Aslı Kuş (2008)’un ‘Yerel Yönetimlerde Halkla ilişkiler: Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi’nin Yerel Basına Yansıması’ başlıklı yüksek lisans tezi çalışmasında 

Kocaeli ilinde önemli yerel medya kuruluşlarından Barış, Özgür Kocaeli, Kocaeli 
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Demokrat, Kocaeli, Bizim Kocaeli gazetelerinin yalnızca haber ve köşe yazıları 

incelenmiştir. Araştırmaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hangi alanlardaki 

hizmetlerinin gazetelerde ağırlıklı olarak yer aldığı, halkla ilişkiler çalışmalarına 

gereken önemin verilip verilmediğinin belirlenmesi, eksiklerinin belirlenmesi ve 

yerel basın organlarının belediye icraatlarını yorumlama farklılıklarını göz önüne 

sermek amacıyla girişilmiştir. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini tanıtmak açısından başarılı bir strateji 

izlemesine rağmen; halkı tanıma ve halkın yapılan çalışmalarla ilgili aydınlatılması, 

bilgilendirilmesi ve “şeffaf yönetim” unsurlarına dikkat edilmediği tespit edilmiştir. 

 

Avşar Kurgun, Ali Özdemir, Hülya Kurgun ve Zeynel Bakıcı (2008)’nın 

birlikte yapmış olduğu ‘Belediyelerde Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin 

Artırılmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir Karşıyaka Belediyesinde 

Uygulama’ başlıklı çalışmada belediyelerde hizmet yeterliliğinin ve hizmet 

kalitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Anketten elde edilen veriler ışığında 

memnuniyet derecesinin demografik özelliklere göre farklılık gösterdiği ve 

vatandaşların memnuniyet derecesinin orta düzeyde olduğu görülmüştür.  

 

Betül Önay (2008)’ın ‘Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler Açısından Yerel 

Yönetim Uygulamalarının Algılanışı Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma’ 

başlıklı yüksek lisans tez çalışmasında, yerel yönetimlerde halkla ilişkilerin 

gerekliliği ve eksikliklerini gündeme getirmek adına Konya Büyükşehir Belediyesi 

örneğinde yapılan uygulamalara yer verilmiştir. Uygulamanın bulguları günümüzde 

yerel yönetimlerde algılamanın konumunu belirleme ve eksiklikleri gündeme getirme 

açısından önemlidir. Anket oluşturma sürecinde belirli başlıklar oluşturulmuştur. Bu 

konu başlıklarıyla algıların istenilen yönde oluşmasını sağlamadaki temel unsur olan 

bilgilendirmenin tam olarak gerçekleşip gerçekleşmediği gerçeği ve vatandaş 

algılarının yeterliliğinin sorgulanması amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarına 

bakıldığında, belediyenin halkın katılımı konusunda yetersiz kaldığı algısının 

oluştuğu görülmüş ve belediyenin faaliyetlerinde bu yöne ağırlık vermesi gerektiği 

dile getirilmiştir. Ayrıca, demografik özelliklerin de belediye hizmetlerini algılayışı 
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etkilemesi, belediyenin hedef kitleye aynı seviyede seslenemediği sonucuna 

varmalarını sağlamıştır. 

 

Hatice Nur Subaşı (2008)’nın ‘Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Pendik 

Belediyesi Örneği (2006-2007)’ başlıklı yüksek lisans tez çalışmasında belediyelerde 

halkla ilişkiler uygulamalarından ve öneminden bahsedilerek 2006-2007 yıllarında 

Pendik Belediyesi’nde ne tür halkla ilişkiler faaliyetlerinin olduğunun ortaya 

konulması amaçlanmıştır. Pendik Belediyesi’nde halkla ilişkiler hizmetleri, bazı özel 

ve yenilik gösteren alanlarda kendini hissettirmesine rağmen, çok kurumsal ve etkin 

bir organizasyonun izlerine pek rastlanmamıştır. Bu arada, çeşitli faaliyet birimleri 

ve bu faaliyetlerin detaylarına yönelik fazlaca pratik bilgilere ulaşılamadığı 

söylenmiştir.  

 

İlknur Doğu (2008), ‘Halkla İlişkilerde Yeni İletişim Teknolojilerinin 

Kullanılması: Kadıköy ve Beyoğlu İlçe Belediyelerinin Kurumsal Web Sitesi Analizi’ 

isimli yüksek lisans tezinin ilk iki bölümünde halkla ilişkiler ve interneti geniş bir 

bakış açısıyla inceleyerek uygulama kısmına bir ön adım oluşturmuştur. Üçüncü 

bölümde ise gelişen internet teknolojileriyle ortaya çıkan e-devlet, e-belediye gibi 

kavramların belediyeye sağladığı faydalar ile Kadıköy Belediyesi ve Beyoğlu 

Belediyesinin web sitelerinin, 21 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında tasarım, içerik, 

güncelleme, benzerlik, farklılık boyutlarıyla analizi ve karşılaştırması yapılmıştır. Bu 

çalışmada internetin halka ve belediyeye sağlayacağı faydaları göstermek 

amaçlanmıştır. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, biçimsel özellikleri 

konusunda çok ufak uygulama farklılıklarının olduğu, tanıma ile tanıtmaya ilişkin 

olarak da her iki belediyenin de bilgi toplama ve yayma aracı olarak kurumsal web 

sitelerini kullandıkları saptanmıştır. Her iki belediyenin de web sayfasında müzik 

bulunmaması ve bazı linklerin aktif olarak çalışmaması ise düzeltilmesi gereken 

eksiklikler kapsamında değerlendirilmiştir. Ancak Beyoğlu Belediyesi; web site 

yönetimi ve e-belediyecilik alanlarında pek çok ilçe belediyesinden iyi durumda olsa 

da görsel olarak daha dikkat çekici olduğu, Kadıköy Belediyesi’nin ise e-belediye ve 

içerik açısından daha ileride olduğu saptanmıştır. 
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Mevlüt Keskin (2008)’in ‘Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler ve Araştırma 

Birimleri ‘Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü 

(SAMM)’ başlıklı tezinde yerel yönetimlerde halkla ilişkiler çalışmalarının önemi ve 

bununla birlikte de halkla ilişkilerde araştırmanın önemi incelenmiştir. Ayrıca 

SAMM’ın yaptığı araştırmalar ve diğer çalışmalar incelenmiş ve Büyükşehir 

Belediye Başkanı Tahir Akyürek’le konuya ilişkin röportaj yapılmıştır. Böyle bir 

birim Türkiye’de ilk defa Konya’da kurulmuştur. Bu anlamda tez literatürde de 

araştırma bakımından ilki oluşturmaktadır. SAMM’ın olaylara yaklaşımı, yapılan 

çalışmaları değerlendirme tarzı, ekonomik durumları, ulusal konulara yaklaşımı gibi 

birçok konuda şehrin genel yapısı ortaya çıkarılarak yerel yönetimlerin 

çalışmalarının bu bilgiler ışığında gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Keskin 

Konya’da yaşayan vatandaşların komşuluk ilişkilerinden, belediyenin yaptığı 

faaliyetlerden, halkın memnuniyet derecelerine kadar araştırma yapmıştır.  

 

Mustafa Karadeniz (2008)’in doktora tezi olan ‘Yerel Yönetimlerde Halkla 

İlişkiler Faaliyetleri ve Bir Uygulama (Çanakkale Belediyesi Örneği)’ isimli 

çalışmada yerel yönetimlerin yürüttükleri halkla ilişkiler faaliyetleri ve bu faaliyetleri 

ne ölçüde başarabildiğini sorgulamak, bunların yanında yerel halkın da bu faaliyetleri 

ne şekilde algıladığını araştırmak amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında belediyeyi 

tanımada yüz yüze görüşme tekniği, halkı anlamada ise anket tekniği kullanılmıştır. 

Bu çalışmalar ışığında belediyenin kendini başarılı bulduğu ancak kaliteli ve eğitimli 

personel ve bütçe açığı sorunlarının olduğu gözlemlenmiştir. Bir başka sorun da 

iletişim kanallarının etkin bir şekilde kullanılmamasından kaynaklanan farklı hedef 

kitlelere aynı seviyede ulaşamama sorunu olmuştur. Karadeniz, belediye ancak farklı 

demografik özelliklere sahip hedef kitlelere farklı yollarla ulaşmaya yönelik 

çalışmalar sergilediği zaman bu sorunun ortadan kalkacağını vurgulamıştır. 

 

Teoman Duman ve Fatih Yüksel (2008)’in ‘Belediyelerde Vatandaş 

Memnuniyetinin Ölçümü: Mersin Büyükşehir Belediyesi Örneği’ başlıklı 

çalışmasında Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde yaşayan vatandaşların büyükşehir 

belediye hizmetleri ile ilgili memnuniyetlerini ölçmek amaçlanmıştır. Araştırmada 

toplu taşıma araçları, cadde ve sokakların genişliği ile ilgili sorulara verilen cevaplar 
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değerlendirildiğinde hizmetlerin yeterli olmadığı görülmüştür. Araştırmanın son iki 

kısmında belediye denetimleri ve diğer hizmetleri incelenmiş ve yetersiz 

bulunmuştur. Araştırmacılar belediye ile ilgili bu yetersizlikleri Mersin’in 1980’den 

sonra en çok göç alan il olmasına bağlasa da araştırmanın sonuna doğru anket 

sonuçlarını dikkatlice değerlendirerek memnuniyetsizliğin yüksek olduğu konularda 

gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulanmıştır. 

 

Mehmet Özel, Veysel Eren, M. Emin İnal (2009)’ın birlikte çalıştığı ‘Yerel 

Siyaset ve Yerel Halkın Belediye Hizmetlerine Bakışı: Yerel Hizmetlerden 

Memnuniyet Düzeyi Üzerine Bir Araştırma’ isimli akademik çalışma 2004-2008 

yılları arasında Niğde Belediyesindeki yurttaşların belediye hizmetlerinden 

memnuniyet düzeylerini tespit etmeye yönelik yapılmıştır. Araştırma 2004 Haziran 

ve 2008 Kasım ayında olmak üzere 2 aşamalı olarak kolayda örnekleme yoluyla 

uygulanmıştır. 5393 sayılı Kanunda belediyenin yapmak zorunda olduğu imarla 

ilgili, kentsel, ekonomik, sosyal ve kültürel, denetim hizmetlerini halk nezdinde 

ölçümlerken beşli likert ölçeği kullanılmıştır. İki aşamalı anket sonuçlarına 

bakıldığında, gözle görülür bir iyileşme ya da kötüleşme olmadığı görülmüştür. Bu 

ise belediyenin dört yıllık faaliyet süresince söz konusu hizmetler bakımından 

performans artırıcı bir icraat gerçekleştirmediği sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

 

Önder Kutlu, Sefa Usta ve Mustafa Kocaoğlu (2009)’nun ‘Vatandaş 

Odaklı/Vatandaşın Odakta Olduğu Yönetim: Kent Konseyleri ve Selçuklu Belediyesi 

Örneği’ başlıklı çalışmada vatandaş odaklı yönetimin bir uygulama biçimi olan kent 

konseyleri düzenlemesinin geçerliliği Selçuklu Belediyesi örneği ile sınanmıştır. 

Araştırma incelendiği zaman, kent konseyi katılımcılarının belli çalışmaları 

yürüttüğü, yerel yönetimin planlaması safhasında yardımcı olduğu, ama hiçbir zaman 

kendi kararını kendisi vererek uygulamaya koyamadığı görülmüştür. Araştırma 

sonuçlarına bakıldığında ise, gerekli altyapı olmadığı için yapılan reformların 

geleceğe fayda sağlama niteliğinden ileriye gidemediği sonucuna varılmıştır.  

 

Resul Usta ve Levent Memiş (2009)’in ‘Belediyelerde Hizmet Kalitesinin 

Seçmen Bağlılığı Üzerinde Etkisi’ başlıklı makalesi, algılanan belediye hizmet 
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kalitesinin seçmen bağlılığı üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmada 

algılanan belediye hizmet kalitesinin hem tutumsal hem de davranışsal seçmen 

bağlılığı üzerinde pozitif yönlü etkisi olduğu görülmüştür. Ancak algılanan belediye 

hizmet kalitesinin tutumsal bağlılık üzerindeki etkisi, davranışsal seçmen bağlılığına 

göre daha az ve oldukça düşük olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Şükrü Alper Yurttaş (2009), ‘Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Üzerine 

Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Çatalca ve Nanterre Belediyeleri’ isimli çalışmasında 

yerel yönetimlerin halkla ilişkiler yaklaşımlarını ve bu yaklaşımların ülkeden ülkeye 

gösterdiği farklılıkları ortaya koymak amacıyla, Çatalca Belediyesi ve Nanterre 

Belediyesi karşılaştırılmıştır. Çalışmada belediyeler, Grunig ve Hunt’ın modelleri, 

halkla ilişkiler birimlerinin yapılanması, kullanılan halkla ilişkiler yöntem ve araçları 

açısından karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında ise Nanterre 

Belediyesinin, Çatalca Belediyesine göre halkla ilişkilerde kullanılan araçların 

çeşitliliği, ulaşılan hedef kitle ve halkla ilişkilerin profesyonelliği açısından oldukça 

ileri düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Alev Ayyıldız Kızıl (2010)’ın ‘Yerel Yönetimlerde Kurum İçi Hizmet 

Birimlerinde Halkla İlişkiler Eğitimi (Konya Büyükşehir Belediyesi Koski Örneği)’ 

başlıklı çalışmasında Konya Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerinin en 

önemlilerinden olan Konya Su ve Kanalizasyon İşletmesi Personeline verilen halkla 

ilişkiler eğitimi ile ihtiyaç duyulan halkla ilişkiler bilgilerinin personele sağladığı 

etkiler incelenmiştir. Araştırmada alan araştırma yöntemlerinden açıklayıcı alan 

araştırması (descriptive survey) yöntemi kullanılmıştır. Uzman halkla ilişkiler 

eğitimcisinin gerekliliği, alınan eğitim doğrultusunda personel verimliliğinin 

anketlerle ölçülmesi, iletişim fakülteleriyle işbirliğinin önemi ve diğer hizmet içi 

eğitim alan belediyelerle iletişim kurulmasının gerekliliğine değinilmiştir. Araştırma 

sonuçları incelendiği zaman, halkla ilişkiler eğitim programlarının sağladığı yararın 

demografik farklılıklara göre değişiklik gösterdiği vurgulanmıştır. Kızıl, genel olarak 

yaptığı bir öneride gerekirse özellikle bu tür eğitimlerin eğitim verilen grubun 

özelliklerine göre hazırlanmasında fayda olduğunu söylemiştir. 
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M. Sezai Türk ve Habibe Akçay (2010)’ın ‘Yerel Yönetimlerde Halkla 

İlişkiler Faaliyetlerinin Kurum İmajına Etkisi Üzerine Bir Çalışma: Trabzon 

Belediyesi’ başlıklı makalede Trabzon Belediyesi’nin yapmış olduğu halkla ilişkiler 

faaliyetlerini tanıma ve tanıtma faktörleri şeklinde sınıflandırılmış ve bu faktörlerin, 

kurum imajı faktörü olarak belirlenen fiziksel özellik, sosyal sorumluluk, hizmet 

kalitesi ve kurum yöneticisi faktörlerine etkisi ölçülmüştür. Araştırma sonuçlarına 

bakıldığında, vatandaşın yönetime katılmasını sağlayacak etkinliklere önem 

verilmediği sadece kurumdan halka bilgi aktarmaya yönelik bir belediye yönetiminin 

hakim olduğu gözlemlenmiştir. Çalışma sonunda, bu sorunların aşılmasının halkla 

ilişkiler felsefesinin tüm kurum çalışanları tarafından bir kültür olarak algılanması 

yoluyla elde edilebileceği vurgulanmıştır. 

  

Mehmet Kara ve Maşide Gürcü (2010)’nün yapmış olduğu ‘Belediye 

Hizmetlerinde Halkın Memnuniyetinin Ölçülmesine Yönelik Bir Çalışma: Yozgat 

Belediyesi Örneği’ başlıklı çalışma, belediye hizmetlerinden faydalanan halkın 

beklentileri ile memnuniyetlerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma 

bulgularından elde edilen sonuçlara bakıldığında, genel olarak hizmetlerin yeterli 

olmadığı ya da yapılan hizmetler konusunda vatandaşların bilgi sahibi olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonunda araştırmacılar memnuniyetsizliği en aza 

indirebilmek için belediyenin siyasi olmaktan çıkıp halkı genel anlamda kucaklaması 

gerektiği ve toplam kalite yönetimi politikasını hizmetlerine aktarması gerektiğini 

dile getirmişlerdir. 

 

M. Nejat Özüpek (2010)’in ‘Belediyelerin Halkla İlişkiler Çalışmalarında 

İnternet Kullanımı: Büyükşehir Belediyeleri Web Siteleri Üzerine Uygulamalı Bir 

Çalışma’ başlıklı makalesinde, halkla ilişkilerin iki yönü olan tanıma ve tanıtma 

faaliyetlerinde Büyükşehir belediyelerinin web sitelerinden yararlanma durumları ve 

web sitesini halkla ilişkiler çalışmalarında nasıl kullandıkları araştırılmıştır. 

Büyükşehir belediyelerinin web sitelerini halkla ilişkiler amaçlı kullanmakla birlikte 

gerek tanıma gerekse tanıtma faaliyetlerinde ciddi eksiklikler bulunduğu, özellikle 

tanıma faaliyetlerini gerektiği kadar yapamadıkları sonucuna varmıştır.  
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Adem Doğan ve Göksel Göker’in 2011 yılında yaptıkları ‘Kamu 

Kurumlarında Bir Halkla İlişkiler Çalışması Olarak Vatandaş Memnuniyeti Ölçümü’ 

başlıklı çalışmalarında Elazığ Valiliği örneğinde vatandaşların aldığı hizmete ilişkin 

memnuniyet düzeyleri ölçülmüştür. Araştırmada anket yöntemi uygulanmış ve 

toplam 440 kişi ile görüşülmüştür. Elde edilen veriler sonucunda vatandaşın 

memnuniyet düzeyinin orta derecede olduğu belirlenmiştir. Bu oranın düşük düzeyde 

çıkmasında ‘insan kaynakları’ndan kaynaklanan faktörlerin belirleyici rol oynadığı 

tespit edilmiştir.  Ayrıca Elazığ Hükümet Konağı’nda verilen hizmetlere ilişkin 

vatandaş memnuniyetinin, fiziki yapı ve bilgiye ulaşma noktasında düşük düzeyde 

tespit edildiği görülmüştür. 

 

Aslı Yağmurlu (2011) ‘Siyasal Katılım ve Halkla İlişkiler: Ankara Merkez 

İlçe Belediyeleri İnternet Siteleri Üzerine Bir İnceleme’ başlıklı çalışmasında, siyasal 

katılım ve halkla ilişkiler arasındaki ilişki Ankara’nın on altı merkez ilçe 

belediyesinin internet siteleri üzerinden incelenmiştir. Araştırma internet 

uygulamaları üzerinden halkla ilişkilerin tanıtma ve tanıma araçlarının siyasal 

katılımı sağlamaya yönelik kullanım düzeyini ortaya koymayı amaçlamıştır. 

Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, tanımaya yönelik uygulamaların yeterli 

düzeyde olmadığı, tanıtmaya yönelik uygulamaların ise hem araçların sayısı hem de 

bu araçlardan yararlanma düzeyi bakımından yeterli olduğu görülmüştür. 

 

Cenap Özdemir (2011)’in ‘Belediyelerde Halkla İlişkiler Uygulamaları: 

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Örneği’ isimli yüksek lisans tezinde Erzurum’da 

yaşayan vatandaşların belediyenin çalışmalarından memnuniyet derecesini ve 

belediyenin halkla ilişkiler uygulamalarının istenilen düzeyde olup olmadığını 

görmeyi amaçlamıştır. On yedi sorudan oluşan anket yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma bulgularına göre belediyenin ulusal anlamda şehri başarılı bir şekilde 

temsil ettiği ancak halka yönelik hizmetlerin iyileştirilmesinde ve var olan 

hizmetlerin halka duyurulmasında başarısız bir yönetime sahip olduğu görülmüştür. 

Özdemir bu çalışmada Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde sosyal belediyecilik 

anlayışının hakim olmadığı, halkla ilişkilerin diğer alanlarla bütünleşik bir yapıda 
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ilerlemediği ve bu yüzden vatandaşın memnuniyetini sağlamada başarı 

sağlanamadığı sonucuna varılmıştır. 

 

Davide Arduini, Antonello Zanfei, Mario Denni ve Gerolamo Giungato 

(2011)’un ‘The eGovernment Services Delivery of the Italian Municipalities’ başlıklı 

makalede İtalya’daki yerel kamu idareleri tarafından verilen e-devlet hizmetinin 

gelişimi üzerinde durulmuştur. Araştırma bulguları değerlendirildiğinde e-devlet 

hizmetlerinin gelişmesinde bölgesel faktörlerin etkili olduğu görülmüştür.  

 

Kübra Şahin (2011)’in ‘Belediye Hizmetleri ve Hizmet Kalitesine Yönelik 

Vatandaş Memnuniyetinin Ölçümü (Konya İl Merkezi Örneği)’ isimli çalışmada, 

Konya merkezde yer alan belediyelerin sundukları kamu hizmetlerini vatandaşların 

nasıl algıladıkları ve hizmet kalitesi memnuniyet düzeyini belirleyen temel 

faktörlerin neler olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada Konya 

Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyesi, Meram Belediyesi ve Selçuklu 

Belediyesi’nin yeni kanunlar çerçevesinde sundukları belediye hizmetlerinden 

bazıları genel olarak ele alınmıştır. Selçuklu ilçesinde oturan ve araştırma kapsamına 

alınan vatandaşların, kendi belediye hizmetlerinden diğer ilçelere göre daha fazla 

memnun olduğu gözlemlenmiştir. Karatay’da oturan vatandaşların da (%55,7) genel 

olarak Karatay Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduğu görülmüştür. Meram 

ilçesinde oturan ve araştırma kapsamına alınan vatandaşların sade % 40,3’ü Meram 

Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduklarını, vatandaşların %47’sinin ise söz 

konusu belediyenin hizmetlerinden memnun olmadıkları görülmüştür. Ayrıca 

vatandaşların memnuniyet derecelerinin demografik özelliklere göre farklılık 

gösterdiği araştırmanın sonunda vurgulanmıştır.  

 

Mehmet İnce ve Kübra Şahin (2011)’in yapmış olduğu ‘Belediye 

Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyeti Ölçümü: Selçuklu Belediyesi Örneği’ başlıklı 

çalışmasının temel amacı, Konya merkezde yer alan Selçuklu Belediyesinin sunduğu 

kamu hizmetlerini vatandaşların nasıl algıladıkları ve hizmet memnuniyet düzeyini 

belirleyen temel faktörlerin neler olduğunu ortaya koymaya çalışmaktır. Çalışmanın 

amacına yönelik olarak Selçuklu Belediyesi sınırları içerisinde oturan vatandaşlar 
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üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Belediye hizmet kalitesini ve belediye hizmet 

memnuniyetini belirleyen faktörler arasında vatandaşların cinsiyeti, yaşı, eğitim 

düzeyi, geliri, siyasi eğilimleri ve belediye çalışanlarının tutumu gibi faktörler 

sıralanmıştır. Ancak bu faktörlerin belediye hizmet kalitesini ve memnuniyetini 

belirlemek için tek başlarına yeterli sayılmadığı görülmüştür. Bu faktörlerin yanında 

merkezi yönetimin taşra teşkilatı ile belediyelerin işbirliği içerisinde olması gerektiği 

söylenmiştir. Çünkü bir takım hizmetlerin bu yönetim birimlerinin birlikte hareket 

etmesi sonucunda daha kaliteli biçimde sunulabildiğini vurgulamışlardır. 

 

Nilay Başok Yurdakul, Müjde Ker Dinçer ve Gül Coşkun (2011)’un 

‘Belediyelerde Halkla İlişkiler Yönetimi: İzmir İli Belediyelerine Yönelik Bir 

Araştırma’ 2010 yılında İzmir ilinde hizmet sunan belediyelerin halkla ilişkiler 

yönetimi ve uygulamalarına yönelik bir çalışmadır. Araştırma kapsamında elde 

edilen bulgular doğrultusunda halkla ilişkiler mesleğinin araştırmada yer alan 

belediyeler nezdinde nasıl algılandığı; halkla ilişkiler birimlerinin veya 

departmanlarının organizasyon içerisindeki etkililiği; mesleki tekniklerin ne ölçüde 

kullanıldığı ve doğru kullanılıp kullanılmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Yapılan araştırma doğrultusunda bazı belediyelerde halkla ilişkiler biriminin 

bulunmadığı, var olan belediyelerde ise birimin görevini tam olarak anlayamadığı 

belirtilmiştir. Araştırmanın uygulayıcıları bu sorunları göz önünde bulundurarak, 

çalışmanın sonunda önerilerde bulunarak, belediyelerin daha profesyonel halkla 

ilişkiler faaliyetleri yürütmelerini sağlamak, iletişim kanallarını etkili bir şekilde 

kullanarak çift yönlü iletişim çerçevesinde çok daha verimli ve başarılı çalışmalar 

ortaya koyabilmeleri için katkıda bulunmayı amaçlamışlardır. 

 

Raci Taşçıoğlu (2011)’nun yaptığı ‘Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler 

Örgütlenmesi: Erzurum Örneğinde Genel Bir Değerlendirme’ isimli çalışması Doğu 

Anadolu’daki tek büyükşehir belediyesi olan Erzurum ilinin incelenmesi açısından 

literatürde ilki temsil etmektedir. Niteliksel bir yönteme dayanan durum tespitine 

yönelik bir çalışma yapılmıştır. 2010 yılının Mart-Nisan ayında yapılan araştırmada 

sözlü iletişim yoluyla veri toplama tekniği olan görüşme yöntemi tercih edilmiştir ve 

görüşme soruları soruşturma cetveli olarak tasarlanmıştır. Çalışmada büyük-küçük, 
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merkez-periferi, nüfus yoğunluğu, mali olanaklar, turistik potansiyel gibi sosyo-

ekonomik etkenlerin belediyelerde halkla ilişkiler örgütlenmesinde farklılıklar 

oluşturduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Örgütlenme yapısının ekonomi ve 

demokrasiyle paralel olduğunu ileri süren Taşcıoğlu çalışmasında, Erzurum 

Büyükşehir Belediyesi’nde halkla ilişkilere gereken önemin verilmediği hatta bu 

boşluğun belediye başkanı tarafından bile doldurulabilen bir birim olarak görüldüğü 

sonucuna varmıştır.  

 

Yasin Dursun (2011)’un ‘Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler ve Yeni 

Arayışlar’ başlıklı yüksek lisans tez çalışmasında yerel yönetimler ve halkla 

ilişkilerin dünyadaki ve ülkemizdeki tarihi seyri incelenmiştir. Ardından özellikle 

cumhuriyet sonrası, Türkiye yönetiminin yönetim halk ilişkilerini etkin hale 

getirebilmek amacıyla yaptığı çalışmalara değinilmiş ve yapılan bu çalışmalar 

ışığında günümüzde yerel yönetimlere halkın etkin bir şekilde katılımı için neler 

yapılabileceği açıklanmıştır. Belediyelerin uygulamaya koyduğu halkla ilişkiler 

projelerinin beklenilen etkiyi gösterebilmesi ve hem halk hem de belediye açısından 

faydalı olabilmesi için vatandaşların bu uygulamalardan haberdar olması ve bu 

uygulamalardan yararlanmasını bilmesi ve belediyelerin halkla ilişkiler araçlarını 

demografik özellikleri de göz önünde bulundurarak etkin bir şekilde kullanması 

gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 

Ahmet Tarhan (2012)’ın ‘Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Medya 

Uygulamalarına Halkla İlişkiler Modellerinden Bakmak’ başlıklı makalesinde 

Twitter hesabı bulunan dokuz büyükşehir belediyesinin 1 Haziran 2012 - 31 Ağustos 

2012 tarihleri arasında resmi hesaplarındaki 3302 mesajı incelenmiştir. Araştırma 

bulguları değerlendirildiğinde; sosyal medya üzerinden gönderilen mesajların 

genellikle hafta içi mesai saatleri dışında olduğu ve alınan ve gönderilen mesajların 

halkla ilişkiler modellerinden kamuoyu bilgilendirme modeli açısından uygun olduğu 

görülmüştür. Bu bulgular ışığında belediyenin Twitter uygulamasıyla halkla iletişim 

kanallarını hiçbir zaman kesmediği, vatandaşa zaman ve mekan sınırlaması olmadan 

özgürce bir iletişim ortamı sunduğu görülmüştür. 
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Deniz Akgül (2012)’ün ‘Measuring the satisfaction of citizens for the services 

given by the municipality: the case of Kırşehir Municipality’ başlıklı çalışmasında 

halkın belediyenin hizmetlerinden memnuniyet derecesi ve demografik özelliklerin 

memnuniyet düzeyi üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Araştırma sonuçlarına 

bakıldığında, memnuniyet derecesinin eğitim, cinsiyet, medeni hal ve gelir durumu 

gibi faktörlere göre farklılık gösterdiği kaydedilmiştir. Fakat yaş ve iş durumuyla 

memnuniyet düzeyi arasında herhangi bir farklılık görülmemiştir. Anket sonuçları 

ışığında elde edilen verilere göre, vatandaşların genel olarak belediyenin 

hizmetlerinden memnun olmadığı görülmüştür. 

 

Enrique Bonsón, Lourdes Torres, Sonia Royo ve Francisco Flores (2012)’ın 

‘Local e-Government 2.0: Social Media and Corporate Transparency In 

Municipalities’ başlıklı çalışmada yerel yönetimlerin şeffaflık, e-katılım ve kurumsal 

iletişimi artırmak için Web 2.0 ve sosyal medya araçlarının kullanıp kullanılmadığı 

yönünde genel bir bakış açısı sağlamayı amaçlamıştır. Araştırma sonuçları 

değerlendirildiğinde, çoğu yerel yönetimlerin şeffaflığı artırmak için Web 2.0’ı 

kullandığı görülmüştür fakat yerel düzeyde katılımı teşvik etmek için kurumsal 

iletişim kavramı ve Web 2.0’ın kullanımın halen başladığı seviyede olduğu ifade 

edilmiştir.  

 

Fulya Akyıldız (2012)’ın ‘Belediye Hizmetleri ve Vatandaş Memnuniyeti: 

Uşak Belediyesi Örneği’ başlıklı çalışmasında belediye, belediye hizmetleri ve 

vatandaş memnuniyeti konuları YKY anlayışı çerçevesinde ele alındıktan sonra 

Uşak’ta yapılan ve vatandaşın Uşak Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerden 

duyduğu memnuniyeti ölçen anket çalışmasının istatistikî sonuçları ve bulguları 

tartışılmıştır. Araştırma evreninin mevcut belediye hizmetlerine karşı genel olarak 

memnuniyeti “kararsız” seviyesinde tespit edilmiştir (3.10). Ayrıca vatandaşın fiziki 

yapılanmadan, uzman ve nitelikli personel eksikliğinden de memnun olmadığı 

görülmüştür. Akyıldız, bu gibi durumların düzeltilebilmesi için vatandaşı memnun 

edecek yatırımların yapılmasının önemini, bir sonraki seçimi kazanmanın garantisi 

olarak yorumlamıştır.  
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Nurcan Yücel, Atilla Yücel ve Yavuz Atlı (2012)’nın ‘Belediyelerin Sunduğu 

Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyeti: Elazığ Belediyesi Örneği’ isimli çalışmada 

Elazığ Belediyesi’nin sunduğu hizmetlerden, Elazığ’da yaşayan vatandaşların 

memnuniyet düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede, hizmetlerden 

memnuniyetin cinsiyete, yaşa, eğitim düzeyine, gelir düzeyine ve ikamet edilen 

mahalleye göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Vatandaş 

memnuniyetinin belirlenmesinde frekans dağılımı, farklılıkların tespitinde ise t-testi 

ve Anova analizleri yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Elazığ Belediyesi hizmet 

sınırları içine giren 37 mahallede ikamet eden, yaşları 18 ve üzeri olan vatandaşlar 

oluşturmuştur. Araştırma bulguları değerlendirildiğinde, vatandaşların deprem, sel 

gibi doğal afetler anında barınabilecek yerler hakkında bilgiye sahip olma, çöp 

toplama hizmetleri, yeterli sayıda park varlığı ile ilgili hizmetler, yeşil alanların 

düzenlenmesi, e-belediye, göç nedeniyle gelen vatandaşlara sağlanan uyum 

hizmetleri, temizlik konusunda esnaf denetimlerinin yeterli olması, belediyenin yol-

bakım otopark ve kavşak yatırımlarının yeterliliği, spora ve sporcuya verilen destek 

hizmetleri gibi hizmetler konusunda memnun oldukları görülmüştür. Diğer taraftan 

vatandaşların belediyenin hizmetlerinden; işyeri sahiplerinin işyeri önlerinde satış 

yapmaları vb. konularda memnun olmadıkları görülmüştür. Bazı hizmet 

kalemlerinde memnuniyetsizlikler ortaya çıksa da istatistiksel olarak genel 

ortalamaya bakıldığında, vatandaşların Elazığ Belediyesi’nin hizmetlerinin 

genelinden duyulan memnuniyetin olumlu olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Oludele Akinloye Akinboade, Emilie Chanceline Kinfack ve Mandisa 

Putuma Mokwena (2012)’nın yapmış oldukları ‘An analysis of citizen satisfaction 

with public service delivery in the Sedibeng district municipality of South Africa’ 

başlıklı makalede, Güney Afrika’nın Sedibeng ilçe belediyelerinin (Lesedi, Emfuleni 

and Midvaal) hizmet sunumu ve burada ikamet eden vatandaşların memnuniyet 

düzeyi analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına bakıldığında üç bölgenin de işsizlik, 

suç oranı ve cadde onarımı gibi konularda memnuniyet derecelerinin düşük olduğu 

gözlenmiştir. Memnuniyet derecesinin en düşük olduğu bölge Midvaal olarak tespit 

edilmiş, ardından Emfuleni ve Lesedi bölgelerinin onu takip ettiği belirtilmiştir. 
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Ahmet Tarhan ve Ömer Bakan (2013), ‘Belediyelerde Halkla İlişkiler ve 

Vatandaş Algısı’ kitabında, belediye halkla ilişkiler birimlerince kullanılan tanıma ve 

tanıtma araçlarından Konya merkez ilçelerinde yaşayan vatandaşların yararlanma 

düzeyi ile belediye hizmetlerine ilişkin vatandaşların algısını ölçmeye dönük bir alan 

araştırması yapmıştır. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde; Konya Büyükşehir 

Belediyesi’nin halkla ilişkiler araç ve yöntemlerinden daha çok tek yönlü iletişim 

biçiminde yararlandığı, bunun yanında halkın istek, öneri ve şikayetlerine yönelik 

bilgi edinme amaçlı kullanımının yetersiz kaldığı görülmüştür.  

 

Arzu Kalafat Çat (2013)’ın ‘Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler: Bir 

Uygulama (Gümüşhane Belediyesi Örneği)’ adlı yüksek lisans tez çalışmasında 

Gümüşhane Belediyesinin halkla ilişkiler faaliyetlerindeki başarısını saptamak 

amacıyla halkın memnuniyeti anket yöntemiyle sorgulanmıştır. Anket sonuçları 

değerlendirildiğinde; halkın belediyenin tanıtma kapsamında yaptığı sosyal 

anlamdaki etkinliklerden memnuniyet derecesinin orta düzeyde olduğu, tanıma 

anlamında yaptığı halkın istek ve şikayetleriyle ilgili konularda düşük düzeyde 

olduğu görülmüştür. Anket kapsamındaki sorulara doğum yeri Gümüşhane olan ve 

olmayan katılımcıların 35 sorudaki ifadelere verdikleri cevaplar açısından anlamlı 

farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Beldede doğmuş olanların sorulara verdiği 

cevapların memnuniyet derecesi bakımından aritmetik ortalaması Gümüşhane 

dışında doğmuş olanlara göre yüksek olduğu görülmüştür. Anket sonuçlarının 

hipotez testleriyle test edilmesi sonucunda ise belediyenin yapmış olduğu halkla 

ilişkiler faaliyetlerinden memnuniyet düzeylerinin demografik açıdan da farklılık 

gösterdiği görülmüştür. Arzu Kalafat Çat ise bu farklılıkları en aza indirmek için 

belediyenin iletişim araçlarına önem vermesi gerektiğini vurgulamıştır.  

 

 Dilber Avcı (2013)’nın yüksek lisans tezi olan ‘Belediyelerde Halkla 

İlişkiler Uygulamaları ve Çankaya Belediyesi Örneği’ isimli çalışması halkla 

ilişkiler, yerel yönetimler, Çankaya Belediyesi tarihi ve araştırmanın değerlendirme 

sonuçlarının da bulunduğu dört bölümden oluşmaktadır. Halkla ilişkileri anlama ve 

tanımlama kapsamında personele; belediyenin yapmış olduğu faaliyetler için de 

halka yönelik iki farklı anket oluşturulmuştur. Yapılan saha araştırması sonuçlarına 
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bakıldığında, belde halkının ve yönetimin halkla ilişkileri tanıma ve tanıtma 

görevinden çok sorunları çözmeye yarayan bir birim olarak algıladığı ortaya 

çıkmıştır. Çalışmada Çankaya Belediyesini diğer belediyelerden ayıran, halkın 

belediye içinde yanlış başvurularını önlemek ve hızlı bir hizmetin hedeflenmiş 

olduğu ‘Başkan Refakatçileri’ uygulamasına yer verilmiştir. Ancak anket sonuçlarına 

bakıldığında vatandaşların danışma birimleri kurulması yönündeki önerilerinden bu 

birimin de görevlerini yerine getiremediği anlaşılmıştır. Avcı, yönetimin halkla 

ilişkiler birimine bakış açısının değişmesi ve belde vatandaşlarının sahip olduğu 

haklar konusunda bilinçlendirilmesi doğrultusunda karşılaşılan sorunların da ortadan 

kalkacağı sonucuna varmıştır. 

 

Gül Cebecioğlu (2013)’nun ‘Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Biriminin 

Örgütlenme Biçimi Uygulama Örneği Üsküdar Belediyesi’ başlıklı yüksek lisans tez 

çalışmasında yerel yönetimlerde halkla ilişkiler biriminin, ülkemizde nasıl 

algılandığı, nasıl olması gerektiği ve işleyişi üzerinde durulmuştur. Bu bilgiler 

çerçevesinde, Üsküdar Belediyesi’nin halkla ilişkiler birimi ve faaliyetleri hakkında 

örnek bir anket uygulamasının ışığında bilgi verilmiştir. Bu çalışmada, literatür 

taraması yapılmış, Üsküdar Belediyesi’nin Acıbadem Semti halkı üzerinde 394 anket 

uygulanmıştır. Anket çalışması, tek bir örneklem gözetilmeden, Acıbadem semti 

halkının tüm kesimiyle yapılmıştır. Araştırmada ele alınan Üsküdar Belediyesi’nin, 

halka ilişkiler çalışmalarına önem verdiği ve halkla ilişkiler faaliyetlerini sistematik 

bir şekilde yürütmeye çalıştığı gözlenmiştir. Halkın belediyenin hizmetlerinden 

haberdar olma durumunu inceleyen bu araştırmada, Üsküdar Belediyesi sınırları 

içerisinde yaşayan bireylerin, yürütülen faaliyetlerden haberdar olma durumu, yaş, 

cinsiyet, eğitim gibi sosyal faktörlere göre değişiklik gösterdiği sonucuna varılmıştır.   

 

 Mehmet Zahid Sobacı ve Naci Karkın (2013)’ın birlikte yazdığı ‘The use of 

twitter by mayors in Turkey: Tweets for better public services?’ başlıklı makalede 

vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek için önemli sosyal medya aracı olan Twitter’ın 

Türkiye’deki belediye başkanları tarafından kullanılıp kullanılmadığı incelenmiştir. 

Araştırma bulgularına bakıldığında, belediye başkanlarının Twitter’ı özellikle bilgi 

paylaşımı kişisel iletileri göndermek ve onların konumu ve faaliyetlerini paylaşmak 
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için kullandığı; şeffaf, katılımcı ve vatandaş odaklı bir yönetim için kullanmadığı 

sonucuna varılmıştır.  

  

 Alessandro Lovari ve Lorenza Parisi (2014)’nin ‘Listening to digital 

publics. Investigating citizens’ voices and engagement within Italian municipalities’ 

Facebook Pages’ başlıklı makalesinde vatandaşların düşüncelerini ve meşgul 

oldukları alanları öğrenmek için 10 İtalya belediyesinin Facebook sayfaları 

incelenmiştir. Araştırma, belediyelerin Facebook sayfalarını kullanan vatandaşların 

faaliyetlerini aktif dijital kamu tipolojisine (fanlar, tekli etkileşim kullanıcıları, çoklu 

etkileşim kullanıcıları, tam etkileşim kullanıcıları)  dayandırmayı önermiştir. Dijital 

vatandaşın görüşünün analizi ışığında, sosyal medya üzerinde yerel yönetimlerle 

somut ve gerçek iki yönlü iletişimin arandığı görülmüştür. Kamu sektörü kurumları 

için sosyal medyada teorik ve pratik uygulamalara yer verilmesinin tartışma konusu 

olduğu sonucuna varılmıştır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 SELÇUKLU BELEDİYESİ VE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ 

 

Çalışmanın inceleme aşaması ilk etapta belediyede gerçekleştirilmiştir. Basın 

Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Ahmet Bilgiç ile yüz yüze görüşme 

yapılarak belediyenin halkla ilişkiler faaliyetleri hakkında bilgi alınmıştır. 

Çalışmanın tamamlayıcı unsurları olarak, yayımları ve web sitesi incelenerek çalışma 

desteklenmeye çalışılmıştır. İnceleme sonrası belediyenin yaptığı ve yapmakta 

olduğu faaliyetlere vatandaşların bakışını belirlemek için Selçuklu Belediyesi 

sınırları içinde yaşayan vatandaşlara anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.  

2.1. SELÇUKLU BELEDİYESİ’NİN TARİHÇESİ 

Anadolu Selçuklularına başkentlik yapmış, hâkimiyetini 6 asır sürdürecek 

Osmanlı Devleti’ne kılavuz ve beşiklik etmiş şerefli bir maziye sahip olan Selçuklu; 

Frigyalılar, Helenistik ve Bizanslılar döneminde ticari yolların önemli bir kesişme 

noktasıdır. Selçuklular dönemi, tüm Anadolu’nun ve özellikle de Konya’nın; mimari, 

kültür sanat, bilim ve düşünce, eğitim, sosyal yaşam alanlarında ihtişam yıllarıdır. 

Sille bölgesinde ise farklı inançların bir arada yaşandığı hoşgörü iklimi hâkimdir. 

Selçuklu ilçesi, 36°52’ Kuzey enlemi ile 32°29’ Doğu boylamı arasında yer 

almaktadır. İlçe iklim ve tabiat şartları itibarı ile İç Anadolu Bölgesinin karakteristik 

özelliklerini taşımaktadır. İlçenin yüzölçümü 2.056 km² olup, Konya’nın kuzeyinde 

yer almaktadır.  İlçe merkezinin rakımı 1020 metredir. Kuruluş çalışmalarını, 

08.08.1988 tarihinde tamamlayan Selçuklu, ilçe olarak mülki taksimatta yerini 

almıştır (Bilgiç, 2015).  

  Selçuklu’nun nüfusu; 12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı Kanunla mahalle 

statüsüne dönüşen belde ve köyler de dahil olmak üzere 2015 yılı itibariyle 584.644 

kişi olup, bu nüfusun 288.164’ü erkek, 296.480’i ise bayanlardan oluşmaktadır 

(www.selcuklu.bel.tr).  
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Konya’nın en büyük ilçesi olan Selçuklu, Türkiye’de bulunan 46 ilden daha 

fazla nüfusa sahiptir. K-Q TSE-ISO-EN 9000, Ç-E TSE-İSO-EN 14000 (Çevre 

Yönetimi Belgesi), TSE İSG-OHSAS TS 18001 (İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 

Sistemi), M-C TSE-ISO 10002 (Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi) belgeleriyle 

diğer belediyelerden ayırt edici özelliklere sahiptir. Müşteri Odaklı Hizmet Anlayışı 

ile Konya’da ilk ve Türkiye’de üçüncü belediye olarak tescillenmiştir (Bilgiç, 2015). 

2.1.1 Selçuklu Belediyesi’nin Kurumsal Şeması  

Belediyenin kurumsal şeması aşağıda yer almaktadır (www.selcuklu.bel.tr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Selçuklu Belediyesinin Kurumsal Şeması 
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2.2. SELÇUKLU BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA 

İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

Aşağıda Selçuklu Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumlulukları ve basın 

yayın halkla ilişkiler müdürlüğünün genel hatlarına yer verilmiştir.  

2.2.1. Görev Yetki ve Sorumluluklar 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Basın Yayın Birimi ve Halkla 

İlişkiler Birimi olmak üzere 2 adet alt birimden oluşmaktadır. Görevleri aşağıda 

sıralanmıştır. 

Basın Yayın Biriminin görevleri (www.selcuklu.bel.tr): 

 Belediyenin ve ilgili müdürlüklerin faaliyetlerini ve yaptığı 

etkinlikleri haber bülteni haline getirilerek web sitesine girer ve basın-

medya kuruluşlarına düzenli olarak iletir, 

 Belediye ve birim müdürlüklerinin çalışmalarının fotoğraflanmasını 

ve kamera kaydının alınmasını sağlar, tümünü arşivinde tutar. 

Belediye ile ilgili yazılı ve görsel basında çıkan tüm haberleri her gün 

Başkanlık makamına sunar, 

 Belediye faaliyetlerini anlatan ve Selçuklu broşür, kitapçık, kısa film 

veya belgesel formatında CD-DVD’ler hazırlatarak gerekli görülen 

yerlerde vatandaşlara, heyetlere dağıtır, 

 Sosyal ve kültürel içerikli dergi, kitap, broşür, belgesel hazırlar, 

 Belediye çalışmalarının Selçuklu Belediye Başkanı ile görüşme 

taleplerini iletir ve Başkanın programına göre uygun tarihlerde 

görüşmelerini sağlar, 

 Medya mensuplarının Selçuklu Belediye Başkanı ile görüşme 

taleplerini iletir ve Başkanın programına göre uygun tarihlerde 

görüşmelerini sağlar,  

 Selçuklu Belediyesinin medyada haber olma oranlarıyla ilgili istatistik 

verileri tutar ve analizlerin yer aldığı raporlar hazırlar, 

 Belediyenin faaliyet raporuna esas olan fotoğraf ve dokümanları 

hazırlar, 
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  Ulusal, uluslar arası ve yerel fuarlar için stant hazırlıkları yapar. 

Halkla İlişkiler Biriminin görevleri (www.selcuklu.bel.tr): 

 Vatandaşların internet üzerinden talep ettiği başvuruların ilgili 

müdürlüklere dağıtılmasından ve gelen yanıtların vatandaşlara mail veya 

telefon yoluyla zamanında iletilmesinden sorumludur, 

 Hizmet Masalarına yapılan başvuruların ilgili birimlere iletilmesi ve 

sonuçların vatandaşlara bildirilmesinden sorumludur, 

 Selçuklu Kent Konseyi çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur, 

 Belediyenin faaliyetleriyle ilgili müşteri memnuniyeti ölçümlerinin 

yapılabilmesi için çeşitli konularda anket çalışması yapar,  

 Selçuklu halkının kentlilik bilincinin artırılması ile belediye-hemşeri 

ilişkilerinin geliştirilmesini amaçlayan etkinlikler düzenler, 

 Selçuklu Belediyesinin faaliyetlerinin geniş halk kitlelerine duyurulması 

veya toplantılarda dağıtılması için bastırılan broşür, kitapçık, 

bilgilendirme afişleri gibi materyallerin dağıtım planını hazırlar ve 

dağıtılmasını sağlar. 

2.2.2. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün İlkeleri 

Basın Yayın Müdürlüğü’nün ilkelerine aşağıda yer verilmektedir 

(www.selcuklu.bel.tr): 

 Birim faaliyetlerinde etkinlik, hizmet kalitesini artırmak, güçlü ve zayıf 

yönlerini tespit ederek sorunlara kalıcı ve yerinde çözüm üretmek, 

  Birim amaç ve hedefleri ve bu hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak 

yöntemleri belirlemek, gerekli planlamaları yapmak,  

 Birimin karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri analiz etmek, gelecek 

yıllara yönelik stratejiler belirlemek,  

 Personelin motivasyonunu sağlamak, performansını artırmak, toplam 

kalite yönetimine geçmektir. 
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2.3. SELÇUKLU BELEDİYESİ’NİN TANIMA FAALİYETLERİ 

Selçuklu Belediyesi’nin tanıma faaliyetleri incelenerek aşağıda ayrıntılarıyla 

verilmeye çalışılmıştır.  

2.3.1. Hizmet Masası 

Telefon, e-posta ve vatandaşın yüz yüze istek, öneri ve şikayetlerine cevap 

veren birimde on dört personel çalışmaktadır. Klasik dönem belediyecilik 

faaliyetleriyle ilgili yapılan başvurular yılda ortalama altmış bini bulmaktadır. 

Başvuruların ana konularını sırasıyla imar faaliyetleri, evlilik, asfalt-kaldırım 

istekleri, zabıta faaliyetleri, yeşil alan ve kültürel faaliyetler oluşturmaktadır. Birimin 

misyonu ‘vatandaşın adamı’ olmak olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda okuma 

yazma bilmeyen yaşlılara ve engelli vatandaşlara belediye binası içerisinde yardımcı 

olunmaktadır. Ayrıca belediye sağır ve dilsiz vatandaşlara yardımcı olacak işaret dili 

eğitimi alan personelleri de bünyesinde barındırdığını ifade etmiştir (Bilgiç, 2015).  

2.3.2. Anket Faaliyetleri 

Dördü sahada biri kurumda analiz yapan beş personel bulunmaktadır. ISO 

10002 Müşteri Memnuniyet yönetim sistemi araştırma faaliyetleri kapsamında 

Selçuklu Belediyesi tarafından halka ve belediye personeline memnuniyet 

araştırması yapılmaktadır. Anketler vatandaşın memnuniyeti ve belediyenin hizmet 

önceliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Anket faaliyetlerinin 

yürütülmesinde mobil anket sisteminden faydalanılmaktadır. Personele araç, 

bilgisayar ve anket yazılım sistemi tahsis edilerek faaliyetlerin hız kazanması 

sağlanmaktadır. Anket yazılım sistemiyle yapılan anketler anında anket havuzuna 

düşmektedir. Böylelikle vatandaşın memnuniyet düzeyi ve beklentileri daha hızlı 

analiz edilerek zaman geçmeden cevap verilmektedir. Belediye bu faaliyetlerle 

yapılan anketler ışığında mahallelere yapılacak yatırımlar için belediyenin hizmet 

faaliyetlerine yön vermeyi amaçlamıştır. 2015 Ocak ve Aralık ayı tarihleri arasında 

otuz bin kişiye anket uygulaması gerçekleştirilmiştir (Bilgiç, 2015).  

2.3.3. Dilek ve Şikayet Kutuları 

Vatandaş, Selçuklu Belediyesi Kurumsal Web Sitesi www.selcuklu.bel.tr 

üzerinden ve 444 99 19 nolu telefon numarasından belediyeyi arayarak iletişim 
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kurmaktadır. Buna ek olarak, belediye binasında ve belediyeye bağlı olarak hizmet 

veren tesislerde dilek ve şikayet kutuları bulunmaktadır. Bu kutular belirli 

periyotlarla düzenli olarak tutanak eşliğinde açılarak, vatandaşın talep ve 

şikayetlerine 2 Ocak 2003, 3071 sayılı Belediye Kanunun 7. Maddesinde yapılan 

revizyona göre 30 gün içerisinde gerekçeli olarak cevap verilmektedir. Ayrıca 

Başkan’ın yapmış olduğu halkı dinleme toplantılarında vatandaşın sözlü olarak ifade 

edemediği istek, öneri ve şikayet için bir form verildiği ve bunların seçim sandığı 

şeklindeki kutulara atıldığı belirtilmiştir (Bilgiç, 2015).  

2.3.4. Mektup ve Dilekçeler  

Mektup veya dilekçeler beyaz masa birimine bizzat verilmekte ya da internet 

aracılığıyla belediyeye ulaşmaktadır. Belediyenin web sitesindeki kitaplık 

bölümünden vatandaşa yardımcı olacak dilekçe örnekleri konularına göre ayrılmıştır. 

Vatandaş buradan ilgili dilekçe örneğini hazır bir şekilde elde edebilmektedir 

(www.selcuklu.bel.tr).  

2.3.5 Telefonla Sorun Çözme 

Vatandaş sorunlarını belediyeye iletmek için (www.selcuklu.bel.tr): 

 0332 224 36 00 nolu numaradan ve  

 Merkezde bulunan 444 99 19 numaradan belediyeye ulaşılmaktadır.  

 Ayrıca web sayfasında halkla ilişkiler birimi adı altında ‘tıkla konuş’ 

bölümü bulunmaktadır 

 

2.4. SELÇUKLU BELEDİYESİ’NİN TANITMA FAALİYETLERİ 

Selçuklu Belediyesi’nin tanıtma faaliyetleri incelenerek aşağıda ayrıntılarıyla 

verilmeye çalışılmıştır.  

2.4.1. Süreli Yayınlar, Basın Tanıtım Araçları 

Haber Bültenleri; belediyecilik faaliyetleri üzerine gerçekleştirilen 

hizmetlerin ve vatandaşa yapılmak istenen duyuruların ve hatırlatmaların kullanıldığı 

mecradır. Maliyeti çok ucuz olan haber bültenleri içeriklerine göre yerel ve ulusal 
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medyada yer almaktadır. Bültenlerin asıl amacı hatırlatma ve hizmet tanıtımı 

yapmaktır. Vatandaşın yapmak zorunda olduğu görevleri hatırlatarak, yeni yapılan 

faaliyetlere yer vererek hem vatandaşın hem de belediyenin işlerini 

kolaylaştırmaktadır. Ayrıca özel ve dini günlerde sosyal mesaj vermek için de 

kullanılmaktadır (Bilgiç, 2015).  

E-bülten; ‘Selçuklu’nun Gündemi’ başlığıyla aylık olarak yayınlamakta olan 

bülten, belediyenin genel faaliyetleri hakkında bilgi vermektedir. Yaklaşık yirmi beş 

bin kişinin e-posta adresine gönderilmekte ve belediyenin web sayfasından kolayca 

erişim sağlanmaktadır (Bilgiç, 2015).  

Selçuklu Belediyesi, Selçukluları temsil eden bir belediye olduğu için büyük 

sorumluluk taşımaktadır. Bu sorumluluk doğrultusunda belediye kitap ve albüm gibi 

önemli eserler yayınlamıştır. Sille’nin turizme kazandırılması ve tarihi değerlerin 

tanıtılmasına yönelik eserlerin yanı sıra, ‘Sami Tokgöz Tesbih Koleksiyonu’ başlıklı 

eserin de belediyeye kurumsal bir prestij sağladığı ifade edilmiştir. Bunların yanında 

Selçuklu Medeniyetine iliştin ‘Anadolu Eserleri Fotoğraf Albümü’de güncellenerek 

yeniden basılmıştır (www.selcuklu.bel.tr). 

Yayınlanan bir başka eser ise ‘Işık doğudan gelir’ temalı ‘Büyük Selçuklu 

Mirası’ kitap ve belgeselidir. Belediyeye kurumsal yayıncılık alanında katkı sağlayan 

eser, Cumhurbaşkanlığı himayesinde dört yıllık bir çalışma sürecinin sonunda ortaya 

çıkmıştır (www.selcuklu.bel.tr). Sempozyum kitabı 4 cilt 2 bin 189 sayfadan 

oluşmaktadır. İlk iki cilt müze eserlerini diğer cilt ise mimari eserleri barındıran 

dünyadaki ilk yapıttır. Cumhurbaşkanı ve Başbakanın önsözünü içermektedir. Basın 

tanıtım araçlarından olan açık hava tanıtım faaliyetlerine bakıldığında ise, billboard, 

clp, ledekran, araç giydirme vb. çalışmalar ile de belediye hizmetlerinin vatandaşlara 

tanıtımı yapılmaktadır. Selçuklu Belediyesi’nin Konya genelinde, program içeriğine 

göre otuzun altı ücretsiz olmak üzere yüz elliye kadar billboard kullanma hakkına 

sahip olduğu belirtilmiştir (Bilgiç, 2015).  
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2.4.2. Yerel Yönetimlerde İnternet Uygulamaları ve E-Devlet 

E-devlet, elektronik ve ağ ortamı kullanarak gelişmiş hizmetler üretmek, 

düzgün yönetim sağlamak ve vatandaşın işlemlerini kolaylaştırmak için geleneksel 

yönetim faaliyetlerinin modern halidir (Kumar vd., 2010: 2362).  

Belediyelerin geleneksel yönetim faaliyetlerinden e-devlet uygulamalarına 

geçmesiyle birlikte vatandaş belediye ile ilgili işlerini çabucak halledebilmekte 

ayrıca belediye binasına gitmeden zamandan tasarruf sağlayabilmektedir. Bu 

anlamda Selçuklu Belediyesi’nin e-devlet uygulamalarına bakıldığında, modern 

yönetim faaliyetlerinden internetin ve e-devlet uygulamalarının aktif olarak 

kullanıldığı görülmektedir. E-belediye bölümünde Hızlı İşlemler, Tahsilat İşlemleri 

ve E-beyanname başlığı altında bu alana hizmet için 3 bölüm oluşturulmuştur (www. 

tahsilat.selcuklu.bel.tr): 

 Hızlı işlemler: Arsa m² Birim Değeri, İlan Reklam Tarifeleri, 

Kullanıcı Girişi, Kitap Sorgulama, Kütüphane İşlemleri  

 Tahsilat İşlemleri: Borç Sorgula, Geçmiş Dönem Ödemelerim, Borç 

Ödeme, TC Kimlik No ile Hızlı Öde  

 E-beyanname: Bina Beyanı, Arsa Beyanı, Arazi Beyanı, İlan Reklam 

Beyanı. 

Belediyenin web sayfasında Doğrudan Temin Tekliflendirme bölümü vardır. 

Bununla vatandaş belediyenin doğrudan teminle yaptığı alımlara ilişkin fiyat 

tekliflerini elektronik ortamda belediyeye verme imkanı elde etmektedir. Elektronik 

imza ile kolayca kullanım imkanı sağlayan bu bölümde Doğrudan Temin Talepleri, 

Satınalması Devam Eden Tekliflerim, Sonuçlanan Tekliflerim, Sicil Sorgula, Şifremi 

Unuttum ve Tedarikçi Sözleşmesi başlıklarına yer verilmektedir. Şeffaf belediyecilik 

anlayışının hakim olduğu bu bölümde vatandaşın işlerinde aksaklık olmaması ve 

kullanım kolaylığı için vatandaşa e-doğrudan tanıtım videosu oluşturulmuştur 

(www.edogrudantemin.selcuklu.bel.tr).  

Belediye yaptığı hizmetlerin kapsamı doğrultusunda web tabanlı internet 

sayfalarına sahiptir. Örneğin, Kelebekler Vadisi için ‘konyakelebeklervadisi.com’, 

SEDEP değerler eğitimi projesi için ‘www.selcukludegerleregitimi.com’, Selçuklu 
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Belediyespor Kulübü için ‘www.selcuklubelediyespor.com’, Selçuklu Kent Konseyi 

için de ‘www.selcuklukentkonseyi.org’ web siteleri, vatandaşa haberdar olduğu proje 

ve hizmetlerden daha ayrıntılı bir şekilde bilgilenmesi amacıyla hizmet vermektedir. 

Bu projelerin her biri için ayrıca Twitter, Facebook, Youtube, Instagram sayfaları 

oluşturularak halkın aktif bir şekilde katılımını sağlamak amaçlanmıştır.   

Selçuklu Belediyesi engelliler için de ‘Konya Selçuklu Belediyesi Web 

Portalı, Başkan, Selçuklu, Haberler, Hizmetler’ bölümlü bir web sayfası oluşturarak 

onların da yaşadığı belediye hizmetlerinden haberdar olmasını, aynı zamanda 

‘başkana mesaj’ bölümünden istek, dilek ve şikayetlerini ileterek fikirlerini 

belediyeye sunma imkanını elde etmelerini sağlamıştır. 

Belediyenin hizmet ve projelerinden sürekli ve etkin bir şekilde haberdar 

olmak isteyen vatandaşlar için de ana sayfada vatandaşın e-posta adresini eklediği bir 

bölümle, vatandaş güncel bir şekilde belediyenin faaliyetleri hakkında bilgi 

edinmektedir.  

2.4.3. Sosyal Etkinlikler 

Selçuklu Belediyesi’nin yapmış olduğu ve halen yapmakta olduğu sosyal 

etkinlik projelerine aşağıda yer verilmiştir.  

2.4.3.1. Şivlilik ve Fener Alayı Etkinliği 

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya özgü olan şivlilik ve fener alayı 

etkinliği düzenlenmiştir. Çocuklar ve büyüklerin katıldığı belediye binası önünde 

gerçekleştirilen etkinlikte şarkı, dans yarışmaları, sandalye kapmaca ve çuvalla koşu 

gibi faaliyetler düzenlenmiştir. Geleneklerimizi günümüze taşımayı amaçlayan 

organizasyonda çocuklara hediye dağıtılmıştır (www.selcuklu.bel.tr).  

 

2.4.3.2. Hıdırellez Şenlikleri Etkinliği 

Selçuklu Belediyesi’nin yaptığı bir başka sosyal etkinlik Hıdırellez 

Şenlikleri’dir. 6 Mayıs 2015 yılında Kelebekler Vadisi Parkı’nda düzenlenen 

etkinliğe 10 bine yakın vatandaş katılmıştır. Geleneksel oyunlarla eğlenen ve 

yarışmalar yapan çocuklara, Selçuklu Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler 



62 
 

verilmiştir. Şenliğe katılan vatandaşlara da belediye tarafından geleneksel bulgur 

pilavı ikram edilmiştir (www.selcuklu.bel.tr). 

2.4.3.3. Kutlu Doğum Programı 

Selçuklu Belediyesi tarafından Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu’nda 

‘Kutlu Doğum Anma Gecesi’ düzenlenmiştir. Sanatçı Dursun Ali Erzincanlı’nın 

katıldığı geceye Konya’da yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği belirtilmiştir. 

Aziz Hardal’ın kasideleriyle renk kattığı gecede kum sanatı ustası Veysel 

Çelikdemir’in Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in hayatını anlattığı görsel sunumun 

ise beğeni topladığı ifade edilmiştir (www.selcuklu.bel.tr). 

2.4.3.4. Şehrimi Tanıyorum Projesi 

Selçuklu Belediyesi’nin 2010 yılından bu yana düzenlediği ‘Şehrimi 

Tanıyorum’ projesi kapsamındaki gezilere mahalle sakinleri, okullar, dernekler ve 

diğer kurumlardan yaklaşık elli bin kişinin katıldığı ifade edilmiştir. 12 ve üzeri yaş 

gruplarına yönelik olan projenin müze giriş ücretleri de dahil olmak üzere 

katılımcılardan hiçbir ücret talep edilmediği belirtilmiştir. Hafta içi düzenlenmekte 

olan gezilerin güzergah programına ilişkin ziyaret saatlerine aşağıda yer verilmiştir 

(www.selcuklu.bel.tr): 

 Mevlana Müzesi Ziyareti: 10.30-12.30 

 Karatay Medresesi Ziyareti: 13.00-13.20 

 Alaeddin Cami Ziyareti: 13.30-14.00 

 Sille’de Panaromik Gezi ve Aya Elenia Müzesi ziyareti: 14.30-15.30 

 Sille’de Kumanya İkramı ve Geri Dönüş: 15.30-16.00 

2.4.3.5. Türkiye Selçuklu’da Buluştu Etkinliği  

‘Türkiye Selçuklu’da Buluşuyor’ programıyla, Selçuk Üniversitesi’nde 

okuyan öğrencileri aileleri ile buluşturmak ve ailelerinin Konya’yı yakından 

tanımalarını sağlamak amacıyla etkinlik düzenlenmiştir (www.selcuklu.bel.tr).  
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2.4.3.6. Sille’yi Seviyoruz Çiçekle Süslüyoruz Etkinliği 

Selçuklu Belediyesi Sille Mahallesi, Sille çiçek bahçesinde gerçekleştirilen 

etkinlikte, herhangi bir geri dönüşüm malzemesi getiren vatandaşlara çiçek ve toprak 

Selçuklu Belediyesi tarafından hediye edilerek etkinliğe katkı sağlamaları 

amaçlanmıştır. Belediye bu etkinlikle de, günlük hayatta kullanılan çaydanlık, 

tencere, semaver gibi birçok ev eşyasının yanı sıra ayakkabı, araba lastiği, klozet gibi 

sıra dışı eşyaları dekoratif çiçek saksısına çevirerek geri dönüşüm malzemelerinin 

değerlendirilmesine katkı sağlamıştır. Selçuklu Belediyesi proje ile tasarruf bilinci 

konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlamıştır (www.selcuklu.bel.tr). 

2.4.3.7. Selçuklu Fotoğraf Festivali Etkinliği 

13-16 Ağustos tarihleri arasında Konya’da düzenlenen ve çok sayıda ulusal 

fotoğraf sanatçısının Konya’ya geldiği Selçuklu Fotoğraf Festivali etkinliği, Selçuklu 

Belediyesi Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi ve Sille Kültür Evi’nde 

gerçekleştirilmiştir. Halkın fotoğrafa olan ilgisini artırmak ve fotoğraf sanatı 

hakkında bilgilenmelerini sağlamak amacı ile herkesin katılımına açık olan festival 

kapsamında halka açık sunumlar, eğitim seminerleri ve fotoğraf sergileri de 

düzenlenmiştir (www.selcuklu.bel.tr).  

2.4.3.8 Selçuklular Sergisi Etkinliği 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

ve TİEM’in katkılarıyla İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi (İbrahim Paşa 

Sarayı)’nde düzenlenen ‘Selçuklular Sergisi’nin Türk İslam tarihinde büyük öneme 

sahip olduğu ve Selçukluların kültür mirasının izlerini taşıdığı belirtilmiştir 

(www.selcuklu.bel.tr).  

2.4.4 Basınla İlişkiler 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, en az iki ayda bir kez 

belediyecilik faaliyetleri hakkında bilgi vermek için canlı yayın programlarına konuk 

olarak katılmaktadır. Bazen kanal stüdyolarında bazen de yeni açılan bir tesis önünde 

canlı yayın yaparak hem tesisin reklamını yapmayı hem de halkı yeni proje 

konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda belediyenin yazılı basın, 
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televizyon ve internetle ilişkisinin yeterli düzeyde olduğu belirtilmiştir. Basılı medya, 

TV ve sosyal medya hesaplarında belediye ile ilgili haberlerin hemen hemen hepsine 

kurumsal web sayfasında yer verilmektedir. Vatandaşın okuyamadığı veya 

izleyemediği hizmet ve projelerle ilgili bilgilere buradan rahatlıkla ulaşabilmesi 

sağlanmaktadır. Yazılı basında Memleket, Yeni Konya, Merhaba, Konya Postası, 

Anadolu’da Bugün, Rasyonel Haber vb. ; TV’de ise Kon TV, Kanal 42, Trt Türk, Trt 

Çocuk, Sun TV, TGRT; internette ise bu medya kuruluşlarının web sayfaları 

üzerinden hedef kitleye ulaşılmaktadır (Bilgiç, 2015). 

2.5. SELÇUKLU BELEDİYESİ’NİN HEM TANIMA HEM DE 

TANITMA ADINA YAPTIĞI FAALİYETLER 

Selçuklu Belediyesi’nin hem tanıma hem de tanıtma adına yaptığı faaliyetlere 

aşağıda yer verilmiştir.  

2.5.1. Halkı Dinleme Toplantıları 

Belediye bünyesinde bulunan meclis salonunda gerçekleştirilen, toplumun 

hemen her kesiminden vatandaşın başkanla arasında hiçbir engel olmadan istek, 

öneri ve şikayetlerini iletebildiği toplantılardır. Selçuklu Belediyesi’nin halkı 

dinleme günleri Perşembe günüdür.  

Halkla yapılan bir başka toplantı türü ise, başkan ve yönetim ekibinin belli 

periyotlarla mahallelinin sorunlarını birincil ağızdan dinlediği mahalle ziyaretleridir. 

Bu etkinlik kapsamında Cuma buluşmaları yapılmaktadır. Belediye Başkanı her hafta 

Cuma saatinde farklı camiye giderek mahalle sakinleriyle konuşmaktadır. Klasik 

belediyecilik anlayışı olan istek, öneri ve şikayet kutularından ziyade halkla yüz yüze 

iletişim kurarak, vatandaşın istek ve şikayetleri birincil ağızdan dinlemeyi ve onları 

tanıma fırsatı yakalayarak öncelik verilmesi gereken hizmetleri halktan öğrenmeyi 

amaçlamıştır.  

2.5.1.1. Mahalle Gezileri 

Sille mahallesinde 28 adet tarihi eserin restorasyonu Selçuklu Belediyesi 

tarafından yaptırılmıştır. Belediyenin, Sille Deresi su tutma ve çevre düzenlemesi, taş 

kaplama, evlerin restorasyonu, çeşme restorasyonları, mağaralar bölgesinde 

arkeolojik temizlik, Şeytan Köprüsü ıslahı ve aydınlatılması gibi birçok proje ile 
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tarihi mirasa sahip çıkmayı amaçladığı belirtilmiştir. Belediye Başkanı mahalle 

gezileri esnasında hem vatandaşa yapılan hizmetleri anlatmış hem de esnaf ve 

vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinlemiştir (www.selcuklu.bel.tr).  

2.5.1.2. Cuma Buluşmaları  

 Selçuklu Belediyesi sınırlarında yaşayan vatandaşların görüşlerini öğrenmek 

için her Cuma farklı bir mahallede yapılan ziyaretlerle halka belediyenin hizmetlerini 

anlatmak ve yapılabilecek belediye çalışmalarıyla ilgili halkın görüşlerini almak için 

yapılan bir etkinliktir. Belediye başkanının bizzat kendisinin gittiği bu buluşmalarla 

belediyenin hizmet gücüne katkı sağlamayı amaçladıkları ifade edilmiştir 

(www.selcuklu.bel.tr).  

2.5.1.3. Selçuklu’da Teravih Buluşmaları 

Belediye Başkanının, Selçuklu’da her akşam farklı bir mahallede Teravih 

namazı için camiye gelen vatandaşlarla namaz çıkışında sohbet ederek vatandaşların 

istek ve önerilerini yerinde dinlemek amacıyla yaptığı etkinliktir. Ayrıca, 

Selçuklu’da Ramazan Ayı’nda birçok etkinlik düzenlenmiştir (www.selcuklu.bel.tr).  

2.5.2. Kurumsal Web Sayfaları 

Belediye kurumsal web sayfaları, yönetime hedef kitlelerin istek ve 

beklentilerini belirlemeye (tanıma) ve belediyenin organizasyon yapısı, çalışanları, 

alınan kararlar ve gerçekleştirilen uygulamaları duyurmaya (tanıtmaya) yönelik 

çeşitli araçlar ve yöntemler sunmaktadır (Tarhan, 2007: 81-82). 

Aşağıda yer alan belediye kurumsal web sayfalarında tanımaya yönelik 

kullanılan araç ve yöntemler için kullanılan başlıklandırmada Ahmet Tarhan’ın 

‘Halkla İlişkilerde Tanıma ve Tanıtma Aracı Olarak İnternet: Belediyelerin Web 

Sayfaları Üzerine Bir Analiz’ isimli makalesinden yararlanılmıştır.  

Belediyeye erişim sağlayacak telefon ve faks numaraları ve e-posta adresleri: 

Selçuklu Belediyesi’nin web sitesinde bulunan ‘Bize Ulaşın’ bölümünden 

belediyenin telefon, e-posta ve adres bilgilerine ulaşmak mümkündür. Bu bölümden 

‘Belediye Telefon Rehberi, Müdürlük Dahili Numaralar, Önemli Telefonlar ve 

Muhtarlıklar’a ulaşılabilecek bilgilere de yer verilmektedir.  
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Başkana Mesaj: Web sitede bulunan Kurumsal başlık aracılığıyla ‘Başkana 

Mesaj’ bölümünde doldurulması zorunlu olan kutucuklar vardır. E-posta sistemiyle 

başkana dilek, şikayet ve önerilerin iletildiği bu bölüm yalnızca başkan tarafından 

okunarak cevaplandırılmaktadır. Aynı zamanda belediyenin web sayfasında güncel 

haberler başlığı altında belediyenin yaptığı bütün hizmet ve projeler görselleriyle 

birlikte halka anlatılmaktadır. 

İstek ve Şikayet Hattı: Halkın istek, şikayet, dilek ve önerilerini almak için 

444 99 19 numaralı halkla ilişkiler birimi oluşturulmuştur. Aynı amaca hizmet eden 

bir başka yöntem ise ‘Başvuru Formu’dur. Bu bölümde kişisel bilgileri ve başvuru 

konu ve açıklamasını içeren doldurulması zorunlu alanlar mevcuttur. Vatandaşların 

yaptıkları başvuruların dikkate alınıp alınmadığını takip etmesi için de ‘Başvuru 

Takip’ sistemi oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra ‘Tıkla Konuş’ adı altında bir bölüm 

oluşturularak vatandaşların bilgisayar üzerinden online konuşmaları amaçlanmıştır. 

Bilgi Edinme: Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında, vatandaşın 

belediyenin bilgi ve belgelerini takip edebilmesi için ‘Bilgi Edinme’ bölümü 

oluşturulmuştur. Bu bölümde 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Bilgi Edinme 

Hakkı Kanununa İlişkin Yönetmelik, 5393 Sayılı Kanun ve Elektronik Bilgi Edinme 

Formu için linkler bulunmaktadır. Selçuklu Belediyesi vatandaşın bilgi edinme 

hakkının olduğunun bilincinde olarak politikalarına, hizmetlerine, projelerine web 

sayfasında açıkça yer vermiştir.  

Anketler: Belediyenin web sayfasında SEDEP başlığıyla açılan linkin 

kendine ait ‘Değerler Hakkında, Duyurular Hakkında ve SEDEP hakkında olmak 

üzere üç anket başlığı bulunmaktadır. Yapılan anketlerle vatandaşın Sedep hakkında 

bilgi sahibi olup olmadığı ve SEDEP’le ilgili hizmetlerin vatandaş üzerinde ne 

derece etkili olduğu ölçülmeye çalışılmaktadır.  Açılan sitenin ana sayfasında ise bir 

anket çalışması yer almaktadır. “SEDEP etkinliklerinden haber alma kaynaklarınız 

nelerdir?” sorulu anket çalışmasına da ‘web sitesi, sosyal medya, billboard, gazete ve 

okul panosu’ cevap seçenekleri sunulmaktadır.  

Belediye web sayfalarında tanıtmaya yönelik kullanılan araç ve yöntemler: 
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Belediye yönetimine ilişkin tanıtım: Belediyede çalışan meclis üyeleri, 

encümen üyelerinin özgeçmişleri ve bulundukları birimler hakkında kısa kısa bilgiler 

yer almaktadır.  

Yapılan hizmetlerin duyurulması: Belediye yapmış olduğu ve yapacağı bütün 

hizmetlerin duyurulmasını “haber, etkinlik ve duyuru” başlığı altında vermektedir. 

Yapmış olduğu etkinliklerin basına yansıması, imar plan tadilatları, mahalleliye 

kazandırmış olduğu pazar yerleri, etkinlik takvimi gibi programlar fotoğrafları ile 

birlikte aktif olarak yer almaktadır.  

Sosyal ve kültürel etkinlikler hakkında sunulan bilgiler: Belediyenin sosyal 

belediyecilik anlayışı ile yapmış olduğu tüm etkinlikler ‘güncel haberler’ adı altında 

yer almaktadır. Burada yeni açılan bir tesis, SEDEP Şenlikleri, Şehrimi Tanıyorum, 

Söz Çocuk, Z Kütüphane, Kelebekler Vadisi, Büyük Selçuklu Mirası gibi kültürel, 

sanatsal etkinliklerin duyurulmasında da web sitesinden faydalanılmaktadır.   

Belediye Meclisi Kararları: Şeffaf belediyecilik anlayışının gelişmesine katkı 

sağlayan Belediye Meclis Kararları ve Meclis Komisyon Kararlarına Selçuklu 

Belediyesi web sitesi sayfasında yer verilmektedir.  

Belediye ile ilgili kurumsal haberler: Web sayfasında belediyenin başkan, 

başkan yardımcıları, meclis üyeleri, kurumsal şeması, müdürlükler gibi kurumsal 

bölümlerle belediyeyi halka tanıtmak amaçlanmaktadır. Fakat web sayfasında 

çalışanlarla yapılan etkinliklerin duyurulmasına yer verilmemiştir.  

Belediyenin bulunduğu ilin sahip olduğu turistik ve kültürel değerlere ilişkin 

temel değerler: Belediyenin bulunduğu ili anlattığı bir bölüm web sayfasında 

bulunmamaktadır.  

Başkan: Belediye başkanının mesajı, özgeçmişi, önceki başkanların isimleri 

ve görev yıllarının verildiği, halkla çekilen fotoğrafların yer aldığı bir bölüm 

oluşturularak halkın belediyede görev yapan başkanları yakından tanıması 

amaçlanmıştır.  
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2.5.3. Sosyal Medya Uygulamaları 

Dijital devrimin bir sonucu olan sosyal medya, yerel yönetimler açısından çok 

sesliliğin sağlanması, demokratikleşmenin ve yönetişim anlayışının güçlenmesi 

açısından büyük olanaklar sunmaktadır. Bu yeni alternatif kamusal alanda yerel 

yönetimler hedef kitleleri olan bölge halkı ile karşılıklı iletişime girerek, geri 

bildirimi anında alma olanağına sahip olmaktadır (Demirtaş, 2012: 311). 

Mine Demirtaş (2012), sosyal paylaşım ağları kullanımında yerel yönetimler 

bazında ön sıralarda yer alan Üsküdar Belediyesi’nin sosyal medya kullanımında 

vatandaşın düşüncelerini ortaya çıkarmak amacıyla araştırma yapmıştır. Araştırma 

sonucunda sosyal medya araçlarının bir iletişim aracı olarak belediyelerin halkla 

ilişkiler çalışmalarında etkin bir şekilde kullanılmasının, bölge halkında samimi ve 

içten duygular oluşturarak sevgi ve desteklerinin kazanılmasında önemli roller 

oynadığı sonucuna varmıştır.  

Selçuklu Belediyesi’nin sosyal medya faaliyetlerine bakıldığında, belediyenin 

web sayfasında Twitter ve Facebook sayfalarına erişim sağlanmaktadır. Twitter 

sayfası belediyenin web sayfasında verilen haberlerin, yapılan hizmet ve projelerin 

halka tanıtımı amacıyla kullanılmaktadır. Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 

da ayrıca Twitter sayfası bulunmaktadır. Başkan dini ve resmi günlerde tweet atarak, 

belediyenin faaliyetlerine görselleriyle birlikte yer vererek Twitter’i aktif bir şekilde 

kullanmaktadır.  

Belediyenin yaptığı bir başka sosyal medya faaliyeti ise, SEDEP projesi 

kapsamında Instagram aracılığıyla yapılan yarışma organizasyonudur. Yarışmanın 

amacı Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi kapsamında yer alan sekiz temel değeri 

“değerleriniyakala” etiketi altında bir araya getirmektir. Projeyle toplumda bu temel 

değerlere olan duyarlılığı artırmak ve yine toplumda farkındalık sağlamak 

amaçlanmaktadır. Instagram hesapları aracılığıyla ‘degerleriniyakala’ hashtag’li 

fotoğraf ile katılımın mümkün olduğu yarışmada kazananlara derecelerine göre ödül 

verilmiştir. Yarışma sonuçları ‘Gelecege_Deger’ Instagram hesabı, 

www.selcukludegerleretimi.com adresinde bulunan SEDEP Resmi Web Sitesi, 

‘DegerlerEgitimiProjesi’ Facebook hesabı, ‘@Gelecegi_Deger’ Twitter hesabı ve 
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yerel gazeteler üzerinden duyurulmaktadır. Bu projeyle belediye yenilikçi hizmet 

sunarak hem kurumsal imajını güçlendirmekte hem de vatandaşla daha yakın iletişim 

kurarak yapmış olduğu SEDEP projesinin etkililiğini ölçmektedir 

(www.selcukludegerleretimi.com).  

2.5.4 Kent Konseyi 

Selçuklu Kent Konseyi’nin amaçlarına bakıldığında (Bilgiç, 2015): 

 Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, Selçuklu’lu 

olma bilincinin geliştirilmesini ve çok ortaklı yönetim tarzının 

yerleşmesini sağlamak,  

 21.Yüzyıl Selçuklusunun doğası, tarihi, kültürel mirası ve sosyo-

ekonomik yaşantısı ile bütünleşecek nitelikteki stratejileri belirlemek,  

 Sürdürülebilir gelişmenin temelini oluşturacak politikalar arasında 

önceliklerin belirlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesine imkan 

tanıyacak bir uzlaşma ortamı oluşturmak,  

 Selçuklu halkı ile birlikte eylem planları hazırlamak, uygulamak ve 

geliştirmek, 

  Konseyce alınan kararların Selçuklu Belediye Meclisi gündemine 

alınmasını ve uygulanmasını sağlamak,  

 Yaşamı ilgilendiren her konuda çalışmalar yapmaktır. 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mahalle muhtarları, sivil 

toplum kuruluşları, Selçuk Üniversitesi temsilcileri vb. gruplardan oluşan ‘Kent 

Konseyi’ aracılığıyla belediyede ikamet eden vatandaşların sorunlarını, istek ve 

önerilerini öğrenmektedir. Kent Konseyi bu yönüyle vatandaşla başkan arasında 

köprü görevi görmektedir. Vatandaşın istek ve şikayetlerini daha iyi anlamak ve hızlı 

bir şekilde çözüme kavuşturmak için Kent Konseyi içerisinde Kadın Meclisi ve 

Gençlik Meclisi birimleri oluşturulmuştur. Bu birimler vasıtasıyla belediyenin 

yapmış olduğu hizmetler halka anlatılmakta ve halkın görüşleri de belediyeye 

aktarılarak hem tanıma hem tanıtma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bir halkla 

ilişkiler uygulaması gerçekleştirilmektedir. Aşağıda Gençlik Meclisi’nin yapmış 

olduğu sosyal faaliyetlere yer verilmektedir. 
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2.5.4.1. Kampüste Kutlu Doğum Etkinliği 

Selçuklu Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından Kutlu Doğum Etkinlikleri 

kapsamında düzenlenen Ezgi Şöleni’nde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed 

(SAV)’in doğumunun 1444. Yılını anmak için konser düzenlenmiştir. Etkinlik 

öncesinde programa katılanlara kırk hadis kartları ve üzerinde hadislerin yer aldığı 

rozetler dağıtılmıştır (www.selcuklu.bel.tr). 

2.5.4.2. Genç Ufuklar Akademisi Etkinliği  

Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından gerçekleştirilen 

Genç Ufuklar Akademisi’ne, Sunay Akın, Tarık Tufan, Selahattin Yusuf gibi birçok 

sanatçı katılmıştır. Etkinlik kapsamında sanatçıların kendi deneyimlerini paylaştıkları 

konferans ortamı oluşturulmuştur (www.selcuklu.bel.tr). 

2.5.5. Önderlerden Faydalanma 

Aşağıda Selçuklu Belediyesi’nin tanıma ve tanıtma faaliyetlerini 

kolaylaştırmak adına yardım aldığı önderlerden faydalanma etkinliğine yer 

verilmiştir.  

2.5.5.1. Selçuklu’yu Birlikte Yükseltiyoruz Projesi 

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay mahalle muhtarları ile belirli 

aralıklarla bir araya gelerek, hem belediyenin aldığı kararlar ve gerçekleştirdiği 

uygulamalara ilişkin bilgi vermeyi hem de belediye sınırları içerisinde yaşayan 

vatandaşların sorunlarını öğrenmeyi amaçlamıştır. Vatandaşların dilek, öneri ve 

şikayetlerini öğrenerek sorunlar kendisine vatandaş tarafından iletilmeden önce, 

çözüm üretebilmek için mahalle muhtarlarıyla toplantılar düzenlemektedir 

(www.selcuklu.bel.tr).  

2.5.6. Sosyal Sorumluluk Projeleri  

Aşağıda belediyenin yapmış olduğu sosyal sorumluluk projelerine yer 

verilmiştir. 

2.5.6.1. Kardeş Şehirler Projesi 

Selçuklu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli 

Ahmet Bilgiç’ten edinilen bilgiler ışığında, belediyenin ülkenin uluslar arası 
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politikasına uyumlu halde yerel yönetimlerle işbirliği halinde çalıştığı Avrupa ve 

Ortadoğu’dan kardeş belediyelere sahip olduğu öğrenilmiştir. Çalışmalar 

incelendiğinde, yerel yönetimlerden il veya ilçe seçilerek eğitim, sağlık, temizlik, 

altyapı, rehberlik-danışmanlık anlamındaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla, kardeş 

belediyelere destek gönderilebildiği aynı şekilde kardeş şehirlerden örnek 

uygulanabilecek bir proje olduğunda da Selçuklu Belediyesi’ne aktarıldığı 

görülmüştür. Maddi yardımlar TİKA işbirliği ile diğer yardımlar ise belediye 

tarafından karşılanmaktadır (Bilgiç, 2015). 

Selçuklu Belediyesi kurum kimliğine katkı sağlamak amacıyla ‘Romanya 

Barlad Şehri, Suriye Hama Şehri, Nişabur, Bosna Hersek Teşanj Şehri, Moldova 

Kongaz Belediyesi, Bosna Hersek Stari Grad Şehri, Bulgaristan Çernooçene 

Belediyesi, Filistin Beit Hanoun Belediyesi ve Tunus Gafsa Belediyesi’ ile kardeşlik 

ve işbirliği anlaşması imzalamıştır (www.selcuk.bel.tr). 

 Selçuklu Belediyesi’nden Çernooçene’ye Araç Desteği 

Selçuklu Belediyesinin birçok şehirle kardeşlik bağları bulunmaktadır ve 

belediye imkanlarını tarihi ve kültürel anlamda bağları bulunan kentlerle 

paylaşmaktadır. Bu anlamda, 2013 yılında iki şehir arasındaki karşılıklı ilişkiyi 

artırmak, belediyeler arasındaki bağı güçlendirmek, diyalogu geliştirmek, karşılıklı 

deneyim alışverişinde bulunmak amacıyla kardeş şehir protokolü imzalanan 

Çernooçene Belediyesi’ne, Selçuklu Belediyesi’nden cenaze nakil, yıkama ve morg 

aracı hibe edildiği belirtilmiştir (www.selcuklu.bel.tr).  

 Konya’dan Balkanlara Gönül Köprüsü 

Selçuklu Belediyesi ortaklığı, Hikmet İlim ve Sanat Derneği (HİSDER), 

Sosyal Araştırmalar ve Dayanışma Vakfı (SADAV), Konya Sivil Toplum 

Kuruluşları, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı iş 

birliği ile Balkanlarda kardeşlik köprüsü kurulması planlanmıştır.  Proje ile Konya’da 

faaliyet gösteren 126 sivil toplum kuruluşu ile altı Balkan ülkesi Bosna Hersek 

(Saraybosna), Kosova (Prizren), Makedonya (Üsküp), Arnavutluk (Tiran), Karadağ 

(Podgorica), Sırbistan (Yeni Pazar) şehirlerinde faaliyet gösteren sivil toplum 
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kuruluşları arasında kardeşlik köprüsü kurulması amaçlanmıştır 

(www.selcuklu.bel.tr). 

Belediye bu projelerle yeni kamu yönetimi politikasına uygun bir 

belediyecilik anlayışı yerleştirmeyi ve geleneksel belediyecilik anlayışıyla sadece 

asfalt yapma, çöp toplama gibi temel görevlerin yanı sıra farklı hizmet, etkinlik 

alanlarıyla kurum kimliği ve kurum imajına da olumlu yönde katkı sağlamayı 

amaçladığını ifade etmiştir.  

Belediye ‘Kardeş Şehirler Projesi’yle anlaşma imzaladığı şehirlerin örnek 

projelerini kendine alarak ve bu şehirlerin ihtiyaçlarını giderme konusunda yardımcı 

olarak tanıma faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda belediye yapmış 

olduğu bu faaliyetleri web sayfasında görsellerinin bulunduğu duyurular ve protokol 

metinlerinin bulunduğu kardeş şehirler başlığı altında halka ayrıntılı bir şekilde 

anlatarak vatandaşı bilgilendirmekte hem de halka tanıtımını yapmaktadır. 

2.5.6.2. SEDEP (Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi) 

Toplumdaki çocukların iyi yetişmiş, toplumun ahlaki değerleriyle büyümüş, 

karakter sahibi insanlardan oluşması geleceğin de sağlam temeller üzerine 

kurulduğunun bir göstergesidir. Bu yüzden eğitim-öğretim dönemlerinde her birey 

topluma uygun ahlaki değerler ile yetişmeli ve davranışlarını toplum düzenini 

bozmayacak şekilde oluşturmalıdır. Bu temel eğitimlerin ve becerilerin 

kazandırıldığı yer öncelikle aile sonrasında ise eğitim kurumlarıdır. “Temel insani 

değerlerin kazandırılması” olarak tanımlanabilecek bu çaba, Türk Millî Eğitim 

Temel Kanunu ve ders programlarının kazanımları incelendiğinde de açıkça 

görülmektedir. Bu hedef ve beklenti, ders programları ve bunlar çerçevesindeki 

uygulamalarla somutlaşmaktadır. Bu bağlamda okulların rutin akışlarıyla paralel ya 

da resmî müfredatları aksatmadan uygulanmaya müsait programların 

oluşturulmasının hayati önem taşıdığı belirtilmektedir 

(www.selcukludegerleregitimi.com). 

Selçuklu Belediyesi tarafından, ilçe anaokulu, ilkokul ve ortaokullarında 

uygulanan Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP), öğrencilere temel insani 
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değerlerin kazandırılmasını amaçlayan ve resmî müfredatla birlikte uygulanmaya 

müsait bir program arayışının ürünü olarak 2012- 2013 eğitim-öğretim yılında 

başlamıştır. Proje, ilköğretim programlarının tamamı değerlendirilerek, bunlara 

paralel olacak şekilde geliştirilmiştir. Böylece öğretmenlerin günlük planlarını 

aksatmadan içinde yer alabilecekleri ve paydaşı olarak uygulayabilecekleri bir proje 

tasarımı elde edilmiştir. 2013-2014 eğitim yılında ise öğrenci ve veli etkinlikleriyle 

donatılarak yeniden tasarlanan proje, paydaşların da desteği ve katılımlarıyla 

uygulanmıştır (www.selcukludegerleregitimi.com). 
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SEDEP projesinde yer alan temel değerlere aşağıda yer verilmektedir. 

 

Şekil 2. Sedep proje kapsamındaki değerler (www.selcukludegerleregitimi.com).  

SEDEP, 2014-2015 eğitim öğretim yılında ise etkinlikler zenginleştirilmiştir. 

Projeye, ortaöğretim öğrencilerini de içine alacak etkinlikler ilave edilerek revize 

edilmiştir. Ayrıca öğretmen ve veliler için seminerler planlanmıştır. Belediye, 

Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi ile hem Selçuklu hem de ülkemizde bir farkındalık 

oluşturarak gerekli davranış değişikliğini sağlamayı hedeflemiştir 
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(www.selcukludegerleregitimi.com). Proje kapsamında yapılan faaliyetler şunlardır 

(www.selcukludegerleregitimi.com):  

SEDEP kapsamında Selçuklu Belediyesi Tarafından 2012-2013 eğitim 

yılı boyunca; 

 2 milyon 150 bin yayın, 2800 poster, 87 bin anket formu, 100 bin broşür, 9 

bin 550 el notu dağıtılmıştır. 

 Ayrıca onlarca akademisyen ve uzmanın katkılarıyla çalışmaya; 112 okulda 

83 bin öğrenci-veli ve 4 bin 300 öğretmen dahil olmuştur. 

2013-2014 eğitim yılı boyunca; 

 2 milyon 155 bin yayın, 3200 poster, 90 bin anket formu, 100 bin broşür, 12 

bin 630 el notu dağıtılmıştır. 

 125 okulda 85 bin öğrenci-veli ve 4 bin 515 öğretmen çalışmaya dahil 

olmuştur. 

 Ayrıca yine süreç boyunca 23 farklı etkinlik gerçekleştirilmiştir. 

2014-2015 eğitim yılında ise; 

 195 okulda 120 bin 166 öğrenci ve velisi projeye dahil olmuştur. 

 51 lise bünyesinde 31 bin 916 öğrenciye yönelik etkinlikler 

gerçekleştirilmiştir. 

 144 okulda 88 bin 250 öğrenciye 964 bin yayın dağıtılmıştır. 

 110 okulun öğretmenler odasına 6 bin 490 kitaptan oluşan Duvar Kitaplığı 

kurulmuştur. 

 İlkokul 1. Sınıflarda 405 şubede 15 bin kitaptan oluşan Değerler Kitaplığı 

kurulmuştur. 

 43 ortaokulda 69 bin yayından oluşan Değerler Kütüphanesi kurulmuştur. 

 Ayrıca düzenlenecek sayısız öğretmen ve veli seminerinin haricinde 30 farklı 

etkinlik gerçekleştirilmiştir. 
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Proje kapsamındaki etkinlikler okulların eğitim-öğretim yılının başladığı 

eylül ayından yaz tatiline kadar sürmektedir. Öğretmenler tarafından her ay düzenli 

olarak işlenen değerlerin, etkinlik ve yarışmalarla eğlenceli hale getirilerek akılda 

kalmasının hedeflendiği belirtilmiştir. Vatandaşların SEDEP ile ilgili daha fazla 

bilgilere ulaşması için belediyenin web sayfasından 

‘www.selcukludegerleregitimi.com’ linki verilerek erişime açık hale getirilmiştir. 

Buradan vatandaşların etkinlikler, duyurular, değerler kütüphanesi, basında yer alan 

SEDEP haberleri ve galeriye ulaşmaları sağlanmıştır. Bu faaliyetlerin etkinlik 

derecesinin ölçümü için web sayfasına ‘Değerler Hakkında, Duyurular Hakkında ve 

SEDEP Hakkında’ başlıkları altında anketler oluşturulmuştur. Belediye bu anketlerle 

vermiş olduğu hizmetlerin öğrenci, öğretmen ve veli üzerindeki etkisini ölçerek 

onları tanımayı amaçladığını belirtmiştir. Ayrıca web sayfasında proje ortaklarının 

fotoğrafları ve düşüncelerinin yer aldığı bir bölüm oluşturulmuştur. Paydaş 

kurumların logosuna verilen link aracılığıyla da halkın daha geniş bilgilere ulaşması, 

hizmet paydaşlarını ve belediyeyi daha yakından tanıma imkanı bulması 

sağlanmıştır.  SEDEP projesi kapsamında bir başka tanıma ve tanıtma faaliyetine 

bakacak olursak, web sayfasında iletişim başlığı altında oluşturulan ‘İletişim 

Bilgileri’ bölümünde proje ortaklarının telefon, e-posta, web sayfası ve adres 

bilgilerine yer verilmiştir. ‘Bize Yazın’ bölümünde ise, hizmetlerden yararlanan 

vatandaşların görüş ve önerilerini paylaşabildiği bir bölüm oluşturulmuştur 

(www.selcukludegerleregitimi.com).  

2.5.6.3 Evde Yaşlı Bakım Hizmeti Projesi 

Selçuklu Belediyesi, 2010 yılında sosyal ve ekonomik durumu iyi olmayan 

yaşlılara yönelik ‘evde yaşlı bakım’ merkezini kurmuştur. 60 yaş üstündeki kişisel 

temizlik, ev temizliği, küçük onarım, tadilat işleri ve gidecekleri yerlere kadar refakat 

edilmesi gibi ihtiyaçları Selçuklu Belediyesi tarafından hizmete sunulan yaşlı bakım 

merkezinde yer alan iki ekip tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca, piknik, gezi ve ev 

ziyaretleri gibi sosyal ve kültürel hizmetler de bakım merkezi tarafından 

verilmektedir. Selçuklu Belediyesi, emekliler konağı ve yaşam merkezleri gibi sosyal 
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sorumluğa hizmet eden bu projelerle yaşlıların yaşamlarını daha mutlu ve huzurlu 

geçirmelerine katkıda bulunmayı amaçladığını belirtmiştir (www.selcuklu.bel.tr).  

2.5.6.4 Engelli Destek Merkezi 

Selçuklu Belediyesi engelli vatandaşlara yönelik hizmetlere öncelik 

vermektedir. Bu doğrultuda belediye tarafından engelli vatandaşlara yönelik 

faaliyetlere aşağıda yer verilmektedir (www.selcuklu.bel.tr):  

 Engelli destek merkezi ile engelli vatandaşlara sosyal ve psikolojik destek 

vererek, özel araçlar ile engelli vatandaşlara ücretsiz hizmet sunmaktadır.  

 ‘Rüzgarı Hissediyorum’ isimli proje ile görme engelli vatandaşlara bisiklet 

sürme etkinliği düzenlenmiştir. 

 Selçuklu Belediyesi tarafından işitme engellilere yönelik proje kapsamında 

hastane personeline işaret dili eğitimi verilmiştir. 

 ‘Görme Engelliler Takvimi’ görme engelli vatandaşların hizmetine 

sunulmuştur. 

 SEDEP kapsamında ’Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok’ programı 

düzenlenmiştir. Öğrencilerin sergilediği halk oyunları, skeçler ve dans 

gösterileriyle programa katılanların keyifli anlar yaşadığı ifade edilmiştir.  

2.5.6.5 İsraf Etmiyorum Ekmekten Yemek Yapıyorum Projesi 

Selçuklu Belediyesi, Selçuk Üniversitesi ve Toprak Mahsulleri Ofisi 

tarafından ekmek israfının önüne geçebilmek ve halkı bilinçlendirmek için ‘İsraf 

Etmiyorum Ekmekten Yemek Yapıyorum’ konulu ‘Yemek Yarışması’ düzenlemiştir. 

Belediye etkinlik kapsamında 10 bin kitap bastırmış ve ekmek israfını önlemeye 

yönelik açık hava mecralarını halkı bilgilendirme amaçlı kullanmıştır 

(www.selcuklu.bel.tr). 
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2.5.6.6 Otizm ve Down Sendromlular Yaşam Merkezi Projesi 

Selçuklu Belediyesi önemli bir sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmiştir. 

Türkiye’de ilk defa uygulanacak ve model oluşturacak olan Otizm ve Down 

Sendromlular Yaşam Merkezi, Otizm ve Down Sendromlu hastaların ve ailelerinin 

hayatını kolaylaştırmayı hedeflemiştir. Her odası ve her koridoru özel bir şekilde 

tasarlanan tesis de hem milli eğitimden, hem de rehabilitasyon merkezinden hizmet 

alanlar için aynı zamanda bir etkinlik alanı oluşturularak bu şehirde yaşayan herkesin 

hizmet alabilmesi planlanmıştır (www.selcuklu.bel.tr). Ayrıca www.sodsem.com. 

internet adresi üzerinden proje ile ilgili bilgilere ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. 

2.5.6.7 Kütüphane Projesi  

Selçuklu Belediyesi Halk ve Çocuk Kütüphaneleri ile okullarda bulunan 

kütüphanelerden, 53.500 üyenin yararlanması hedeflenmiştir. Günlük internet 

hizmetleri dahil ortalama 8-10 bin kişinin yararlandığı 20 kütüphanede toplam 197 

bin kitap bulunmaktadır. Belediyenin farklı mahallelerinde cumartesi günleri de 

hizmet veren kütüphanelerin halkın kültürel anlamda gelişimine katkı sağlaması 

amaçlanmıştır. Ayrıca Selçuklu Belediyesi’nde bulunan ilkokullarda kurumsal 

abonelik hizmeti de verilmektedir. Bu hizmetten faydalanan öğrencilerin istediği 

kitaplar evlerine kadar götürülmektedir (www,selcuklu.bel.tr). 

2.5.7 Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi  

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olan Gençlik Merkezinin birim 

personeli olan Onur Keleş ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Talha Bayrakçı Gençlik 

Merkezi’nin gençlerin talepleri doğrultusunda ve belediyenin karşılayabildiği ölçüde 

faaliyetlerine yön verdiği ifade edilmiştir. Yapılan etkinliklerin amaçlarına aşağıda 

yer verilmektedir (Keleş, 2015): 

 Gençlerin analitik stratejik düşünme yeteneğini geliştirmek, 

 Gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımlarını artırmak, 

 Gençleri geleceğe hazırlamak,  
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 Dünyada ve ülkede gençlere verilen eğitim ve ayrıcalıkları hakkında 

gençleri bilgilendirmek. 

2014 yılında, Speaking Club, Akşam Sefası İslam Şuur Sohbetleri 1-7, Ambalaj 

Atıklarının Kaynağından Ayrı Toplanması Semineri, İngilizce Konuşma Kursları, 

Selçuklu Kariyer Okulu 1, Akşam Sefası, Selçuklu Kariyer Okulu 2, Kader?, Ölüm 

ve Sonrası, Kasas Suresi gibi etkinlikler yapılmıştır (www.tr-tr.facebook.com).   

Tamamen öğrencilerin istekleri doğrultusunda hareket eden merkezin, 

kandilde simit dağıtarak, final zamanları 24 saat açık kalarak, proje ve hizmetlerde 

gönüllülük esasına dayanarak gençlerin sempati ve sevgisini kazanmayı hedeflediği 

belirtilmiştir. Bakıldığı zaman belediyenin doğrudan kar elde etmediği ama uzun 

dönemde gençlerin sevgisini kazanarak, onların belediyeye olan bakış açısını olumlu 

yönde geliştirmeyi amaçladığı görülmüştür (Keleş, 2015).  

Belediye, hizmetlerine doğru yönde yatırım yapmak için gençlerin istek ve 

şikayetlerini öğrenmek zorundadır. Bunun için de Gençlik Merkezi binasına istek ve 

şikayet kutuları koyarak gençleri tanımayı amaçlamıştır. Facebook ve Twitter 

sayfalarından da merkezde yapılacak etkinliklerin duyurumu ve etkinlik esnasında 

çekilmiş fotoğrafların yayınlanması ile gençleri hizmet ve projeler hakkında 

bilgilendirerek tanıma ve tanıtma adına faaliyetler yaptığı görülmüştür.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SELÇUKLU BELEDİYESİ’NİN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNE 

VATANDAŞLARIN BAKIŞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Bu bölümde yerel yönetimlerin gerçekleştirmiş oldukları halkla ilişkiler 

faaliyetleri sonucu yerel halkın faaliyetlere bakış açısı belirlenmeye, dolayısıyla 

halkla ilişkiler çalışmalarının etkinlik düzeyi saptanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda 

Selçuklu Belediyesi’nde yaşayan toplam 507 kişiden oluşun bir grup üzerinde alan 

araştırması gerçekleştirilmiştir. Alan araştırmasına ilişkin bulgular ele alınmadan 

önce araştırmanın metodolojisine ilişkin başlıklara ayrıntılı bir biçimde yer 

verilmiştir.   

3.1. Metodoloji 

Metodoloji başlığı altında çalışmanın amaç ve önemi, araştırmanın modeli, 

araştırmanın uygulanması ve örneklem seçimi, soru formu ve ölçüm araçları, 

verilerin toplanması, verilerin analizi ve kullanılan testlere ilişkin ayrıntılı 

değerlendirmeye yer verilmiştir. 

3.1.1. Araştırmanın Amaç ve Önemi 

Araştırmanın amacı, yerel yönetim birimi olan Selçuklu Belediyesi’nin yaptığı 

halkla ilişkiler faaliyetlerine vatandaşların bakışını belirlemektir. Bu doğrultuda 

araştırmanın amaçlarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:  

Yapılan halkla ilişkiler faaliyetlerinin vatandaşlar tarafından nasıl 

değerlendirildiğini belirlemek, 

Vatandaşların belediyenin yaptığı halkla ilişkiler faaliyetlerinden haberdar olup 

olmadığını saptamak, 

Belediyenin, belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşları tanımaya 

yönelik faaliyet yapıp yapmadığını belirlemek,  
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Vatandaşın istek, öneri ve şikâyetlerini iletmede en çok hangi araç veya 

yöntemden yararlandığını belirlemek, 

Vatandaşın belediyenin aldığı kararlar ve gerçekleştirdiği uygulamalara ilişkin 

bilgi edinmede hangi aracı kullandığını belirlemek. 

3.1.2. Araştırmanın Modeli  

Bu araştırma, genel bir tarama niteliğine sahiptir. Çalışmanın bağımlı ve 

bağımsız değişkenleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla karşılaştırmalı 

ilişkisel tarama yapılmıştır. Çalışma Konya Selçuklu Belediyesi sınırlarında farklı 

mahallelerde ikamet eden, farklı sosyo-demografik özelliklere sahip kişilerle, 

özellikle belediyenin yapmış olduğu etkinliklerin ve duyurumlarının aktif olduğu 

bölgelerde yapılan halkla ilişkiler faaliyetlerinin vatandaşlar tarafından nasıl 

değerlendirildiğini ölçmek, belediyenin yaptığı halkla ilişkiler faaliyetlerinden 

haberdar olup olmadığını saptamak, belediyenin, aldığı kararlar ve gerçekleştirdiği 

uygulamalara ilişkin bilgi edinmede hangi aracı kullandığını belirlemek esas alınmış 

olup, veriler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmıştır.  

3.1.3. Araştırmanın Uygulanması ve Örneklem Seçimi 

Konya’da yerel yönetim birimlerinden biri olan Selçuklu Belediyesi’nin yaptığı 

halkla ilişkiler faaliyetlerine vatandaşların bakışının belirlenmesi, vatandaşların istek, 

öneri ve şikayetlerini iletmede kullandığı araç veya yöntemlerin ve belediyenin bilgi 

edinmede kullandığı iletişim kanallarının belirlenmesi amacıyla 25 Ekim 2015-25 

Kasım 2015 tarihleri arasında Selçuklu Belediyesi’nde farklı mahallelerde ikamet 

eden vatandaşlar üzerinde bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Örneklem 

seçiminde kotalı örneklem alma tekniği esas alınmıştır. Araştırmada katılımcılara 

yüz yüze anket uygulanmış, ön inceleme sonucunda 507 anket, analiz için uygun 

görülmüştür. 

3.1.4. Araştırma Formu ve Ölçüm Araçları 

Veriler, kavramsal çerçevenin oluşturulmasından sonra hazırlanan soru kağıdı 

aracılığıyla toplanmıştır. Soru kâğıdı 3 ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 
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Selçuklu Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşların belediyenin halkla 

ilişkiler faaliyetlerine ilişkin görüşlerini saptamaya yönelik sorular sorulmuştur. Beşli 

likert ölçeğinin kullanıldığı ve 36 adet sorudan oluşan bu bölüm, daha önceki 

araştırmalarda (Hong, 2014: 501, Glaser ve Dehart, 2000: 67, Park, 2015: 632, 

Karadeniz, 2008: 298) kullanılan ölçekler temel alınarak çeşitli modifikasyonlar ile 

uygulamaya hazır hale getirilmiştir. 

Araştırma formunun ikinci bölümünde, vatandaşların istek, öneri ve 

şikâyetlerini iletirken hangi araç veya yöntemlerden faydalandığını belirlemede 

Tarhan ve Bakan’ın (2013: 108), belediyenin aldığı kararlar ve gerçekleştirdiği 

uygulamalara ilişkin bilgi edinmede hangi araçları kullandığını ortaya koymada ise 

Karadeniz’in (2008: 299) araştırmalarında kullandıkları ölçekler temel alınarak 

çeşitli modifikasyonlar ile uygulamaya hazır hale getirilmiştir. 

Anketin son bölümünde ise, hazırlanan 5 soru ile katılımcıların sosyo-

demografik özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

3.1.5. Verilerin Analizi ve Kullanılan Testler  

25 Ekim 2015-25 Kasım 2015 tarihleri arasında Selçuklu Belediyesi’nde farklı 

mahallelerde ikamet eden 507 vatandaş üzerinde saha araştırması yapılmıştır. Elde 

edilen veriler SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanılarak elektronik ortamda 

işlenmiştir. Belirlenen araştırma sorularına cevap bulmak için veriler uygun 

istatistiksel analizlere tabii tutulmuştur.  

3.1.5.1. Bağımsız Örneklem T Testi (Independent Samples T Test) 

 
Araştırmada, Selçuklu Belediyesi’ni halkla ilişkiler faaliyetlerine ilişkin genel 

yargıların cinsiyet ile ilişkisini araştırmak için Bağımsız Örneklem T-Testi 

uygulanmıştır. 

Bu tür analizde iki ayrı gruptan ve bu gruplardan alınan ayrı örneklemlerden 

söz edilir. Buradaki temel amaç grupların herhangi bir özelliğinde benzerlik ya da 

farklılıkları ortaya koymaktır. Analiz, iki bağımsız gruptan alınan iki örneğin 
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ortalamalarının karşılaştırılması esasına dayanır (Erdoğan, 2003: 320). Analize 

ilişkin temel varsayımlar ise şu şekilde özetlenebilir (Bryman ve Cramer, 2001: 140): 

 Bağımlı değişkene ait ölçüm düzeyleri ya da puanlar mesafeli ya da 

oranlı ölçek düzeyindedir ve karşılaştırmaya esas iki grup ortalaması 

aynı değişkene aittir.  

 Bağımlı değişkene ait gruplar normal dağılıma sahiptir. 

 Ortalama puanların karşılaştırıldığı puanlar ilişkisizdir 

3.1.5.2. Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 
 

Araştırmada, Selçuklu Belediyesi’nin halkla ilişkiler faaliyetlerine ilişkin genel 

yargıların yaş, eğitim, meslek ve aylık gelir gibi sosyo-demografik özellikler ile 

ilişkisini ortaya koymak için Tek Yönlü Varyans (ANOVA) Analizi kullanılmıştır. 

Tek yönlü varyans analizi ilişkisiz iki ya da daha çok örneklem ortalaması 

arasındaki farkın sıfırdan anlamlı bir şekilde farklı olup olmadığını test etmek için 

kullanılır. Bu analizin yapılabilmesi için aşağıdaki varsayımların yerine getirilmiş 

olması gerekir (Norusis, 2002: 301): 

 Bağımlı değişkenin ölçüm düzeyi en az aralık ölçeğinde olmalıdır.  

 Puanlar bağımlı değişkende etkisi araştırılan faktörün her bir düzeyinde 

normal dağılım gösterir.  

 Ortalama puanların karşılaştırılacağı örneklemler ilişkisizdir.  

 Örneklemlerin varyansları eşittir. 

3.1.5.3. Ki-Kare Analizi  

Araştırmada istek, öneri ve şikayetleri iletmede hangi araç veya yöntemi 

kullandıklarının cinsiyete göre dağılımını ortaya koymada Ki-Kare testinden istifade 

edilmiştir. Ki-kare testi, gözlenen frekanslar ile beklenen frekanslar arasındaki farkın 

istatistik olarak anlamlı olup olmadığı temeline dayanır. Ki-kare testinde, niteliksel 

olarak belirtilen veriler kullanılır. Ayrıca, ölçümle belirtilen sürekli değişkenler de 

belli bir dereceden az veya çok olarak nitelendirilerek ki-kare testi uygulanabilir 

(Güngör ve Bulut, 2008: 84). 
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Ki-kare testi genellikle (Güngör ve Bulut, 2008: 84): 

 İki veya daha çok grup arasında fark olup olmadığının testinde,  

 İki değişken arasında bağ olup olmadığının testinde, 

 Gruplar arası homojenlik testinde, 

 Örneklemden elde edilen dağılımın istenen bir teorik dağılıma uyup 

uymadığının testinde(Uyum iyiliği testinde), 

 Varyans için ki-kare testinde,  

 Varyansla ilgili aralık tahmininde, 

 Kontenjans katsayısının hesabında kullanılır. 

3.2. Bulgular ve Yorumlar  

Araştırmanın bu bölümünde, toplam 507 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 

çalışmanın bulgularının betimleyici istatistik tabloları ve yorumlamalarına yer 

verilecektir. 

3.2.1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri 

Araştırmaya katılan seçmenlerin cinsiyet, yaş, eğitim durumu, meslek, gelir 

düzeyi gibi sosyo-demografik özellikleri frekans analizi kullanılarak ortaya 

konulmuştur. 

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyet Gruplarına Göre Dağılımı 

Cinsiyet  Sayı Yüzde 

Kadın 228 45.0 

Erkek  279 55.0 

Toplam 507 100.0 

Tablo 1. Ankete katılanların cinsiyet dağılımını göstermektedir. Buna göre 

katılımcıların yüzde 45’ inin kadın, yüzde 55’inın erkek olduğu görülmektedir.  
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Tablo 2. Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı  

Katılımcıların Yaşı  Sayı Yüzde 

18-30 190 37.5 

31-40 154 30.4 

41-50 94 18.5 

51-60 49 9.7 

61 ve üzeri 20 3.9 

Toplam 507 100.0 

  Yapılan araştırma sonucu değerlendirildiği zaman ankete katılanların yüzde 

37.5’i 18-30 yaş, yüzde 30.4’ü 31-40 yaş, yüzde 18.5’i 41-50 yaş, yüzde 9.7’si 51-60 

yaş, yüzde 3.9’u 61 yaş ve üzeri kişilerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılanlar 

arasında 18-30 yaş arasında yer alan bireylerin oranı diğer yaş gruplarında yer 

alanların oranından daha fazla iken, 61 yaş ve üzerindeki bireylerin oranı diğer yaş 

gruplarındaki bireylerin oranından düşüktür.  

Tablo 3. Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 

Eğitim Durumu Sayı Yüzde 

İlkokul 51 10.1 

Ortaokul 79 15.6 

Lise 146 28.8 

Lisans 184 36.3 

Lisansüstü 47 9.3 

Toplam  507 100 

Yapılan araştırma kapsamında elde edilen sonuçlara göre; ankete katılan 507 

katılımcının yüzde 10.1’i olan 51 kişi ilkokul mezunu, yüzde 15.6’sı olan 79 kişi 

ortaokul mezunu, yüzde 28.8’i olan 146 kişi lise mezunu, yüzde 36.3’ü olan 184 kişi 

lisans mezunu ve yüzde 9.3’ü olan 47 kişi de lisansüstü mezunu olarak tespit 

edilmiştir.  
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Tablo 4. Katılımcıların Mesleklere Göre Dağılımı 

Meslek Durumu Sayı Yüzde 

Ev Hanımı 39 8.3 

Öğrenci 62 13.2 

İşçi 119 25.4 

Emekli 40 8.5 

Memur 61 13.0 

Serbest Meslek 84 17.9 

İşsiz 26 5.5 

Esnaf 23 4.9 

Öğretmen 10 2.1 

Akademisyen 5 1.1 

Toplam 469 100 

  Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde ankete katılan 507 katılımcının 

yüzde 8.3’ü ev hanımı, yüzde 13.2’si öğrenci, yüzde 25.4’i işçi, yüzde 8.5’i emekli, 

yüzde 13.0’ı memur, yüzde 17.9’u serbest meslek, yüzde 5.5’i işsiz, yüzde 4.9’u 

esnaf, yüzde 2.1’i öğretmen, yüzde 1.1’i de akademisyen olarak tespit edilmiştir.  

Tablo 5. Katılımcıların Aylık Ortalama Gelire Göre Dağılımı 

Gelir Durumu Sayı Yüzde 

500’den az 87 17.2 

501-1000 56 11.0 

1001-1500 110 21.7 

1501-2000 95 18.7 

2001-3000 94 18.5 

3001 ve üzeri 65 12,8 

Toplam 507 100.0 

Yapılan araştırma sonuçları değerlendirildiğinde ankete katılanların yüzde 

17.2’si 500 TL ve daha az, yüzde 11.0’ı 501-1000 TL, yüzde 21.7’si 1001-1500 TL, 

yüzde 18.7’si 1501-2000 TL, yüzde 18.5’i 2001-3000 TL, yüzde 12.8’i 3001 TL ve 

üzeri aylık gelire sahip kişilerden oluşmaktadır.  
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3.2.2. Katılımcıların Belediyenin Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin 
Başarısına İlişkin Genel Değerlendirmeleri  

Çalışmaya katılanlardan Selçuklu Belediyesi’nin halkla ilişkiler 

faaliyetlerinin başarısını 1 ile 10 arasında puan vererek genel olarak 

değerlendirmeleri istenmiştir. Belediyenin halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarısına 

ilişkin değerlendirmenin sosyo demografik özelliklere göre farklılaşıp 

farklılaşmadığı analiz edilmiş ve yalnızca mesleğe bağlı olarak farklılaştığı 

saptanmıştır. Belediyenin halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarısına ilişkin 

değerlendirmenin cinsiyet (t=4.945, sd=489, p>0.05), yaş (F=1.453, sd=4, p>0.05), 

eğitim durumu (F=0.669, sd=4, p>0.05) ve gelir düzeyine (F=2.020, sd=5, p>0.05) 

göre anlamlı biçimde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Ankete katılanların 

belediyenin halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarısına ilişkin genel değerlendirmelerine 

ve bu değerlendirmelerin meslek gruplarına göre farklılaşmasına ilişkin tablo ve 

bulgulara aşağıda yer verilmiştir   

Tablo 6. Katılımcıların Selçuklu Belediyesinin Halkla İlişkiler Faaliyetlerini 

Değerlendirme Derecesinin Aritmetik Ortalaması 

 Sayı En Düşük En Yüksek  Aritmetik 

Ortalama  

Standart 

Hata 

Halkla İlişkiler Faaliyetlerini 

Değerlendirme Derecesi 

491 1 10 5.93 2.53 

Araştırmaya katılanlardan 1 ile 10 arasında değişen bir skala (1: Çok 

Başarısız, 10:Çok Başarılı) üzerinde, Selçuklu Belediyesi’nin halkla ilişkiler 

faaliyetlerinin başarısını değerlendirmeleri istenmiştir. Katılımcıların verdikleri 

cevaplar doğrultusunda, belediyenin halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarısının 

değerlendirilmesi istatistikleri incelendiğinde; söz konusu soruya katılımcıların en 

düşük 1, en yüksek 10 puan verdikleri ortaya çıkmaktadır. 491 kişinin verdiği 

cevaplar, söz konusu kişilerin belediyenin halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarısını 

orta düzeyde  (AO=5.93) gördüklerini ortaya koymaktadır.   
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Tablo 7. Katılımcıların Selçuklu Belediyesi’nin Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin 

Başarısına İlişkin Değerlendirmelerinin Meslek Gruplarına Göre Farklılaşması 

Soru  Karelerin 

Toplamı  

Df Karelerin 

Ortalaması 

F P 

Selçuklu Belediyesi’nin yaptığı 

halkla ilişkiler faaliyetlerini 

nasıl buluyorsunuz? 

Gruplar 

Arası 

146.844 9 16.316 2.589 .006 

Gruplar İçi 2791.425 443 6.301 

Toplam  2938.269 452  

Katılımcıların Selçuklu Belediyesi’nin halkla ilişkiler faaliyetlerinin 

başarısını değerlendirme düzeyleri meslek gruplarına göre farklılaşmaktadır 

(F=2.589, sd=9, p<0.01). Belediyenin halkla ilişkiler faaliyetlerini en başarılı 

bulanlar emekliler (AO=6.67) iken, esnaf meslek grubunda olan bireyler ise en 

başarısız (AO=4.00) bulmaktadır. Çoklu karşılaştırma tablosu analiz edildiğinde, 

esnaf meslek grubunda olan bireylerin ev hanımı, işçi, emekli ve memur meslek 

grubunda olan bireylerden farklılaştığı görülmektedir. 

3.2.3. Katılımcıların Belediyenin Halkla İlişkiler Faaliyetlerine İlişkin 
Yargılara Yönelik Değerlendirmeleri 

Bu bölümde katılımcıların Selçuklu Belediyesi’nin halkla ilişkiler 

faaliyetlerine ilişkin yargılara katılım düzeyinin aritmetik ortalaması belirlenmiş ve 

elde edilen bulgulara aşağıda yer verilmiştir.  

Tablo 8. Selçuklu Belediyesi’nin Halkla İlişkiler Çalışmalarına İlişkin Yargılar 

Yargılar 

Sa
yı

 

En
 D

üş
ük

 

En
 

Y
ük

se
k 

O
rta

la
m

a 

St
an

da
rt 

Sa
pm

a 

Belediye hizmet ve faaliyetler hakkında vatandaşı 

bilgilendirmektedir. 

506 1.0 5.0 3.18 1.24 

Belediye alınacak kararlar üzerinde vatandaşın katılımına önem 

vermektedir. 

505 1.0 5.0 2.90 1.24 

Belediyenin şeffaf bir yönetim şekline sahip olduğunu 

düşünmekteyim. 

504 1.0 5.0 2.86 1.28 

Belediye anket çalışmalarıyla gerçekleştireceği uygulamalar 502 1.0 5.0 2.85 1.36 
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hakkında fikrimi sormaktadır.  

Belediyenin düzenlediği anket çalışmaları vatandaşın istek, 

şikayet ve önerilerinin öğrenilmesi açısından faydalıdır.  

501 1.0 5.0 3.72 1.23 

Belediye binasında dilek ve şikayet kutularını işe yarar 

bulmaktayım. 

499 1.0 5.0 3.12 1.30 

Belediyenin web sayfasında bulunan dilekçe, beyan kayıt 

formları, gerekli belgeler gibi hazır formatlı dokümanlardan 

haberdarım.  

504 1.0 5.0 3.05 1.28 

Belediyenin web sayfasında bulunan dilekçe, beyan kayıt 

formları, gerekli belgeler gibi hazır formatlı dokümanlar 

vatandaşın işlerini kolaylaştırmaktadır. 

505 1.0 5.0 3.57 1.14 

Belediyenin 444 99 19 numaralı iletişim hattından haberdarım. 506 1.0 5.0 2.58 1.38 

Belediyenin 444 99 19 numaralı iletişim hattından istek, öneri 

ve şikayetlerimi iletmek için faydalanıyorum.  

506 1.0 5.0 2.38 1.31 

Belediyenin Beyaz Masa uygulamasından haberdarım.  503 1.0 5.0 2.87 1.51 

Belediyenin Beyaz Masa uygulamasının vatandaşın istek, 

şikayet ve önerilerinin çözümünde aktif bir rol oynadığını 

düşünüyorum.  

507 1.0 5.0 2.86 1.41 

Belediye başkanı veya belediye personelinin vatandaşa karşı 

tutumu olumludur.  

505 1.0 5.0 3.27 1.22 

Belediyeye fikirlerimi söylerken veya belediye çalışanları ile 

iletişime geçerken kendimi rahat hissediyorum.  

507 1.0 5.0 3.17 1.26 

Belediyede görevli memurların halka karşı tutumunu 

beğenmiyorum. 

504 1.0 5.0 2.74 1.31 

Belediye iletişim faaliyetlerinde gazete ve dergiyi etkin bir 

şekilde kullanmaktadır.  

502 1.0 5.0 3.15 1.13 

Belediye iletişim faaliyetlerinde radyo ortamını etkin bir şekilde 

kullanmaktadır. 

505 1.0 5.0 3.00 1.12 

Belediye iletişim faaliyetlerinde tv ortamını etkin bir şekilde 

kullanmaktadır.  

501 1.0 5.0 3.26 1.19 

Belediyenin broşür, afiş, yıllık ve bülteni, belediyenin iletişim 

faaliyetleri yönünden önemli bir paya sahiptir. 

501 1.0 5.0 3.64 1.17 

Belediye internet ve e-devlet uygulamalarına önem vermektedir. 500 1.0 5.0 3.40 1.14 

Belediye kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlenmesinde 

etkin rol oynamaktadır.  

501 1.0 5.0 3.55 1.34 
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Belediye kent ve kent dışındaki basın kuruluşları ile etkili 

iletişim kurmaktadır.  

502 1.0 5.0 3.10 1.14 

Belediyenin tanıtma adına yapmış olduğu faaliyetleri etkili 

bulmaktayım.  

504 1.0 5.0 3.32 1.27 

Belediyenin kurumsal web sayfası vatandaşa kullanım kolaylığı 

sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.  

505 1.0 5.0 3.24 1.36 

Belediyenin kurumsal web sayfası ve diğer bilgi kaynakları 

aracılığıyla belediye ile ilgili bilgilere kolayca ulaşılmaktadır.  

506 1.0 5.0 3.36 1.10 

Belediye iletişim faaliyetlerinde sosyal medyayı etkin bir şekilde 

kullanmaktadır.  

499 1.0 5.0 3.16 1.16 

Belediyenin sosyal medyayı kullanması vatandaşın algısını 

olumlu yönde etkilemektedir. 

505 1.0 5.0 3.32 1.16 

Belediye sosyal sorumluluk faaliyetlerine önem vermektedir.  497 1.0 5.0 3.45 1.27 

Belediye kentte yaşayan yaşlılara, engellilere ve mağdur 

kadınlara yönelik sosyal koruma faaliyetlerine önem 

vermektedir. 

505 1.0 5.0 3.51 1.29 

Belediyenin eğitim ve öğretim kurumlarına sağladığı katkıları 

faydalı bulmuyorum. 

506 1.0 5.0 2.63 1.35 

Belediye Başkanının Perşembe günleri belediye binasında 

gerçekleştirdiği ‘halkı dinleme toplantılarından haberdarım. 

507 1.0 5.0 2.41 1.35 

Belediye Başkanının cuma günleri yaptığı ‘Cuma Buluşmaları’ 

etkinliğinden haberdarım. 

507 1.0 5.0 2.44 1.38 

Belediye Başkanının vatandaşı dinleyen iyi bir yönetici 

olduğunu düşünmekteyim. 

505 1.0 5.0 3.06 1.29 

Belediye binası içerisinde istediğim birime rahatlıkla 

ulaşabiliyorum. 

496 1.0 5.0 3.25 1.28 

Belediye binası içerisinde yaşlılar ve engelli vatandaşların ilgili 

birimlere yönlendirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 

505 1.0 5.0 3.35 1.21 

Belediye binası içerisinde çalışanların vatandaşa yaklaşımını 

olumlu buluyorum. 

504 1.0 5.0 3.19 1.29 
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Bireylerin Selçuklu Belediyesi’nin halkla ilişkiler faaliyetlerini nasıl 

değerlendirdiklerine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla belirli yargılara ne 

derece katılıp katılmadıklarını ifade etmeleri istenmiştir. Buna göre “Belediyenin 

düzenlediği anket çalışmaları vatandaşın istek, şikayet ve önerilerinin öğrenilmesi 

açısından faydalıdır” yargısı en yüksek ortalamayı (3.72) almıştır. Bunu 3.64 

ortalama ile “Belediyenin broşür, afiş, yıllık ve bülteni, belediyenin iletişim 

faaliyetleri yönünden önemli bir paya sahiptir” yargısı takip etmektedir. Üçüncü 

olarak da 3.57’lik ortalama ile “Belediyenin web sayfasında bulunan dilekçe, beyan 

kayıt formları, gerekli belgeler gibi hazır formatlı dokümanlar vatandaşın işlerini 

kolaylaştırmaktadır” yargısının takip ettiği görülmektedir. Analiz sonuçlarına 

bakıldığında katılım düzeyi bakımından en düşük ortalamayı (2.38)  “Belediyenin 

444 99 19 numaralı iletişim hattından istek, öneri ve şikayetlerimi iletmek için 

faydalanıyorum” yargısı alırken bunu sırasıyla “Belediye Başkanının Perşembe 

günleri belediye binasında gerçekleştirdiği “halkı dinleme toplantılarından 

haberdarım” (2.41) ve “Belediye Başkanının cuma günleri yaptığı ‘Cuma 

Buluşmaları’ etkinliğinden haberdarım” (2.44)  yargıları takip etmektedir.   
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3.2.4. Katılımcıların İstek, Öneri ve Şikayetlerini İletmede Kullandığı 
Araç ve Yöntemler  

Çalışmaya katılanların belediyeye istek, öneri ve şikayetleri iletmede hangi 

araç veya yöntemi en fazla kullandıklarını belirlemek amacıyla elde edilen verilere 

frekans ve ki-kare analizi uygulanarak aşağıdaki tablolar oluşturulmuştur.  

Tablo 9. Katılımcıların Selçuklu Belediyesi’ne İstek, Öneri ve Şikâyetlerini 

İletmede En Çok Yararlandığı Araç ve Yöntemler 

Araç/Yöntem Sayı Yüzde 

Kendim ilgili birime gidiyorum 131 25.9 

Mahalle muhtarı 40 7.9 

Telefon 125 24.7 

Belediyedeki tanıdığım aracılığıyla 34 6.7 

Belediye dilek ve şikayet kutuları 23 4.5 

Beyaz masa birimi 33 6.5 

Belediye kurumsal web sayfası 54 10.7 

Belediye etkinlikleri aracılığıyla 9 1.8 

Sosyal medya yoluyla  48 9.5 

Halk günleri ve halk toplantıları  2 0.4 

Cuma buluşmaları aracılığıyla  1 0.2 

Zabıtalar aracılığıyla  6 1.2 

Toplam  506 100 

“Selçuklu Belediyesi’ne istek, öneri ve şikayetleri iletmede en çok hangi araç 

veya yöntemden yararlanmaktasınız?” sorusuna ankete katılanların yüzde 25.9’u 

kendim ilgili birime gidiyorum, yüzde 24.7’si telefon, yüzde 10.7’si belediye 

kurumsal web sayfası, yüzde 9.5’ i ise sosyal medya yoluyla cevabını verdiği 

görülmektedir. Katılımcıların daha az tercih ettikleri araç ve yöntemlerin ise sırasıyla 

yüzde 0.2 değeriyle Cuma buluşmaları, yüzde 0.4 değeriyle halk günleri ve halk 

toplantıları, yüzde 1.2 değerle zabıtalar aracılığıyla ulaştığı tespit edilmektedir.    
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Tablo 10. Katılımcıların Selçuklu Belediyesi’ne İstek, Öneri ve Şikâyetlerini 

İletmede En Çok Yararlandığı Araç ve Yöntemlerin Cinsiyet ile İlişkisi  

 

Cinsiyet & İstek, Öneri ve Şikayetleri İletmede Kullanmada Hangi Araç ve Yöntemden Faydalandığı  

x² testi  

 Kadın Erkek 

Araç ve Yöntemler  
 

X²= 30.606, sd=11, p<0.01 

Kendim ilgili birime gidiyorum                     39.7 60.3 

Mahalle Muhtarı 50.0 50.0 

Telefon 44.8 55.2 

Belediyedeki tanıdığım aracılığıyla 41.2 58.8 

Belediye dilek ve şikayet kutuları  65.2 34.8 

Beyaz Masa Birimi 15.2 84.8 

Belediye kurumsal web sayfası                     44.4 55.6 

Belediye etkinlikleri aracılığıyla 55.6 44.4 

Sosyal medya yoluyla                                   66.7 33.3 

Halk günleri ve halk toplantıları 100 0 

Cuma Buluşmaları aracılığıyla                     0 100 

Zabıtalar aracılığıyla 50.0 50.0 

Toplam 45.7 54.9 

Ankete katılan bireylerin istek, öneri ve şikayetlerini iletmede kullandıkları 

araç veya yöntemin cinsiyet gruplarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan Ki-kare testine göre bu iki değişken arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu saptanmıştır (X²= 30.606, sd=11, p<0.01). Yukarıdaki tablo incelendiğinde 

istek, öneri ve şikayetleri belediyeye iletmede bireylerin kullandıkları araçlarda 

‘kendim ilgili birime gidiyorum’ aracı, kadınlarda yüzde 39.7, erkeklerde yüzde 60.3 

oranında, ‘mahalle muhtarı’ aracı kadınlarda yüzde 50, erkeklerde de yüzde 50; 

‘telefon’ aracı kadınlarda yüzde 44.8, erkeklerde yüzde 55.2; ‘belediyedeki tanıdığım 

aracılığıyla’ yöntemi kadınlarda yüzde 41.2, erkeklerde yüzde 55.8; ‘belediye dilek 

ve şikayet kutuları’ aracı kadınlarda yüzde 65.2, erkeklerde yüzde 34.8; ‘Beyaz Masa 

Birimi’ kadınlarda yüzde 15.2, erkeklerde yüzde 84.8; ‘belediye kurumsal web 

sayfası’ aracı kadınlarda yüzde 44.4, erkeklerde yüzde 55.6; ‘belediye etkinlikleri 



94 
 

aracılığıyla’ kadınlarda yüzde 55.6, erkeklerde 44.4; ‘Sosyal medya yoluyla’ 

kadınlarda yüzde 66.7, erkeklerde yüzde 33.3; ‘Halk günleri ve halk toplantıları’ 

yoluyla kadınlarda yüzde 100, erkeklerde yüzde 0, ‘Cuma Buluşmaları aracılığıyla’ 

kadınlarda yüzde 0, erkeklerde yüzde 100; ‘zabıtalar aracılığıyla’ ise kadınlarda ve 

erkeklerde ayrı ayrı yüzde 50 olduğu sonucuna varılmıştır.  

Araştırma sonuçları incelendiğinde; ‘kendim ilgili birime gidiyorum’, 

‘telefon’, ‘belediyedeki tanıdığım aracılığıyla’, ‘beyaz masa birimi’, ‘kurumsal web 

sayfası’, ‘Cuma buluşmaları’ araç ve yöntemlerinin en fazla erkekler tarafından 

kullanıldığı görülürken; ‘belediye dilek ve şikayet kutuları’, ‘belediye etkinlikleri 

aracılığıyla’, ‘sosyal medya’, ‘halk günleri ve halk toplantıları’ ise kadınlar 

tarafından en çok tercih edilen araç ve yöntemdir. Ayrıca ‘mahalle muhtarı’ ve 

‘zabıtalar aracılığıyla’ istek ve şikayetleri belediyeye iletme araçları ise kadınlar ve 

erkekler tarafından eşit bir oranda kullanılmaktadır.   
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3.2.5. Katılımcıların Belediyenin Aldığı Kararlar Ve Gerçekleştirdiği 

Uygulamalara İlişkin Bilgi Edinmede Kullandığı Araç Ve Yöntemler  

Çalışmaya katılanların belediyenin aldığı kararlar ve gerçekleştirdiği 

uygulamalara ilişkin bilgi almada en fazla hangi aracı kullandıklarını belirlemek 

amacıyla elde edilen verilere frekans analizi uygulanarak aşağıdaki tablo 

oluşturulmuştur. 

Tablo 11. Katılımcıların Selçuklu Belediyesi’nin Aldığı Kararlar ve 

Gerçekleştirdiği Uygulamalara İlişkin Bilgi Edinmede Kullandığı Araç ve 

Yöntemler 

 

Araç ve Yöntem Sayı Yüzde 

Billboard 136 26.9 

Afişler 70 13.8 

Televizyon 40 7.9 

Gazete 16 3.2 

Arkadaşlarım 9 1.8 

Yakın çevrem 49 9.7 

Belediyenin etkinlikleri 29 5.7 

İnternet  81 16.0 

Belediyenin kurumsal web 

sayfası 
27 5.3 

Sosyal medya 18 3.6 

Cep telefonuna kısa mesaj 23 4.5 

Mahalle muhtarı  2 0.4 

Belediye personeli 6 1.2 

Toplam 506 100 

“Selçuklu Belediyesi’nin aldığı kararlar ve gerçekleştirdiği uygulamalara 

ilişkin bilgi edinmede en çok hangi aracı kullanmaktasınız?” sorusuna katılımcıların 

yüzde 26.9’unun billboard, yüzde 16.0’ının internet, yüzde 13.8’inin afişler, yüzde 

9.7’sinin yakın çevrem, yüzde 7.9’unun televizyon, yüzde 5.7’sinin belediyenin 

etkinlikleri, yüzde 5.3’ünün belediyenin kurumsal web sayfası, yüzde 4.5’inin cep 



96 
 

telefonuna kısa mesaj, yüzde 3.6’sının sosyal medya, yüzde 3.2’sinin gazete, 1.8’inin 

arkadaşlarım, yüzde 1.2’sinin belediye personeli, yüzde 0.4’ünün ise mahalle muhtarı 

cevabını verdiği görülmektedir. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde; 

katılımcıların belediye ile ilgili bilgi edinmede radyodan faydalanmadıkları tespit 

edilmiştir.  

3.2.6. Katılımcıların Belediyenin Halkla İlişkiler Çalışmalarına İlişkin 

Yargıları ile Sosyo-Demografik Özellikler Arasındaki İlişki 

Çalışmaya katılanların Selçuklu Belediyesi’nin halkla ilişkiler faaliyetlerine 

ilişkin yargılara katılım düzeyinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek amacıyla T-testi ve yaş, eğitim, meslek, gelir düzeylerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla anova testi uygulanarak aşağıdaki tablolar 

oluşturulmuştur.   

3.2.6.1. Selçuklu Belediyesi’nin Halkla İlişkiler Çalışmalarına İlişkin 

Yargılara Katılım Düzeyi ile Cinsiyet Arasındaki İlişki 

Katılımcıların yargılara verdikleri cevaplar doğrultusunda oluşturulan 

ölçümlerin t-testi analizine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.  

Tablo 12. Selçuklu Belediyesi’nin Halkla İlişkiler Çalışmalarına İlişkin Yargılar 

ile Cinsiyet Arasındaki İlişki 

Yargılar Cinsiyet Sayı Ortalama SD t-value Sig 

Belediye hizmet ve faaliyetler hakkında 

vatandaşı bilgilendirmektedir. 

Kadın 227 3.18 1.17 .053 .959 

Erkek 279 3.17 1.30 

Belediye alınacak kararlar üzerinde 

vatandaşın katılımına önem vermektedir. 

Kadın 226 2.91 1.17 .115 .910 

Erkek 279 2.90 1.30 

Belediyenin şeffaf bir yönetim şekline sahip 

olduğunu düşünmekteyim. 

Kadın 226 2.81 1.25 -.871 .386 

Erkek 278 2.91 1.30 

Belediye anket çalışmalarıyla 

gerçekleştireceği uygulamalar hakkında 

fikrimi sormaktadır. 

Kadın 226 2.86 1.30 .124 .902 

Erkek 276 2.84 1.40 

Belediyenin düzenlediği anket çalışmaları Kadın 225 3.64 1.21 -1.379 .170 
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vatandaşın istek, şikayet ve önerilerinin 

öğrenilmesi açısından faydalıdır. 

Erkek 276 3.79 1.25 

Belediye binasında dilek ve şikayet 

kutularını işe yarar bulmaktayım. 

Kadın  223 3.14 1.17 .364 .721 

Erkek 276 3.10 1.40 

Belediyenin web sayfasında bulunan dilekçe, 

beyan kayıt formları, gerekli belgeler gibi 

hazır formatlı dokümanlardan haberdarım. 

Kadın 228 2.99 1.19 -.970 .338 

Erkek 276 3.10 1.35 

Belediyenin web sayfasında bulunan dilekçe, 

beyan kayıt formları, gerekli belgeler gibi 

hazır formatlı dokümanlar vatandaşın işlerini 

kolaylaştırmaktadır. 

Kadın 227 3.55 1.07 -.195 .847 

Erkek 278 3.57 1.19 

Belediyenin 444 99 19 numaralı iletişim 

hattından haberdarım. 

Kadın 228 2.49 1.36 -1.262 .208 

Erkek 278 2.65 1.39 

Belediyenin 444 99 19 numaralı iletişim 

hattından istek, öneri ve şikayetlerimi 

iletmek için faydalanıyorum. 

Kadın 228 2.20 1.23 -2.756 .007 

Erkek 278 2.52 1.36 

 

Belediyenin Beyaz Masa uygulamasından 

haberdarım. 

Kadın 227 2.66 1.45 -2.965 .003 

Erkek 276 3.05 1.54 

Belediyenin Beyaz Masa uygulamasının 

vatandaşın istek, şikayet ve önerilerinin 

çözümünde aktif bir rol oynadığını 

düşünüyorum. 

Kadın 228 2.82 1.35 -.593 .557 

Erkek 279 

 

2.90 1.46 

Belediye başkanı veya belediye personelinin 

vatandaşa karşı tutumu olumludur.  

Kadın 227 3.35 1.12 1.266 .213 

Erkek 278 3.21 1.29 

Belediyeye fikirlerimi söylerken veya 

belediye çalışanları ile iletişime geçerken 

kendimi rahat hissediyorum.  

Kadın 228 3.18 1.16 .142 .889 

Erkek 

 

279 3.16 1.33 

Belediyede görevli memurların halka karşı 

tutumunu beğenmiyorum. 

Kadın 226 2.75 1.27 .225 .823 

Erkek 278 2.73 1.34 

Belediye iletişim faaliyetlerinde gazete ve 

dergiyi etkin bir şekilde kullanmaktadır.  

Kadın 225 3.21 1.06 1.031 .303 

Erkek 277 3.10 1.18 

Belediye iletişim faaliyetlerinde radyo 

ortamını etkin bir şekilde kullanmaktadır. 

Kadın 227 3.07 1.01 1.226 .229 

Erkek 278 2.94 1.20 
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Belediye iletişim faaliyetlerinde tv ortamını 

etkin bir şekilde kullanmaktadır.  

Kadın 223 3.25 1.17 -.174 .863 

Erkek 278 3.26 1.21 

Belediyenin broşür, afiş, yıllık ve bülteni, 

belediyenin iletişim faaliyetleri yönünden 

önemli bir paya sahiptir. 

Kadın 226 3.75 1.11 1.941 .055 

Erkek 275 3.54 1.22 

Belediye internet ve e-devlet uygulamalarına 

önem vermektedir. 

Kadın 225 3.44 1.05 .722 .477 

Erkek 275 3.37 1.22 

Belediye kültürel ve sanatsal faaliyetlerin 

düzenlenmesinde etkin rol oynamaktadır.  

Kadın 225 3.66 1.28 1.687 .095 

Erkek 276 3.46 1.38 

Belediye kent ve kent dışındaki basın 

kuruluşları ile etkili iletişim kurmaktadır.  

Kadın 224 3.16 1.09 1.132 .262 

Erkek 278 3.05 1.18 

Belediyenin tanıtma adına yapmış olduğu 

faaliyetleri etkili bulmaktayım.  

Kadın 226 3.35 1.23 .484 .629 

Erkek 278 3.29 1.31 

Belediyenin kurumsal web sayfası vatandaşa 

kullanım kolaylığı sağlayacak biçimde 

tasarlanmıştır.  

Kadın 227 3.32 1.06 1.410 .164 

Erkek 278 3.17 1.18 

Belediyenin kurumsal web sayfası ve diğer 

bilgi kaynakları aracılığıyla belediye ile ilgili 

bilgilere kolayca ulaşılmaktadır.  

Kadın 228 3.38 1.03 .334 .742 

Erkek 278 3.34 1.16 

Belediye iletişim faaliyetlerinde sosyal 

medyayı etkin bir şekilde kullanmaktadır. 

Kadın 224 3.32 1.06 

 

2.770 .007 

Erkek 275 3.03 1.22 

Belediyenin sosyal medyayı kullanması 

vatandaşın algısını olumlu yönde 

etkilemektedir. 

Kadın  226 3.43 1.17 

 

1.992 .050 

Erkek 279 3.22 1.34 

Belediye sosyal sorumluluk faaliyetlerine 

önem vermektedir.  

Kadın 223 3.55 1.17 1.595 .116 

Erkek 274 3.37 

 

1.34 

Belediye kentte yaşayan yaşlılara, engellilere 

ve mağdur kadınlara yönelik sosyal koruma 

faaliyetlerine önem vermektedir. 

Kadın 228 3.53 1.27 .281 .779 

Erkek 277 3.49 1.30 

Belediyenin eğitim ve öğretim kurumlarına 

sağladığı katkıları faydalı bulmuyorum. 

Kadın 228 2.67 1.35 .653 .514 

Erkek 278 2.60 1.35 



99 
 

Belediye Başkanının Perşembe günleri 

belediye binasında gerçekleştirdiği ‘halkı 

dinleme toplantılarından haberdarım. 

Kadın 228 2.37 1.32 -.619 .538 

Erkek 279 2.45 1.37 

Belediye Başkanının cuma günleri yaptığı 

‘Cuma Buluşmaları’ etkinliğinden 

haberdarım. 

Kadın 228 2.36 1.33 -1.208 .231 

Erkek 279 

 

2.51 

 

1.42 

Belediye Başkanının vatandaşı dinleyen iyi 

bir yönetici olduğunu düşünmekteyim. 

Kadın 227 3.10 1.21 .669 .508 

Erkek 278 3.02 1.36 

Belediye binası içerisinde istediğim birime 

rahatlıkla ulaşabiliyorum. 

Kadın 224 3.27 1.21 .392 .698 

Erkek 272 3.23 1.35 

Belediye binası içerisinde yaşlılar ve engelli 

vatandaşların ilgili birimlere 

yönlendirilmesine yönelik düzenlemeler 

yapılmıştır. 

Kadın 227 3.39 1.10 .715 .482 

Erkek 

 

278 3.32 1.28 

Belediye binası içerisinde çalışanların 

vatandaşa yaklaşımını olumlu buluyorum. 

Kadın 227 3.21 1.23 .269 .789 

Erkek 277 3.18 1.33 

Ankete katılanların Selçuklu Belediyesi’nin yaptığı halkla ilişkiler 

faaliyetlerine bakışının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

amacıyla ‘t testi’ yapılmıştır. Yapılan bu teste göre; ‘Belediyenin 444 99 19 numaralı 

iletişim hattından istek, öneri ve şikayetlerimi iletmek için faydalanıyorum’ yargısına 

katılım, cinsiyete göre anlamlı biçimde farklılaşmaktadır (t=7.851, sd=504, p<0.01). 

Bu yargıya katılım düzeyi erkeklerde (AO=2.52) bayanlara (AO=2.20) göre daha 

yüksektir. İkinci olarak, ‘Belediyenin beyaz masa uygulamasından haberdarım’ 

yargısının cinsiyete göre anlamlı biçimde farklılık gösterdiği görülmektedir (t=2.252, 

sd=501, p<0.01). Araştırma sonuçları incelendiğinde erkeklerin(AO=3.05) bu 

yargıya katılım düzeyinin bayanlara (AO=2.66) göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  Üçüncü olarak, ‘Belediye iletişim faaliyetlerinde sosyal medyayı 

etkin bir şekilde kullanmaktadır’ yargısı da anlamlı bir farklılık taşımaktadır 

(t=1.809, sd=497, p<0.01). Buna göre kadınların (AO=3.32) iletişim faaliyetlerinde 

sosyal medyayı erkeklere (AO=3.03) göre daha yüksek düzeyde kullandığı tespit 

edilmektedir. Son olarak, ‘Belediyenin sosyal medyayı kullanması vatandaşın 

algısını olumlu yönde etkilemektedir’ yargısına katılım düzeyinin kadın ve erkekler 
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arasında anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği görülmektedir (t=3.170, sd=503, 

p<0.01). Bu yargıya katılım düzeyinin kadınlarda (AO=3.43) erkeklere (AO=3.22) 

göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Diğer yargıların ise cinsiyete göre 

farklılaşmadığı tespit edilmiştir.  

3.2.6.2. Selçuklu Belediyesi’nin Halkla İlişkiler Çalışmalarına İlişkin 

Yargılara Katılım Düzeyinin Yaş Gruplarına Göre Farklılaşması 

Bu bölümde belediyenin halkla ilişkiler çalışmalarına ilişkin oluşturulan 

yargılara katılım düzeyinin yaş gruplarına göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin 

analiz bulgularına yer verilmektedir.  

Tablo 13. ‘Belediye Hizmet ve Faaliyetler Hakkında Vatandaşı 

Bilgilendirmektedir’ Yargısına Katılım Ortalamasının Yaş Gruplarına Göre 

Dağılımı 

Yargı  
Karelerin 

Toplamı 
Df 

Karelerin 

Ort. 
F P 

Belediye hizmet ve faaliyetler hakkında 

vatandaşı bilgilendirmektedir. 

Gruplar Arası 22.341 4 5.585 3.658 .006 

Gruplar İçi 764.932 501 1.527 

Toplam 787.273 505  

‘Belediye hizmet ve faaliyetler hakkında vatandaşı bilgilendirmektedir’ 

yargısına katılım düzeyi yaş gruplarına göre farklılaşmaktadır (F=3.658, sd=4, 

p<0.01). Bu yargıya katılım düzeyi 61 ve üzeri yaştaki bireylerde en yüksek iken 

(AO=3.90), 18-30 yaş grubunda yer alan bireylerde ise düşüktür (AO=3.05). Çoklu 

karşılaştırma tablosuna bakıldığında; 61 ve üzeri yaş grubunda yer alan bireylerin 18-

30 yaş grubunda ve 31-40 yaş grubunda yer alan bireylerden farklılaştığı 

görülmektedir.  
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Tablo 14. ‘Belediye Alınacak Kararlar Üzerinde Vatandaşın Katılımına Önem 

Vermektedir’ Yargısına Katılım Ortalamasının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

Yargı  
Karelerin 

Toplamı 
Df 

Karelerin 

Ort. 
F P 

Belediye alınacak kararlar üzerinde 

vatandaşın katılımına önem vermektedir. 

 

Gruplar Arası 34.510 4 8.627 5.757 .000 

Gruplar İçi  749.300 500 1.499 

Toplam 783.810 504  

‘Belediye alınacak kararlar üzerinde vatandaşın katılımına önem vermektedir’ 

yargısına katılım düzeyi yaş gruplarına göre farklılaşmaktadır (F=5.757, sd=4, 

p<0.01). Bu yargıya katılım düzeyi 61 ve üzeri yaştaki bireylerde en yüksek iken 

(AO=3.75), 31-40 yaş grubunda yer alan bireylerde ise en düşüktür (AO=2.69). 

Çoklu karşılaştırma tablosuna bakıldığında; 61 ve üzeri ve 51-60 yaş grubunda yer 

alan bireylerin, 18-30 yaş grubunda ve 31-40 yaş grubunda yer alan bireylerden 

farklılaştığı görülmektedir.  

Tablo 15. ‘Belediyenin Şeffaf Bir Yönetim Şekline Sahip Olduğunu 

Düşünmekteyim’ Yargısına Katılım Ortalamasının Yaş Gruplarına Göre 

Dağılımı 

Yargı  Karelerin 

Toplamı 

Df Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyenin şeffaf bir yönetim şekline 

sahip olduğunu düşünmekteyim. 

 

Gruplar Arası 27.840 4 6.960 4.355 .002 

Gruplar İçi 797.517 499 1.598 

Toplam 825.357 503  

‘Belediyenin şeffaf bir yönetim şekline sahip olduğunu düşünmekteyim’ 

yargısına katılım düzeyi yaş gruplarına göre farklılaşmaktadır (F=4.355, sd=4, 

p<0.01). Bu yargıya katılım düzeyi 61 yaş ve üzeri yaştaki bireylerde en yüksek iken 

(AO=3.70), 31-40 yaş gruplarından yer alan bireylerde ise en düşüktür (2.69). 
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Tablo 16. ‘Belediye Anket Çalışmalarıyla Gerçekleştireceği Uygulamalar 

Hakkında Fikrimi Sormaktadır’ Yargısına Katılım Ortalamasının Yaş 

Gruplarına Göre Dağılımı 

Yargı  
Karelerin 

Toplamı 
Df 

Karelerin 

Ort. 
F P 

Belediye anket çalışmalarıyla 

gerçekleştireceği uygulamalar hakkında 

fikrimi sormaktadır. 

 

Gruplar Arası 28.051 4 7.013 3.871 .004 

Gruplar İçi  900.333 497 1.812 

Toplam 928.384 501  

‘Belediye anket çalışmalarıyla gerçekleştireceği uygulamalar hakkında 

fikrimi sormaktadır’ yargısına katılım düzeyi yaş gruplarına göre farklılaşmaktadır 

(F=3.871, sd=4, p<0.01). Bu yargıya katılım düzeyi ve 61 üzeri yaştaki bireylerde en 

yüksek iken (AO=3.90), 31-40 yaş grubunda yer alan bireylerde ise en düşüktür 

(AO=2.73). Çoklu karşılaştırma tablosu incelendiğinde; 61 ve üzeri yaş grubunda yer 

alan bireylerin sadece 51-60 yaş grubunda yer alan bireylerden farklılaşmadığı diğer 

yaş gruplarıyla ise farklılaştığı görülmüştür.  

Tablo 17. ‘Belediyenin Web Sayfasında Bulunan Dilekçe, Beyan Kayıt 

Formları, Gerekli Belgeler Gibi Hazır Formatlı Dokümanlardan Haberdarım’ 

Yargısına Katılım Ortalamasının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

Yargı  Karelerin 

Toplamı 

df Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyenin web sayfasında bulunan 

dilekçe, beyan kayıt formları, gerekli 

belgeler gibi hazır formatlı dokümanlardan 

haberdarım. 

 

Gruplar Arası 20.376 4 5.094 3.137 .014 

Gruplar İçi  810.283 499 1.624 

Toplam 830.659 503  

‘Belediyenin web sayfasında bulunan dilekçe, beyan kayıt formları, gerekli 

belgeler gibi hazır formatlı dokümanlardan haberdarım’ yargısına katılma düzeyi yaş 

gruplarına göre farklılaşmaktadır (F=3.137, Sd=4, p<0.05). Bu yargıya katılım 

düzeyi 31-40 yaş grubundaki bireylerde en yüksek iken (AO=3.26), 51-60 yaş 
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grubunda yer alan bireylerde ise en düşüktür (AO=2.83). Çoklu karşılaştırma tablosu 

incelendiğinde; 18-30 yaş grubunda yer alan bireylerin 31-40 yaş grubunda yer alan 

bireylerden farklılaştığı görülmüştür.  

Tablo 18. ‘Belediyenin 444 99 19 Numaralı İletişim Hattından Haberdarım’ 

Yargısına Katılım Ortalamasının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

Yargı  Karelerin 

Toplamı 

df Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyenin 444 99 19 numaralı iletişim 

hattından haberdarım. 

 

Gruplar Arası 37.669 4 9.417 5.087 .001 

Gruplar İçi  927.509 501 1.851 

Toplam 965.178 505  

‘Belediyenin 444 99 19 numaralı iletişim hattından haberdarım’ yargısına 

katılma düzeyi yaş gruplarına göre farklılaşmaktadır (F=5.087, sd=4, p<0.01). Bu 

yargıya katılım düzeyi 61 ve üzeri yaş grubundaki bireylerde en yüksek iken 

(AO=3.30), 18-30 yaş grubunda yer alan bireylerde ise en düşüktür (AO=2.31). 

Çoklu karşılaştırma tablosu incelendiğinde; analiz bulgularıyla örtüşen bir şekilde 

18-30 yaş grubunda yer alan bireylerin 41-50 yaş grubunda ve 61 ve üzeri yaş 

grubunda yer alan bireylerden farklılaştığı görülmektedir. 

Tablo 19. ‘Belediyenin 444 99 19 Numaralı İletişim Hattından İstek, Öneri ve 

Şikâyetlerimi İletmek İçin Faydalanıyorum’ Yargısına Katılım Ortalamasının 

Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

Yargı  Karelerin 

Toplamı 

df Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyenin 444 99 19 numaralı iletişim 

hattından istek, öneri ve şikâyetlerimi 

iletmek için faydalanıyorum. 

 

Gruplar Arası 30.706 4 7.676 4.553 .001 

Gruplar İçi  844.680 501 1.686   

Toplam 875.385 505    

‘Belediyenin 444 99 19 numaralı iletişim hattından istek, öneri ve 

şikayetlerimi iletmek için faydalanıyorum’ yargısına katılma düzeyi yaş gruplarına 

göre farklılaşmaktadır (F=4.553, sd=4, p<0.01). Bu yargıya katılım düzeyi 61 ve 
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üzeri yaştaki bireylerde en yüksek iken (AO=2.90), 18-30 yaş grubunda yer alan 

bireylerde ise düşüktür (AO=2.14). Çoklu karşılaştırma tablosuna bakıldığında; 18-

30 yaş grubunda yer alan bireylerin 41-50 yaş grubunda ve 51-60 yaş grubunda yer 

alan bireylerden farklılaştığı saptanmıştır.  

Tablo 20. ‘Belediyenin Beyaz Masa Uygulamasından Haberdarım’ Yargısına 

Katılım Ortalamasının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

Yargı  Karelerin 

Toplamı 

df Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyenin Beyaz Masa uygulamasından 

haberdarım. 

Gruplar Arası 56.169 4 14.042 6.384 .000 

Gruplar İçi  1095.433 498 2.200   

Toplam 1151.602 502  

‘Belediyenin Beyaz Masa uygulamasından haberdarım’ yargısına katılım 

düzeyinin yaş gruplarına göre farklılaştığı belirlenmiştir (F=6.384, sd=4, p<0.01). 

Buna göre; 61 ve üzeri yaş grubunda yer alan bireylerde en yüksek katılım 

görülürken (AO=3.85), 18-30 yaş grubunda yer alan bireylerde ise en düşük katılım 

olduğu saptanmıştır (AO=2.50). Çoklu karşılaştırma tablosuna bakıldığı zaman; 18-

30 yaş grubunda yer alan bireylerin 51-60 yaş grubu haricinde diğer tüm yaş 

gruplarında yer alan bireylerden farklılaştığı görülmüştür. 

Tablo 21. ‘Belediyenin Beyaz Masa Uygulamasının Vatandaşın İstek, Şikayet ve 

Önerilerinin Çözümünde Aktif Bir Rol Oynadığını Düşünüyorum’ Yargısına 

Katılım Ortalamasının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

Yargı  Karelerin 

Toplamı 

df Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyenin Beyaz Masa uygulamasının 

vatandaşın istek, şikayet ve önerilerinin 

çözümünde aktif bir rol oynadığını 

düşünüyorum. 

Gruplar Arası 33.440 4 8.360 4.291 .002 

Gruplar İçi  977.968 502 1.948   

Toplam 1011.408 506    

‘Belediyenin Beyaz Masa uygulamasının vatandaşın istek, şikayet ve 

önerilerinin çözümünde aktif bir rol oynadığını düşünüyorum’ yargısına katılma 
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düzeyi yaş gruplarına göre farklılaşmaktadır (F=4.291, sd=4, p<0.01). Bu yargıya 

katılım düzeyi 61 ve üzeri yaştaki bireylerde en yüksek iken (AO=3.75), 18-30 yaş 

grubunda yer alan bireylerde en düşüktür (AO=2.68). Çoklu karşılaştırma tablosuna 

bakıldığında; 18-30 yaş grubunda yer alan bireylerin 51-60 yaş grubunda ve 61 ve 

üzeri yaş grubunda yer alan bireylerden farklılaştığı görülmüştür. Aynı zamanda 61 

ve üzeri yaş grubunda yer alan bireylerin de 41-50 yaş grubundaki bireylerden 

farklılaştığı tespit edilmiştir.  

Tablo 22. ‘Belediye Başkanı Veya Belediye Personelinin Vatandaşa Karşı 

Tutumu Olumludur’ Yargısına Katılım Ortalamasının Yaş Gruplarına Göre 

Dağılımı 

Yargı  Karelerin 

Toplamı 

df Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediye başkanı veya belediye 

personelinin vatandaşa karşı tutumu 

olumludur. 

 

Gruplar Arası 16.599 4 4.150 2.809 0.25 

Gruplar İçi  738.590 500 1.477   

Toplam 755.188 504    

‘Belediye başkanı veya belediye personelinin vatandaşa karşı tutumu 

olumludur’ yargısına katılma düzeyi yaş gruplarına göre farklılaşmaktadır (F=2.809, 

sd=4, p<0.05). Bu yargıya katılım düzeyi 61 ve üzeri yaştaki bireylerde en yüksek 

iken (AO=3.95), 18-30 yaş grubunda yer alan bireylerde ise düşüktür (AO=3.17).  

Tablo 23. ‘Belediyeye Fikirlerimi Söylerken veya Belediye Çalışanları İle 

İletişime Geçerken Kendimi Rahat Hissediyorum’ Yargısına Katılım 

Ortalamasının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

Yargı  Karelerin 

Toplamı 

Df Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyeye fikirlerimi söylerken veya 

belediye çalışanları ile iletişime geçerken 

kendimi rahat hissediyorum. 

 

Gruplar Arası 20.061 4 5.015 3.206 .013 

Gruplar İçi  785.316 502 1.564   

Toplam 805.377 506    
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‘Belediyeye fikirlerimi söylerken veya belediye çalışanları ile iletişime 

geçerken kendimi rahat hissediyorum’ yargısına katılım düzeyi yaş gruplarına göre 

farklılaşmaktadır (F=3.206, sd=4, p<0.05). Bu yargıya katılım düzeyi 61 ve üzeri 

yaştaki bireylerde en yüksek iken (AO=3.75), 18-30 yaş grubunda yer alan bireylerde 

ise düşüktür (AO=3.01). 

Tablo 24. ‘Belediyede Görevli Memurların Halka Karşı Tutumunu 

Beğenmiyorum’ Yargısına Katılım Ortalamasının Yaş Gruplarına Göre 

Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 

Df Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyede görevli memurların halka karşı 

tutumunu beğenmiyorum.  

Gruplar Arası 19.442 4 4.861 2.850 .023 

Gruplar İçi 851.026 499 1.705 

Toplam 870.468 503  

‘Belediyede görevli memurların halka karşı tutumunu beğenmiyorum’ 

yargısına katılma düzeyi yaş gruplarına göre farklılaşmaktadır (F=2.850, sd=4, 

p<0.05). Bu yargıya katılım düzeyi 18-30 yaş grubundaki bireylerde en yüksek iken 

(AO=2.90), 61 ve üzeri yaş grubunda yer alan bireylerde ise en düşüktür (2.20). 

Çoklu karşılaştırma tablosu analiz edildiğinde; 18-30 yaş grubunda yer alan 

bireylerin 51-60 yaş grubunda yer alan bireylerden farklılaştığı tespit edilmiştir.  

Tablo 25. ‘Belediye İletişim Faaliyetlerinde Gazete ve Dergiyi Etkin Bir Şekilde 

Kullanmaktadır’ Yargısına Katılım Ortalamasının Yaş Gruplarına Göre 

Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 

Df Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediye iletişim faaliyetlerinde gazete ve 

dergiyi etkin bir şekilde kullanmaktadır. 

Gruplar Arası 20.806 4 5.201 4.136 .003 

Gruplar İçi 625.075 497 1.258 

Toplam  645.880 501  
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‘Belediye iletişim faaliyetlerinde gazete ve dergiyi etkin bir şekilde 

kullanmaktadır’ yargısına katılma düzeyi yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir 

(F=4.136, sd=4, p<0.01). Bu yargıya katılım düzeyi 61 ve üzeri yaştaki bireylerde en 

yüksek iken (AO=3.85), 18-30 yaş grubunda yer alan bireylerde ise düşüktür 

(AO=2.96). Çoklu karşılaştırma tablosu incelendiğinde; 61 ve üzeri yaş grubunda yer 

alan bireylerin 18-30 yaş grubunda yer alan bireylerden farklılaştığı görülmektedir. 

Tablo 26. ‘Belediye İletişim Faaliyetlerinde Radyo Ortamını Etkin Bir Şekilde 

Kullanmaktadır’ Yargısına Katılım Ortalamasının Yaş Gruplarına Göre 

Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 

Df Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediye iletişim faaliyetlerinde radyo 

ortamını etkin bir şekilde kullanmaktadır. 

 

Gruplar Arası 37.010 4 9.253 7.749 .000 

Grup İçi 596.982 500 1.194 

Toplam 633.992 504  

‘Belediye iletişim faaliyetlerinde radyo ortamını etkin bir şekilde 

kullanmaktadır’ yargısına katılım düzeyi yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir 

(F=7.749, sd=4, p<0.01). Bu yargıya katılım düzeyi 61 ve üzeri yaştaki bireylerde en 

yüksek iken (AO=3.65), 18-30 yaş grubunda yer alan bireylerde ise düşüktür 

(AO=2.70). Çoklu karşılaştırma tablosu incelendiğinde; analiz bulgularıyla örtüşen 

bir şekilde 18-30 yaş grubunda yer alan bireylerin 41-50 yaş grubunda, 51-60 yaş 

grubunda ve 61 ve üzeri yaş grubunda yer alan bireylerden farklılaştığı 

görülmektedir.  
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Tablo 27. ‘Belediye İletişim Faaliyetlerinde Tv Ortamını Etkin Bir Şekilde 

Kullanmaktadır’ Yargısına Katılım Ortalamasının Yaş Gruplarına Göre 

Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 

Df Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediye iletişim faaliyetlerinde tv ortamını 

etkin bir şekilde kullanmaktadır. 

 

Gruplar Arası 17.687 4 4.422 3.137 .014 

Gruplar İçi  699.059 496 1.409 

Toplam 716.747 500  

‘Belediye iletişim faaliyetlerinde tv ortamını etkin bir şekilde kullanmaktadır’ 

yargısına katılım düzeyi yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir (F=3.137, sd=4, 

p<0.05). Bu yargıya katılım düzeyi 61 ve üzeri yaştaki bireylerde en yüksek iken 

(AO=3.90), 18-30 yaş grubunda yer alan bireylerde ise düşüktür (AO=3.07). Çoklu 

karşılaştırma tablosuna bakıldığında; 61 ve üzeri yaş grubunda yer alan bireylerin 18-

30 yaş grubunda yer alan bireylerden farklılaştığı tespit edilmiştir.  

Tablo 28. ‘Belediyenin Broşür, Afiş, Yıllık ve Bülteni, Belediyenin İletişim 

Faaliyetleri Yönünden Önemli Bir Paya Sahiptir’ Yargısına Katılım 

Ortalamasının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 

Df Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyenin broşür, afiş, yıllık ve bülteni, 

belediyenin iletişim faaliyetleri yönünden 

önemli bir paya sahiptir. 

 

Gruplar Arası 13.566 4 3.392 2.467 .044 

Gruplar İçi  681.763 496 1.375 

Toplam 695.329 500  

‘Belediyenin broşür, afiş, yıllık ve bülteni, belediyenin iletişim faaliyetleri 

yönünden önemli bir paya sahiptir’ yargısına katılma düzeyi yaş gruplarına göre 

farklılaşmaktadır (F=2.467, sd=4, p<0.05). Bu yargıya katılım düzeyi 61 ve üzeri 

yaştaki bireylerde en yüksek iken (AO=3.90), 18-30 yaş grubunda yer alan bireylerde 

ise en düşüktür (AO=3.45). Çoklu karşılaştırma tablosu incelendiğinde; analiz 

bulgularıyla örtüşen bir şekilde 18-30 yaş grubundaki bireylerin 41-50 yaş grubunda 

yer alan bireylerden farklılaştığı görülmektedir.  
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Tablo 29. ‘Belediyenin Tanıtma Adına Yapmış Olduğu Faaliyetleri Etkili 

Bulmaktayım’ Yargısına Katılım Ortalamasının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

Yargılar 
 Karelerin 

Toplamı 

Df Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyenin tanıtma adına yapmış olduğu 

faaliyetleri etkili bulmaktayım. 

 

Gruplar Arası 18.540 4 4.635 2.878 .022 

Gruplar İçi  803.743 499 1.611 

Toplam 822.284 503  

‘Belediyenin tanıtma adına yapmış olduğu faaliyetleri etkili bulmaktayım’ 

ifadesine katılım düzeyi yaş gruplarına göre farklılaşmaktadır (F=2.878, sd=4, 

p<0.05). Bu ifadeye katılım düzeyi 61 ve üzeri yaştaki bireylerde en yüksek iken 

(AO=4.10), 31-40 yaş grubunda yer alan bireylerde ise en düşüktür (AO=3.22). 

Çoklu karşılaştırma tablosuna bakıldığında; 61 ve üzeri yaş grubunda yer alan 

bireylerin 18-30 yaş grubunda ve 31-40 yaş grubunda yer alan bireylerden 

farklılaştığı görülmektedir. 

Tablo 30. ‘Belediyenin Kurumsal Web Sayfası ve Diğer Bilgi Kaynakları 

Aracılığıyla Belediye İle İlgili Bilgilere Kolayca Ulaşılmaktadır’ Yargısına 

Katılım Ortalamasının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 

Df Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyenin kurumsal web sayfası ve diğer 

bilgi kaynakları aracılığıyla belediye ile 

ilgili bilgilere kolayca ulaşılmaktadır. 

Gruplar Arası 15.382 4 3.845 3.191 .013 

Gruplar İçi  603.709 501 1.205 

Toplam 619.091 505  

‘Belediyenin kurumsal web sayfası ve diğer bilgi kaynakları aracılığıyla 

belediye ile ilgili bilgilere kolayca ulaşılmaktadır’ ifadesine katılma düzeyi yaş 

gruplarına göre farklılaşmaktadır (F=3.191, sd=4, p<0.05). Bu ifadeye katılım düzeyi 

61 ve üzeri yaştaki bireylerde en yüksek iken (AO=3.75), 18-30 yaş grubunda yer 

alan bireylerde ise en düşüktür (AO=3.18). Çoklu karşılaştırma tablosuna 

bakıldığında; 18-30 yaş grubunda yer alan bireylerin 51-60 yaş grubunda yer alan 

bireylerden farklılaştığı görülmektedir.  
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Tablo 31. ‘Belediyenin Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Sağladığı Katkıları 

Faydalı Bulmuyorum’ Yargısına Katılım Ortalamasının Yaş Gruplarına Göre 

Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 

Df Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyenin eğitim ve öğretim kurumlarına 

sağladığı katkıları faydalı bulmuyorum. 

 

Gruplar Arası 19.170 4 4.792 2.644 .033 

Gruplar İçi  907.921 501 1.812 

Toplam 927.091 505  

‘Belediyenin eğitim ve öğretim kurumlarına sağladığı katkıları faydalı 

bulmuyorum’ ifadesine katılım düzeyi yaş gruplarına göre farklılaşmaktadır 

(F=2.644, sd=4, p<0.05). Bu ifadeye katılım düzeyi 18-30 grubunda en yüksek iken 

(AO=2.83),  51-60 yaş grubunda yer alan bireylerde ise en düşüktür (AO=2.26).  

Tablo 32. ‘Belediye Başkanının Perşembe Günleri Belediye Binasında 

Gerçekleştirdiği Halkı Dinleme Toplantılarından Haberdarım’ Yargısına 

Katılım Ortalamasının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 

Df Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediye Başkanının Perşembe günleri 

belediye binasında gerçekleştirdiği halkı 

dinleme toplantılarından haberdarım. 

 

Gruplar Arası 50.372 4 12.593 7.225 .000 

 

Gruplar İçi  

874.981 502 1.743 

Toplam 925.353 506  

‘Belediye Başkanının Perşembe günleri belediye binasında gerçekleştirdiği 

‘halkı dinleme toplantılarından haberdarım’ yargısına katılım düzeyi yaş gruplarına 

göre farklılaşmaktadır (F=7.225, sd=4,p<0.01). Bu yargıya katılım düzeyi 61 ve 

üzeri yaştaki bireylerde en yüksek iken (AO=3.40), 18-30 yaş grubunda yer alan 

bireylerde ise en düşüktür (AO=2.15). Çoklu karşılaştırma tablosu incelendiği 

zaman; 61 ve üzeri yaş grubunda ve 41-50 yaş grubunda yer alan bireylerin, 18-30 

yaş grubunda ve 31-40 yaş grubunda yer alan bireylerden farklılaştığı görülmektedir. 
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Tablo 33. ‘Belediye Başkanının Cuma Günleri Yaptığı ‘Cuma Buluşmaları’ 

Etkinliğinden Haberdarım’ Yargısına Katılım Ortalamasının Yaş Gruplarına 

Göre Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 

Df Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediye Başkanının cuma günleri yaptığı 

‘Cuma Buluşmaları’ etkinliğinden 

haberdarım. 

 

Gruplar Arası 58.998 4 14.749 8.099 .000 

Gruplar İçi  914.261 502 1.821 

Toplam 973.258 506  

‘Belediye Başkanının cuma günleri yaptığı ‘Cuma Buluşmaları’ etkinliğinden 

haberdarım’ yargısına katılım düzeyi yaş gruplarına göre farklılaşmaktadır (F=8.099, 

sd=4, p<0.01). Bu yargıya katılım düzeyi 61 ve üzeri yaştaki bireylerde en yüksek 

iken (AO=3.55), 18-30 yaş grubunda yer alan bireylerde ise en düşüktür (AO=2.16). 

Çoklu karşılaştırma tablosu incelendiğinde; analiz bulgularıyla örtüşen bir şekilde 

18-30 yaş grubunda yer alan bireylerin 41-50 yaş grubu ve 61 ve üzeri yaş grubunda 

yer alan bireylerden farklılaştığı görülmüştür. Bir başka bulgu olarak 31-40 yaş 

grubunda yer alan bireylerde 41-50 yaş grubu ve 61 ve üzeri yaş grubundan 

farklılaştığı tespit edilmiştir.  

Tablo 34. ‘Belediye Başkanının Vatandaşı Dinleyen İyi Bir Yönetici Olduğunu 

Düşünmekteyim’ Yargısına Katılım Ortalamasının Yaş Gruplarına Göre 

Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 

Df Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediye Başkanının vatandaşı dinleyen iyi 

bir yönetici olduğunu düşünmekteyim. 

 

Gruplar Arası 19.036 4 4.759 2.864 0.23 

Gruplar İçi  830.937 500 1.662 

Toplam 849.972 504  

‘Belediye Başkanının vatandaşı dinleyen iyi bir yönetici olduğunu 

düşünmekteyim’ yargısına katılma düzeyi yaş gruplarına göre farklılaşmaktadır 

(F=2.864, sd=4, p<0.05). Bu yargıya katılım düzeyi 61 ve üzeri yaş grubundaki 

bireylerde en yüksek iken (AO=3.80), 18-30 yaş grubunda yer alan bireylerde ise en 
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düşüktür (AO=2.90). Çoklu karşılaştırma tablosuna bakıldığında; 61 ve üzeri yaş 

grubunda yer alan bireylerin 18-30 yaş grubunda yer alan bireylerden farklılaştığı 

görülmektedir.  

Tablo 35. ‘Belediye Binası İçerisinde İstediğim Birime Rahatlıkla 

Ulaşabiliyorum’ Yargısına Katılım Ortalamasının Yaş Gruplarına Göre 

Dağılımı 

Yargılar 
 Karelerin 

Toplamı 

Df Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediye binası içerisinde istediğim 

birime rahatlıkla ulaşabiliyorum. 

 

Gruplar Arası 31.674 4 7.918 4.910 .001 

Gruplar İçi  791.824 491 1.613 

Toplam 823.498 495  

  ‘Belediye binası içerisinde istediğim birime rahatlıkla ulaşabiliyorum’ 

yargısına katılım düzeyi yaş gruplarına göre farklılaşmaktadır (F=4.910, sd=4, 

p<0.01). Bu yargıya katılım düzeyi 51-60 yaş grubundaki bireylerde en yüksek iken 

(AO=3.79), 18-30 yaş grubunda yer alan bireylerde ise en düşüktür (AO=2.99). 

Çoklu karşılaştırma tablosuna bakıldığında; 18-30 yaş grubunda yer alan bireylerin 

51-60 yaş grubunda yer alan bireylerden farklılaştığı görülmektedir.  

Tablo 36. ‘Belediye Binası İçerisinde Çalışanların Vatandaşa Yaklaşımını 

Olumlu Buluyorum’ Yargısına Katılım Ortalamasının Yaş Gruplarına Göre 

Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 

df Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediye binası içerisinde çalışanların 

vatandaşa yaklaşımını olumlu buluyorum. 

 

Gruplar Arası 37.077 4 9.269 5.768 .000 

Gruplar İçi  801.868 499 1.607 

Toplam 838.944 503  

‘Belediye binası içerisinde çalışanların vatandaşa yaklaşımını olumlu 

buluyorum’ yargısına katılım düzeyi yaş gruplarına göre farklılaşmaktadır (F=5.768, 

sd=4, p<0.01). Bu yargıya katılım düzeyi 61 ve üzeri yaştaki bireylerde en yüksek 

iken (AO=3.90), 18-30 yaş grubunda yer alan bireylerde ise düşüktür (AO=2.95). 
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Çoklu karşılaştırma tablosu incelendiğinde; 51-60 yaş grubunda yer alan bireylerin 

18-30 yaş grubu ve 31-40 yaş grubunda yer alan bireylerden farklılaştığı 

görülmektedir. Buna ek olarak; 61 ve üzeri yaş grubunda yer alan bireylerinde 18-30 

yaş grubunda yer alan bireylerden farklılaştığı tespit edilmiştir. 

3.2.6.3. Selçuklu Belediyesi’nin Halkla İlişkiler Çalışmalarına İlişkin 

Yargılara Katılım Düzeyinin Eğitim Durumlarına Göre Farklılaşması 

Bu bölümde belediyenin halkla ilişkiler çalışmalarına ilişkin oluşturulan 

yargılara katılım düzeyinin eğitim durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığına 

ilişkin analiz bulgularına yer verilmektedir.   

Tablo 37. ‘Belediyeye Fikirlerimi Söylerken veya Belediye Çalışanları İle 

İletişime Geçerken Kendimi Rahat Hissediyorum’ Yargısına Katılım 

Ortalamasının Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 

Yargı  Karelerin 

Toplamı 

df Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyeye fikirlerimi söylerken veya 

belediye çalışanları ile iletişime geçerken 

kendimi rahat hissediyorum. 

Gruplar Arası 15.682 4 3.921 2.492 .042 

Gruplar İçi  789.694 502 1.573 

Toplam 805.377 506  

‘Belediyeye fikirlerimi söylerken veya belediye çalışanları ile iletişime 

geçerken kendimi rahat hissediyorum’ yargısına katılım düzeyi eğitim durumlarına 

göre farklılaşmaktadır (F=2.492, sd=4, p<0.05). Bu yargıya katılım düzeyi eğitim 

durumu ilkokul olan bireylerde en yüksek iken (AO=3.60), lisans eğitim durumuna 

sahip bireylerde ise en düşüktür (AO=3.06). 
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Tablo 38. ‘Belediye İletişim Faaliyetlerinde Radyo Ortamını Etkin Bir Şekilde 

Kullanmaktadır’ Yargısına Katılım Ortalamasının Eğitim Durumlarına Göre 

Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediye iletişim faaliyetlerinde radyo 

ortamını etkin bir şekilde kullanmaktadır. 

Gruplar Arası 18,792 4 4.698 3.818 .005 

Gruplar İçi  615,200 500 1.230 

Toplam 633,992 504  

‘Belediye iletişim faaliyetlerinde radyo ortamını etkin bir şekilde 

kullanmaktadır’ yargısına katılım düzeyi eğitim durumlarına göre farklılaşmaktadır 

(F=3.818, sd=4, p<0.01). Bu yargıya katılım düzeyi eğitim durumu ortaokul olan 

bireylerde en yüksek iken (AO=3.22), eğitim durumu lisans olan bireylerde ise en 

düşüktür (AO=2.78). Çoklu karşılaştırma tablosu incelendiğinde; lisans eğitim 

durumuna sahip bireylerin, ortaokul ve lise eğitim durumuna sahip bireylerden 

farklılaştığı görülmektedir.  

Tablo 39. ‘Belediye İletişim Faaliyetlerinde Tv Ortamını Etkin Bir Şekilde 

Kullanmaktadır’ Yargısına Katılım Ortalamasının Eğitim Durumlarına Göre 

Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediye iletişim faaliyetlerinde tv 

ortamını etkin bir şekilde kullanmaktadır.

  

Gruplar Arası 30.867 4 7.717 5.580 .000 

Gruplar İçi  685.880 496 1.283 

Toplam 716.747 500  

‘Belediye iletişim faaliyetlerinde tv ortamını etkin bir şekilde kullanmaktadır’ 

yargısına katılım düzeyi eğitim durumlarına göre farklılaşmaktadır (F=5.580, sd=4, 

p<0.01). Bu yargıya katılım düzeyi eğitim durumu ortaokul olan bireylerde en 

yüksek iken (AO=3.66), eğitim durumu lisans düzeyinde olan bireylerde ise en 

düşüktür (AO=3.00). Çoklu karşılaştırma tablosuna bakıldığında; eğitim durumu 

ortaokul düzeyinde olan bireylerin lisansüstü ve lisans eğitim düzeyinde olan 
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bireylerden farklılaştığı görülmektedir. Buna ek olarak lise eğitim düzeyine sahip 

bireylerin ise lisans eğitim durumuna sahip bireylerden farklılaştığı tespit edilmiştir.  

Tablo 40. ‘Belediye Kentte Yaşayan Yaşlılara, Engellileri ve Mağdur Kadınlara 

Yönelik Sosyal Koruma Faaliyetlerine Önem Vermektedir’  Yargısına Katılım 

Ortalamasının Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediye kentte yaşayan yaşlılara, 

engellileri ve mağdur kadınlara yönelik 

sosyal koruma faaliyetlerine önem 

vermektedir. 

Gruplar Arası 15.890 4 3.973 2.398 .049 

Gruplar İçi  828.276 500 1.657 

Toplam 
844.166 504  

‘Belediye kentte yaşayan yaşlılara, engellileri ve mağdur kadınlara yönelik 

sosyal koruma faaliyetlerine önem vermektedir’ yargısına katılım düzeyi eğitim 

durumlarına göre farklılaşmaktadır (F=2.398, sd=4, p<0.05). Bu yargıya katılım 

düzeyi eğitim durumu ilkokul olan bireylerde en yüksek iken (AO=3.90), lisans 

düzeyi eğitim durumuna sahip bireylerde en düşüktür (AO=3.33). Çoklu 

karşılaştırma tablosu incelendiğinde; analiz bulgularıyla örtüşen bir şekilde ilkokul 

ve lisans eğitim düzeyine sahip bireylerin birbirlerinden farklılaştığı görülmüştür.  

Tablo 41. ‘Belediye Binasında İstediğim Birime Rahatlıkla Ulaşabiliyorum’ 

Yargısına Katılım Ortalamasının Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediye binasında istediğim birime 

rahatlıkla ulaşabiliyorum. 

Gruplar Arası 21.195 4 5.299 3.243 .012 

Gruplar İçi  802.303 491 1.634 

Toplam 823.498 495  

‘Belediye binasında istediğim birime rahatlıkla ulaşabiliyorum’ yargısına 

katılım düzeyi eğitim durumlarına göre farklılaşmaktadır (F=3.243, sd=4, p<0.01). 

Bu yargıya katılım düzeyi eğitim durumu ilkokul olan bireylerde en yüksek iken 

(AO=3.85), lisans düzeyi eğitim durumuna sahip bireylerde ise en düşüktür 
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(AO=3.13). Çoklu karşılaştırma tablosu incelendiğinde; ilkokul eğitim durumuna 

sahip bireylerin, lise ve lisans eğitim durumuna sahip bireylerden farklılaştığı 

görülmektedir. 

3.2.6.4. Selçuklu Belediyesi’nin Halkla İlişkiler Çalışmalarına İlişkin 

Yargılara Katılım Düzeyinin Meslek Gruplarına Göre Farklılaşması 

Bu bölümde belediyenin halkla ilişkiler çalışmalarına ilişkin oluşturulan 

yargılara katılım düzeyinin meslek gruplarına göre farklılaşıp farklılaşmadığına 

ilişkin analiz bulgularına yer verilmektedir.  

Tablo 42. ‘Belediye Hizmet ve Faaliyetler Hakkında Vatandaşı 

Bilgilendirmektedir’ Yargısına Katılım Ortalamasının Meslek Gruplarına Göre 

Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediye hizmet ve faaliyetler hakkında 

vatandaşı bilgilendirmektedir. 

Gruplar Arası 34.740 9 3.860 2.527 .008 

Gruplar İçi  699.584 458 1.527 

Toplam 734.325 467  

‘Belediye hizmet ve faaliyetler hakkında vatandaşı bilgilendirmektedir’ 

yargısına bireylerin katılım düzeyi meslek gruplarına göre farklılaşmaktadır 

(F=2.527, sd=9, p<0.01). Bu yargıya katılım düzeyi meslek grubu emekli olan 

bireylerde en yüksek iken (AO=3.75), akademisyen olan bireylerde ise en düşüktür 

(AO=2.20). Çoklu karşılaştırma tablosu analiz edildiğinde;  esnaf meslek grubunda 

olan bireylerin emekli bireylerden farklılaştığı tespit edilmiştir.   
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Tablo 43. ‘Belediye Alınacak Kararlar Üzerinde Vatandaşın Katılımına Önem 

Vermektedir’ Yargısına Katılım Ortalamasının Meslek Gruplarına Göre 

Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediye alınacak kararlar üzerinde 

vatandaşın katılımına önem vermektedir. 

Gruplar Arası 51.523 9 5,725 3,850 ,000 

Gruplar İçi  679.518 457 1,487 

Toplam 731.041 466  

‘Belediye alınacak kararlar üzerinde vatandaşın katılımına önem vermektedir’ 

yargısına katılım düzeyi meslek gruplarına göre farklılaşmaktadır (F=3.850, sd=9, 

p<0.01). Bu yargıya katılım düzeyi emekli meslek grubunda olan bireylerde en 

yüksek iken (AO=3.62), esnaf olan bireylerde ise en düşüktür (AO=2.04). Çoklu 

karşılaştırma tablosuna bakıldığında; esnaf meslek grubunda olanların ev hanımı, 

işçi, emekli ve memur meslek grubunda olanlardan farklılaştığı görülmektedir. 

Ayrıca serbest meslek grubunda olanlarda emeklilerden farklılaşmaktadır. 

Tablo 44. ‘Belediyenin Şeffaf Bir Yönetim Şekline Sahip Olduğunu Düşünmekteyim’ 

Yargısına Katılım Ortalamasının Meslek Gruplarına Göre Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyenin şeffaf bir yönetim şekline 

sahip olduğunu düşünmekteyim. 

Gruplar Arası 41.228 9 4.581 2.921 .002 

Gruplar İçi  715.046 456 1,568 

Toplam 756.275 465  

‘Belediyenin şeffaf bir yönetim şekline sahip olduğunu düşünmekteyim’ 

yargısına katılım düzeyi meslek gruplarına göre farklılaştığı görülmektedir (F=2.921, 

sd=9, p<0.01). Bu yargıya katılım düzeyi emekli olan bireylerde en yüksek iken 

(AO=3.40),  akademisyen olan bireylerde ise en düşüktür (AO=1.80). Çoklu 

karşılaştırma tablosu incelendiği zaman; meslek grubu esnaf olan bireylerin ev 

hanımı ve emekli olan bireylerden farklılaştığı görülmüştür. 
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Tablo 45. ‘Belediye Anket Çalışmalarıyla Gerçekleştireceği Uygulamalar Hakkında 

Fikrimi Sormaktadır’ Yargısına Katılım Ortalamasının Meslek Gruplarına Göre 

Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediye anket çalışmalarıyla 

gerçekleştireceği uygulamalar hakkında 

fikrimi sormaktadır. 

Gruplar Arası 35.527 9 3.947 2.184 .022 

Gruplar İçi  820.714 454 1,808 

Toplam 856.241 463  

‘Belediye anket çalışmalarıyla gerçekleştireceği uygulamalar hakkında 

fikrimi sormaktadır’ yargısına katılım düzeyi meslek gruplarına göre 

farklılaşmaktadır (F=2.184, sd=9, p<0.05). Bu yargıya katılım düzeyinin meslek 

grubu emekli olan bireylerde en yüksek iken (AO=3.47), öğretmen meslek grubunda 

olan bireylerde ise en düşüktür (AO=2.30). Çoklu karşılaştırma tablosuna 

bakıldığında emekli meslek grubunda olan bireylerin öğrencilerden farklılaştığı tespit 

edilmiştir.   

Tablo 46. ‘Belediyenin Web Sayfasında Bulunan Dilekçe, Beyan Kayıt Formları, 

Gerekli Belgeler Gibi Hazır Formatlı Dokümanlar Vatandaşın İşlerini 

Kolaylaştırmaktadır’ Yargısına Katılım Ortalamasının Meslek Gruplarına Göre 

Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
Df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyenin web sayfasında bulunan 

dilekçe, beyan kayıt formları, gerekli 

belgeler gibi hazır formatlı dokümanlar 

vatandaşın işlerini kolaylaştırmaktadır. 

Gruplar Arası 23.942 9 2.660 2.108 .028 

Gruplar İçi  576.816 457 1.262 

Toplam 600.758 466  

‘Belediyenin web sayfasında bulunan dilekçe, beyan kayıt formları, gerekli 

belgeler gibi hazır formatlı dokümanlar vatandaşın işlerini kolaylaştırmaktadır’ 

yargısına katılım düzeyi meslek gruplarına göre farklılaşmaktadır (F=2.108, sd=9, 

p<0.05). Bu yargıya katılım düzeyi meslek grubu emekli olan bireylerde en yüksek 

iken (AO=3.90), esnaf olan bireylerde ise en düşüktür (AO=2.95). Çoklu 



119 
 

karşılaştırma tablosu analiz edildiğinde; emekli meslek grubunda olan bireylerin 

esnaf meslek grubunda olan bireylerden farklılaştığı görülmüştür. 

Tablo 47. ‘Belediyenin 444 99 19 Numaralı İletişim Hattından Haberdarım.’ 

Yargısına Katılım Ortalamasının Meslek Gruplarına Göre Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyenin 444 99 19 numaralı iletişim 

hattından haberdarım. 

Gruplar Arası 47.166 9 5,241 2.838 .003 

Gruplar İçi  845.883 458 1,847 

Toplam 893.049 467  

‘Belediyenin 444 99 19 numaralı iletişim hattından haberdarım’ yargısına 

katılım düzeyi meslek gruplarına göre farklılaşmaktadır (F=2.838, sd=9, p<0.01). Bu 

yargıya katılım düzeyi emekli meslek grubunda olan bireylerde en yüksek iken 

(AO=3.22), akademisyen meslek grubunda olan bireylerde ise en düşüktür 

(AO=1.20). Çoklu karşılaştırma tablosu incelendiğinde; emekli meslek grubunda 

olan bireylerin, meslek grubu öğrenci ve işsiz olan bireylerden farklılaştığı 

görülmektedir.  

Tablo 48. ‘Belediyenin 444 99 19 Numaralı İletişim Hattından İstek, Öneri ve 

Şikayetlerimi İletmek İçin Faydalanıyorum’ Yargısına Katılım Ortalamasının 

Meslek Gruplarına Göre Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyenin 444 99 19 numaralı iletişim 

hattından istek, öneri ve şikayetlerimi 

iletmek için faydalanıyorum. 

Gruplar Arası 33.916 9 3.768 2.249 .018 

Gruplar İçi  767.306 458 1.675 

Toplam 801.222 467  

‘Belediyenin 444 99 19 numaralı iletişim hattından istek, öneri ve 

şikayetlerimi iletmek için faydalanıyorum’ yargısına katılım düzeyi meslek 

gruplarına göre farklılaşmaktadır (F=2.249, sd=9, p<0.05). Bu yargıya katılım düzeyi 

meslek grubu emekli olan bireylerde en yüksek iken (AO=2.85), akademisyen 

meslek grubunda olanlarda ise en düşüktür (AO=1.20).  
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Tablo 49. ‘Belediyenin Beyaz Masa Uygulamasından Haberdarım’ Yargısına 

Katılım Ortalamasının Meslek Gruplarına Göre Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyenin Beyaz Masa 

uygulamasından haberdarım. 

Gruplar Arası 75.780 9 8.309 3.792 .000 

Gruplar İçi  997.056 455 2.191 

Toplam 1071.837 464  

‘Belediyenin Beyaz Masa uygulamasından haberdarım’ yargısına katılım 

düzeyi meslek gruplarına göre farklılaşmaktadır (F=3.792, sd=9, p<0.01). Bu yargıya 

katılım düzeyi meslek grubu emekli olan bireylerde en yüksek iken (AO=3.57), 

akademisyen meslek grubunda olan bireylerde ise en düşüktür (AO=1.80). Çoklu 

karşılaştırma tablosuna bakıldığında; işsiz meslek grubunda olanların emekli, memur 

ve serbest meslek grubunda olanlardan; öğrenci meslek grubunda olanların ise 

sadece emekli meslek grubunda olanlardan farklılaştığı görülmektedir.  

Tablo 50. ‘Belediyenin Beyaz Masa Uygulamasının Vatandaşın İstek, Şikayet ve 

Önerilerinin Çözümünde Aktif Bir Rol Oynadığını Düşünüyorum’ Yargısına Katılım 

Ortalamasının Meslek Gruplarına Göre Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
Df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyenin Beyaz Masa uygulamasının 

vatandaşın istek, şikayet ve önerilerinin 

çözümünde aktif bir rol oynadığını 

düşünüyorum. 

Gruplar Arası 52.167 9 5.796 3.041 .002 

Gruplar İçi  874.844 459 1.906 

Toplam 927.011 468  

‘Belediyenin Beyaz Masa uygulamasının vatandaşın istek, şikayet ve 

önerilerinin çözümünde aktif bir rol oynadığını düşünüyorum’ yargısına katılım 

düzeyi meslek gruplarına göre farklılaşmaktadır (F=3.041, sd=9, p<0.01). Bu yargıya 

katılım düzeyi meslek grubu emekli olan bireylerde en yüksek iken (AO=3.47), 

akademisyen meslek grubunda olan bireylerde ise en düşüktür (AO=2.20). Çoklu 

karşılaştırma tablosu incelendiğinde; meslek grubu öğrenci olan bireyler, işçi ve 

emekli meslek grubunda olan bireylerden farklılaşmaktadır.  
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Tablo 51. ‘Belediye Başkanı Veya Belediye Personelinin Vatandaşa Karşı Tutumu 

Olumludur’ Yargısına Katılım Ortalamasının Meslek Gruplarına Göre Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediye başkanı veya belediye 

personelinin vatandaşa karşı tutumu 

olumludur. 

Gruplar Arası 27.831 9 3.092 2.102 .028 

Gruplar İçi  672.421 457 1.471 

Toplam 700.253 466  

‘Belediye başkanı veya belediye personelinin vatandaşa karşı tutumu 

olumludur’ yargısına katılım düzeyi meslek gruplarına göre farklılaşmaktadır 

(F=2.102, sd=9, p<0.05). Bu yargıya katılım düzeyi meslek grubu emekli olan 

bireylerde en yüksek iken (AO=3.70), öğretmen meslek grubundaki bireylerde ise en 

düşüktür (AO=2.40).  

Tablo 52. ‘Belediyeye Fikirlerimi Söylerken veya Belediye Çalışanları İle İletişime 

Geçerken Kendimi Rahat Hissediyorum’ Yargısına Katılım Ortalamasının Meslek 

gruplarına Göre Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyeye fikirlerimi söylerken veya 

belediye çalışanları ile iletişime geçerken 

kendimi rahat hissediyorum. 

Gruplar Arası 27.184 9 3.020 1.933 .046 

Gruplar İçi  717.047 459 1.562 

Toplam 744.230 468  

‘Belediyeye fikirlerimi söylerken veya belediye çalışanları ile iletişime 

geçerken kendimi rahat hissediyorum’ yargısına katılım düzeyi meslek gruplarına 

göre farklılaşmaktadır (F=1.933, sd=9, p<0.05). Bu yargıya katılım düzeyi meslek 

grubu emekli olan bireylerde en yüksek iken (AO=3.72), akademisyen ve öğretmen 

meslek gruplarında ise en düşüktür (AO=2.80). 
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Tablo 53. ‘Belediyede Görevli Memurların Halka Karşı Tutumunu Beğenmiyorum’ 

Yargısına Katılım Ortalamasının Meslek Gruplarına Göre Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyede görevli memurların halka 

karşı tutumunu beğenmiyorum. 

Gruplar Arası 50.894 9 5.655 3.366 .001 

Gruplar İçi  767.787 457 1.680 

Toplam 818.681 466  

‘Belediyede görevli memurların halka karşı tutumunu beğenmiyorum’ 

yargısına katılım düzeyi meslek gruplarına göre farklılaşmaktadır (F=3.366, sd=9, 

p<0.01). Bu yargıya katılım düzeyi meslek grubu esnaf olan bireylerde en yüksek 

iken (AO=3.56), emekli meslek grubunda olan bireylerde ise en düşüktür (AO=2.12). 

Çoklu karşılaştırma tablosu analiz edildiğinde; meslek grubu esnaf olan bireylerin, 

işçi ve emekli meslek grubunda olanlardan; öğrenci olan bireylerin de emekli olan 

bireylerden farklılaştığı tespit edilmiştir. 

Tablo 54. ‘Belediye İletişim Faaliyetlerinde Radyo Ortamını Etkin Bir Şekilde 

Kullanmaktadır’ Yargısına Katılım Ortalamasının Meslek Gruplarına Göre 

Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediye iletişim faaliyetlerinde radyo 

ortamını etkin bir şekilde kullanmaktadır. 

Gruplar Arası 22.343 9 2.483 1.967 .041 

Gruplar İçi  576.655 457 1.262 

Toplam 598.998 466  

‘Belediye iletişim faaliyetlerinde radyo ortamını etkin bir şekilde 

kullanmaktadır’ yargısına katılım düzeyi meslek gruplarına göre farklılaşmaktadır 

(F=1.967, sd=9, p<0.05). Bu yargıya katılım düzeyi emekli meslek grubunda olan 

bireylerde en yüksek iken (AO=3.45), esnaf meslek grubunda olan bireylerde en 

düşüktür (AO=2.39). Çoklu karşılaştırma tablosu incelendiğinde; esnaf meslek 

grubunun emeklilerden farklılaştığı görülmektedir. 

 



123 
 

Tablo 55. ‘Belediye İnternet ve E-Devlet Uygulamalarına Önem Vermektedir’ 

Yargısına Katılım Ortalamasının Meslek Gruplarına Göre Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediye internet ve e-devlet 

uygulamalarına önem vermektedir. 

Gruplar Arası 28.808 9 3.201 2.534 .008 

Gruplar İçi  570.874 452 1.263 

Toplam 599.682 461  

‘Belediye internet ve e-devlet uygulamalarına önem vermektedir’ yargısına 

katılım düzeyi meslek gruplarına göre farklılaşmaktadır (F=2.534, sd=9, p<0.01). Bu 

yargıya katılım düzeyi meslek grubu emekli olan bireylerde en yüksek iken 

(AO=3.76), öğretmen ve akademisyen meslek gruplarında en düşüktür (AO=2.60). 

Çoklu karşılaştırma tablosuna bakıldığında; emekli meslek grubunun esnaf meslek 

grubunda olan bireylerden farklılaştığı tespit edilmiştir. 

Tablo 56. ‘Belediye Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Düzenlenmesinde Etkin Rol 

Oynamaktadır’ Yargısına Katılım Ortalamasının Meslek Gruplarına Göre 

Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediye kültürel ve sanatsal faaliyetlerin 

düzenlenmesinde etkin rol oynamaktadır. 

Gruplar Arası 33.198 9 3.689 2.086 .029 

Gruplar İçi  801.148 453 1.769 

Toplam 834.346 462  

‘Belediye kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlenmesinde etkin rol oynamaktadır’ 

yargısına katılım düzeyi meslek gruplarına göre farklılaşmaktadır (F=2.086, sd=9, 

p<0.05). Bu yargıya katılım düzeyi emekli meslek grubunda olan bireylerde en 

yüksek iken (AO=4.00), öğretmen ve akademisyen meslek grubunda yer alan 

bireylerde ise düşüktür (AO=2.80).  
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Tablo 57. ‘Belediye Kent ve Kent Dışındaki Basın Kuruluşları İle Etkili İletişim 

Kurmaktadır’ Yargısına Katılım Ortalamasının Meslek Gruplarına Göre 

Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediye kent ve kent dışındaki basın 

kuruluşları ile etkili iletişim kurmaktadır. 

Gruplar Arası 27.282 9 3.031 2.364 .013 

Gruplar İçi  582.112 454 1.282 

Toplam 609.394 463  

‘Belediye kent ve kent dışındaki basın kuruluşları ile etkili iletişim 

kurmaktadır’ yargısına katılım düzeyi meslek gruplarına göre farklılaşmaktadır 

(F=2.364, sd=9, p<0.05). Bu yargıya katılım düzeyi emekli meslek grubunda olan 

bireylerde en yüksek iken (AO=3.60), esnaf meslek grubunda yer alan bireylerde ise 

düşüktür (AO=2.47). Çoklu karşılaştırma tablosuna incelendiğinde; emekli meslek 

grubunun esnaf meslek grubunda olan bireylerden farklılaştığı tespit edilmiştir. 

Tablo 58. ‘Belediyenin Tanıtma Adına Yapmış Olduğu Faaliyetleri Etkili 

Bulmaktayım.’ Yargısına Katılım Ortalamasının Meslek Gruplarına Göre 

Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyenin tanıtma adına yapmış olduğu 

faaliyetleri etkili bulmaktayım. 

Gruplar Arası 38.301 9 4.256 2.770 .004 

Gruplar İçi  700.694 456 1.537 

Toplam 738.996 465  

‘Belediyenin tanıtma adına yapmış olduğu faaliyetleri etkili bulmaktayım’ 

yargısına katılım düzeyi meslek gruplarına göre farklılaşmaktadır (F=2.770, sd=9, 

p<0.01). Bu yargıya katılım düzeyi emekli meslek grubunda olan bireylerde en 

yüksek iken (AO=3.80), öğretmen meslek grubunda yer alan bireylerde ise düşüktür 

(AO=2.40). Çoklu karşılaştırma tablosuna incelendiğinde; emekli meslek grubunun 

öğretmen meslek grubunda olan bireylerden farklılaştığı tespit edilmiştir. 
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Tablo 59. ‘Belediyenin Kurumsal Web Sayfası Vatandaşa Kullanım Kolaylığı 

Sağlayacak Biçimde Tasarlanmıştır’ Yargısına Katılım Ortalamasının Meslek 

Gruplarına Göre Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyenin kurumsal web sayfası 

vatandaşa kullanım kolaylığı sağlayacak 

biçimde tasarlanmıştır. 

Gruplar Arası 21.396 9 2.377 1.934 .045 

Gruplar İçi  561.790 457 1.229 

Toplam 583.186 466  

‘Belediyenin kurumsal web sayfası vatandaşa kullanım kolaylığı sağlayacak 

biçimde tasarlanmıştır’ yargısına katılım düzeyi meslek gruplarına göre 

farklılaşmaktadır (F=1.934, sd=9, p<0.05). Bu yargıya katılım düzeyi emekli meslek 

grubunda olan bireylerde en yüksek iken (AO=3.46), meslek grubu öğretmen olan 

bireylerde ise düşüktür (AO=2.52). Çoklu karşılaştırma tablosuna bakıldığında; esnaf 

meslek grubunun öğretmen ve serbest meslek grubunda olan bireylerden farklılaştığı 

görülmektedir. 

Tablo 60. ‘Belediyenin Kurumsal Web Sayfası ve Diğer Bilgi Kaynakları Aracılığıyla 

Belediye İle İlgili Bilgilere Kolayca Ulaşılmaktadır’ Yargısına Katılım 

Ortalamasının Meslek Gruplarına Göre Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyenin kurumsal web sayfası ve 

diğer bilgi kaynakları aracılığıyla 

belediye ile ilgili bilgilere kolayca 

ulaşılmaktadır. 

Gruplar Arası 21.952 9 2.439 2.084 .030 

Gruplar İçi  536.952 458 1.170 

Toplam 557.972 467  

‘Belediyenin kurumsal web sayfası ve diğer bilgi kaynakları aracılığıyla 

belediye ile ilgili bilgilere kolayca ulaşılmaktadır’ yargısına katılım düzeyi meslek 

gruplarına göre farklılaşmaktadır (F=2.084, sd=9, p<0.05). Bu yargıya katılım düzeyi 

meslek grubu emekli olan bireylerde en yüksek iken (AO=3.65), akademisyen 

meslek grubunda olan bireylerde en düşüktür (AO=2.60). Çoklu karşılaştırma 
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tablosu incelendiğinde; analiz bulgularıyla örtüşen bir şekilde emekli ve esnaf 

meslek gruplarındaki bireylerin birbirlerinden farklılaştığı görülmüştür.  

Tablo 61. ‘Belediye Başkanının Perşembe Günleri Belediye Binasında 

Gerçekleştirdiği Halkı Dinleme Toplantılarından Haberdarım’ Yargısına Katılım 

Ortalamasının Meslek Gruplarına Göre Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediye başkanının Perşembe günleri 

belediye binasında gerçekleştirdiği halkı 

dinleme toplantılarından haberdarım. 
 

Gruplar Arası 37.373 9 4.153 2.304 .015 

Gruplar İçi  827.224 459 1.802 

Toplam 864.597 468  

‘Belediye başkanının Perşembe günleri belediye binasında gerçekleştirdiği 

halkı dinleme toplantılarından haberdarım’ yargısına katılım düzeyi meslek 

gruplarına göre farklılaşmaktadır (F=2.304, sd=9, p<0.05). Bu yargıya katılım düzeyi 

emekli meslek grubunda olan bireylerde en yüksek iken (AO=2.95), akademisyen 

meslek grubunda yer alan bireylerde ise düşüktür (AO=1.60). Çoklu karşılaştırma 

tablosuna incelendiğinde; emekli ve öğrenci meslek grubunda olan bireylerin 

birbirinden farklılaştığı tespit edilmiştir. 

3.2.6.5. Selçuklu Belediyesi’nin Halkla İlişkiler Çalışmalarına İlişkin 

Yargılara Katılım Düzeyinin Gelir Düzeylerine Göre Farklılaşması 

Bu bölümde belediyenin halkla ilişkiler çalışmalarına ilişkin oluşturulan 

yargılara katılım düzeyinin gelir düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin 

analiz bulgularına yer verilmektedir.  
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Tablo 62. ‘Belediye Alınacak Kararlar Üzerinde Vatandaşın Katılımına Önem 

Vermektedir’ Yargısına Katılım Ortalamasının Gelir Düzeylerine Göre Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
Df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediye alınacak kararlar üzerinde 

vatandaşın katılımına önem vermektedir. 

Gruplar Arası 20.842 5 4.168 2.726 .019 

Gruplar İçi  762.968 499 1.529 

Toplam 783.810 504  

‘Belediye alınacak kararlar üzerinde vatandaşın katılımına önem vermektedir’ 

yargısına katılım düzeyi gelir düzeylerine göre farklılaşmaktadır (F=2.726, sd=5, 

p<0.05). Bu yargıya katılım düzeyi 1001-1500 gelir düzeyine sahip bireylerde en 

yüksek iken (AO=3.11), 3001 ve üzeri gelir düzeyine sahip bireylerde en düşüktür 

(AO=2.47). Çoklu karşılaştırma tablosu analiz edildiğinde; 3001 ve üzeri gelir 

düzeyine sahip bireylerin, 1001-1500 ve 1501-2000 gelir düzeyine sahip bireylerden 

farklılaştığı görülmektedir.  

Tablo 63. ‘Belediyenin Beyaz Masa Uygulamasından Haberdarım.’ Yargısına 

Katılım Ortalamasının Gelir Düzeylerine Göre Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
Df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyenin Beyaz Masa 

uygulamasından haberdarım.  

Gruplar Arası 31.245 5 6.249 2.772 .018 

Gruplar İçi  1120.358 497 2.254 

Toplam 1151.602 502  

‘Belediyenin Beyaz Masa uygulamasından haberdarım’ yargısına katılım 

düzeyi gelir düzeylerine göre farklılaşmaktadır (F=2.772, sd=5, p<0.05). Bu yargıya 

katılım düzeyi 2001-3000 gelir düzeyine sahip bireylerde en yüksek iken (AO=3.21), 

500’den az gelir düzeyine sahip bireylerde en düşüktür (AO=2.45). Çoklu 

karşılaştırma tablosu analiz edildiğinde; 500’den az gelir düzeyine sahip bireylerin, 

2001-3000 gelir düzeyine sahip bireylerden farklılaştığı görülmektedir.  
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Tablo 64. ‘Belediyenin Beyaz Masa Uygulamasının Vatandaşın İstek, Şikayet ve 

Önerilerinin Çözümünde Aktif Bir Rol Oynadığını Düşünüyorum’ Yargısına Katılım 

Ortalamasının Gelir Düzeylerine Göre Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyenin Beyaz Masa uygulamasının 

vatandaşın istek, şikayet ve önerilerinin 

çözümünde aktif bir rol oynadığını 

düşünüyorum.  

Gruplar Arası 25.743 5 5.149 2.617 .024 

Gruplar İçi  985.665 501 1.967 

Toplam 1011.408 506  

‘Belediyenin Beyaz Masa uygulamasının vatandaşın istek, şikayet ve 

önerilerinin çözümünde aktif bir rol oynadığını düşünüyorum’ yargısına katılım 

düzeyi gelir düzeylerine göre farklılaşmaktadır (F=2.617, sd=5, p<0.05). Bu yargıya 

katılım düzeyi 1001-1500 gelir düzeyine sahip bireylerde en yüksek iken (AO=3.22), 

500’den az gelir düzeyine sahip bireylerde en düşüktür (AO=2.51). Çoklu 

karşılaştırma tablosuna bakıldığında; 500’den az gelir düzeyine sahip bireylerin, 

1001-1500 gelir düzeyine sahip bireylerden farklılaştığı görülmektedir. 

Tablo 65. ‘Belediyede Görevli Memurların Halka Karşı Tutumunu Beğenmiyorum’ 

Yargısına Katılım Ortalamasının Gelir Düzeylerine Göre Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
Df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediyede görevli memurların halka 

karşı tutumunu beğenmiyorum. 

Gruplar Arası 25.112 5 5.022 2.959 .012 

Gruplar İçi  845.357 498 1.698 

Toplam 870.468 503  

‘Belediyede görevli memurların halka karşı tutumunu beğenmiyorum’ 

yargısına katılım düzeyi gelir düzeylerine göre farklılaşmaktadır (F=2.959, sd=5, 

p<0.05). Bu yargıya katılım düzeyi 501-1000 gelir düzeyine sahip bireylerde en 

yüksek iken (AO=3.12), 1001-1500 gelir düzeyine sahip bireylerde ise en düşüktür 

(AO=2.42). Çoklu karşılaştırma tablosuna analiz edildiğinde; 501-1000 ve 1001-

1500 gelir düzeyine sahip bireylerin birbirinden farklılaştığı tespit edilmiştir.  
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Tablo 66. ‘Belediye Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Önem Vermektedir’ Yargısına 

Katılım Ortalamasının Gelir Düzeylerine Göre Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
Df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediye sosyal sorumluluk faaliyetlerine 

önem vermektedir.  

Gruplar Arası 20.087 5 4.017 2.525 .029 

Gruplar İçi  781.233 491 1.591 

Toplam 801.320 496  

‘Belediye sosyal sorumluluk faaliyetlerine önem vermektedir’ yargısına 

katılım düzeyi gelir düzeylerine göre farklılaşmaktadır (F=2.525, sd=5, p<0.05). Bu 

yargıya katılım düzeyi 1501-2000 gelir düzeyine sahip bireylerde en yüksek iken 

(AO=3.77), 3001 ve üzeri gelir düzeyine sahip ise düşüktür (AO=3.12). Çoklu 

karşılaştırma tablosuna bakıldığında; 1501-2000 ve 3001 ve üzeri gelir düzeyine 

sahip bireylerin birbirinden farklılaştığı görülmektedir.  

Tablo 67. ‘Belediye Kentte Yaşayan Yaşlılara, Engellilere ve Mağdur Kadınlara 

Yönelik Sosyal Koruma Faaliyetlerine Önem Vermektedir’ Yargısına Katılım 

Ortalamasının Gelir Düzeylerine Göre Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediye kentte yaşayan yaşlılara, 

engellilere ve mağdur kadınlara yönelik 

sosyal koruma faaliyetlerine önem 

vermektedir. 

Gruplar Arası 29.768 5 5.954 3.648 .003 

Gruplar İçi  814.399 499 1.632 

Toplam 844.166 504  

‘Belediye kentte yaşayan yaşlılara, engellilere ve mağdur kadınlara yönelik 

sosyal koruma faaliyetlerine önem vermektedir’ yargısına katılım düzeyi gelir 

düzeylerine göre farklılaşmaktadır (F=3.648, sd=5, p<0.01). Bu yargıya katılım 

düzeyi 1501-2000 gelir düzeyine sahip bireylerde en yüksek iken (AO=3.87), 3001 

ve üzeri gelir düzeyine sahip bireylerde ise düşüktür (AO=3.20). Çoklu karşılaştırma 

tablosuna bakıldığında; 1501-2000 gelir düzeyine sahip bireylerin 2001-3000 ve 

3001 ve üzeri gelir düzeyine sahip bireylerden farklılaştığı görülmektedir.  
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Tablo 68. ‘Belediye Başkanının Vatandaşı Dinleyen İyi Bir Yönetici Olduğunu 

Düşünmekteyim’ Yargısına Katılım Ortalamasının Gelir Düzeylerine Göre 

Dağılımı 

Yargı 
 Karelerin 

Toplamı 
df 

Karelerin 

Ort. 

F P 

Belediye başkanının vatandaşı dinleyen 

iyi bir yönetici olduğunu 

düşünmekteyim. 

Gruplar Arası 26.615 5 5.323 3.226 .007 

Gruplar İçi  823.357 499 1.650 

Toplam 849.972 504  

‘Belediye başkanının vatandaşı dinleyen iyi bir yönetici olduğunu 

düşünmekteyim’ yargısına katılım düzeyi gelir düzeylerine göre farklılaşmaktadır 

(F=3.226, sd=5, p<0.01). Bu yargıya katılım düzeyi 1001-1500 gelir düzeyine sahip 

bireylerde en yüksek iken (AO=3.30), 2001-3000 gelir düzeyine sahip bireylerde ise 

düşüktür (AO=2.70). Çoklu karşılaştırma tablosuna bakıldığında; 1001-1500 ve 

2001-3000 gelir düzeyine sahip bireylerin birbirinden farklılaştığı görülmektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yaşadığımız modern çağda gelişen teknolojilerle birlikte insanlar da 

gelişmekte ve buna paralel olarak insanların doyum noktasındaki beklenti eşiği de 

aynı düzeyde artmaktadır. Kamu sektöründe faaliyet gösteren her kuruluş, mal veya 

hizmet sunduğu kitlelerle etkili bir iletişime geçtiği ve onların isteklerine cevap 

verebildiği sürece varlığını devam ettirebilmektedir. Geleneksel yöntemleri tercih 

eden kamu kurumları vatandaşlar tarafından yetersiz olarak değerlendirilmekte ve 

onların ihtiyaçlarına cevap veremeyen bir yönetime sürüklenmektedir. Bu nedenle 

günümüzde kamu kurumları teknolojiyle iç içe ve iki yönlü bir iletişimi tercih 

etmekte ve hem halkı tanımaya hem de kendini halka tanıtmaya yönelik faaliyetlere 

önem vermektedir.  

 Bu doğrultuda kamu kurumlarından biri olan belediyeler sadece halkı 

bilgilendirme amaçlı yaptığı faaliyetlerden ziyade, anket çalışmalarıyla da halkı 

tanımalı, halkın katılımına önem vermeli, istek ve şikayet kutularını aktif bir şekilde 

takip etmeli ve hizmet masalarıyla da vatandaşın sorunlarına daha etkili çözümler 

sunabilmelidir. Tanıtmaya yönelik ise; süreli yayınlar aracılığıyla belediyenin 

faaliyetlerini tanıtmalı ve bilinirliğini artırarak kurumsal imajına katkı sağmalıdır. 

Ayrıca internet ve e-devlet uygulamalarıyla çift yönlü iletişimi daha hızlı hale 

getirmeli, sosyal etkinlikler ve basınla ilişkilerin daha aktif olduğu bir halkla ilişkiler 

politikasını benimsemelidir. Buna uygun faaliyetler düzenleyen halkla ilişkiler 

birimini bünyesinde barındıran belediyenin, sınırları içerisinde ikamet eden 

vatandaşların düşüncelerini olumlu yönde etkileyeceği savunulmaktadır.  

Belediyelerin halkla ilişkiler bağlamında gerçekleştirdikleri uygulamaların 

yanı sıra vatandaşların bu çalışmalara ilişkin düşünceleri ve değerlendirmeleri de 

önem taşımaktadır. Bu çalışmada Selçuklu Belediyesi halkla ilişkiler birimi 

sorumlusuyla soru cevap şeklinde yüz yüze görüşme ve Selçuklu Belediyesi’nde 

yaşayan vatandaşlarla da anket çalışması yapılmıştır. Yüz yüze görüşme ile 

belediyenin yaptığı halkla ilişkiler faaliyetleri öğrenilmeye çalışılmıştır. Anket 

sayesinde ise, Selçuklu Belediyesi’nin sınırları içinde yaşayan vatandaşların 
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belediyenin gerçekleştirdiği halkla ilişkiler faaliyetlerini nasıl değerlendirdiği 

sorgulanmıştır.  

Selçuklu Belediyesi halkla ilişkiler biriminde gerçekleştirilen görüşme 

sonucunda belediyenin halkla ilişkiler faaliyetlerine önem verdiği, halkın istekleri ve 

belediyenin vizyonu doğrultusunda düzenli bir şekilde çalıştığı belirlenmiştir. Anket 

sonuçlarına bakıldığında, katılımcıların belediyenin yaptığı halkla ilişkiler 

faaliyetlerinin başarısını değerlendirmelerine yönelik soruya verdikleri cevabın 

aritmetik ortalamasının 10 üzerinden 5.93 olduğu saptanmıştır. Buna göre 

belediyenin yaptığı halkla ilişkiler faaliyetlerini vatandaşların orta düzeyde başarılı 

bulduğu söylenebilir.  

Araştırmaya katılanların Selçuklu Belediyesi’nin yaptığı halkla ilişkiler 

faaliyetlerine bakışının yaş, eğitim, meslek ve gelir düzeylerine göre önemli ölçüde 

farklılaştığı görülmektedir. Bulgular incelendiğinde en belirgin farklılığın yaş ve 

meslek gruplarında olduğu görülmektedir. 61 ve üzeri yaş grubunda ve emekli 

meslek grubunda olan bireyler, belediyenin halkla ilişkiler faaliyetlerini yeterli 

bulurken, 18-30 yaş grubunda ve akademisyen, öğretmen ve esnaf meslek grubunda 

yer alan bireylerin ise yeterli bulmadığı görülmüştür.  Buradan hareketle belediyenin 

yaptığı halkla ilişkiler faaliyetlerine ilişkin vatandaşların bakışının farklı sosyo-

demografik özellikteki bireylere göre değişkenlik gösterdiği ve gerekirse bu bireylere 

yönelik ayrı ayrı tanıma ve tanıtma faaliyetlerinin uygulanması gerektiği sonucuna 

varılabilir. Analiz sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde ve bireylerin yargılara 

katılım düzeyine bakıldığında; eğitim düzeyi yükseldikçe belediyenin halkla ilişkiler 

faaliyetlerini yeterli bulma düzeyinin düştüğü, yaş seviyesinde artış oldukça yeterli 

bulma düzeyinin de arttığı gözlenmiştir. 

Araştırma sorularını cevaplayan bireylerden, Selçuklu Belediyesi’nin çeşitli 

halkla ilişkiler faaliyetleri hakkındaki yargılara ilişkin değerlendirmeleri istenmiştir. 

‘Belediyenin düzenlediği anket çalışmaları vatandaşın istek, şikayet ve önerilerinin 

öğrenilmesi açısından faydalıdır’ yargısı ile “Belediyenin broşür, afiş, yıllık ve 

bülteni, belediyenin iletişim faaliyetleri yönünden önemli bir paya sahiptir” 

yargısının katılımcılar için önemli olduğu gözlemlenmektedir. Bunların aksine 



133 
 

‘Belediyenin 444 99 19 numaralı iletişim hattından istek, öneri ve şikayetlerimi 

iletmek için faydalanıyorum’ ve ‘Belediye Başkanının Perşembe günleri belediye 

binasında gerçekleştirdiği halkı dinleme toplantılarından haberdarım’ yargılarının ise 

katılımcılar açısından önemsiz görüldüğü gözlemlenmektedir. Bu sonuç 

doğrultusunda vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini iletme yöntemi olarak 

doğrudan iletişim kanallarından ziyade, dolaylı iletişim kanallarını kullanarak 

kendilerini daha rahat bir şekilde ifade edebildikleri sonucuna varılabilir.  

Araştırma kapsamında, araştırmaya katılanların belediyeye istek, öneri ve 

şikayetlerini iletmede en çok kullandıkları araç veya yöntemin ne olduğu sorusuna 

katılımcıların yüzde 25.9’unun ‘kendim ilgili birime gidiyorum’ cevabını verdikleri 

saptanmıştır. Bireylerin istek, öneri ve şikayetlerini iletmede kullandıkları araç veya 

yöntemin cinsiyet gruplarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan Ki-kare testine göre kadınların en çok kullandıkları araç veya yöntemler 

arasında ‘halk günleri ve halk toplantıları’, ‘sosyal medya’ ve ‘dilek ve şikayet 

kutuları’ yer almaktadır. Erkeklerin en çok kullandıkları araç ve yöntemler arasında 

ise ‘Cuma buluşmaları’, ‘Beyaz Masa Birimi’ ve ‘ilgili birime bizzat gitme’ yer 

almaktadır. Belediyeye istek, öneri ve şikayet iletmede kadınların ‘sosyal medya’ 

aracını yoğun bir şekilde kullanmaları, yeni iletişim teknolojilerine daha fazla uyum 

sağladıklarının göstergesi olabilir. 

Araştırma bulguları değerlendirildiğinde, Selçuklu Belediyesi’nin aldığı 

kararlar ve gerçekleştirdiği uygulamalara ilişkin vatandaşların bilgi edinmede en çok 

kullandıkları araçların sırasıyla billboard, internet ve afişler olduğu sonucuna 

varılmaktadır. Buradan yola çıkıldığında, belediyenin gerçekleştirmiş olduğu tanıtma 

faaliyetlerinde, vatandaşa etkili bir şekilde ulaşmak amacıyla şehrin kalabalık 

bölgelerine yerleştirilen billboardların, etkinlik alanlarında kullanılan afişlerin ve 

internetin belediye tarafından bilgi vermede en yoğun kullanılması gereken araçlar 

olması gerektiği sonucuna varılabilir. Katılımcıların Selçuklu Belediyesi’nin aldığı 

kararlar ve gerçekleştirdiği uygulamaları ilişkin bilgi edinmede radyoyu hiç 

kullanmamaları ise ilginç bir durum olarak değerlendirilebilir. 
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Araştırma sonuçları kapsamında, ‘Belediye başkanı veya belediye 

personelinin vatandaşa karşı tutumu olumludur’, ‘Belediyeye fikirlerimi söylerken 

veya belediye çalışanları ile iletişime geçerken kendimi rahat hissediyorum’, 

‘Belediye başkanının vatandaşı dinleyen iyi bir yönetici olduğunu düşünmekteyim’, 

‘Belediye binası içerisinde çalışanların vatandaşa yaklaşımını olumlu buluyorum’, 

‘Belediye binası içerisinde istediğim birime rahatlıkla ulaşabiliyorum’ yargılarının 

aritmetik ortalamalarından belediye başkan ve personelinin vatandaşla yüz yüze 

iletişiminin orta düzeyde olduğu ve kurum içi iletişim ve yönlendirme faaliyetlerine 

de önem verilmesi gerektiği sonucuna varılabilir. 

Sonuç olarak bu araştırma Selçuklu Belediyesi’nin yaptığı ve yapmakta 

olduğu halkla ilişkiler faaliyetlerini vatandaşların nasıl değerlendirdiğini belirlemeye 

yönelik bir çalışmadır. Günümüzde halkı tanımayan ve yaptığı hizmetlerin tanıtımını 

yapmayan bir belediyenin başarılı olabilmesi söz konusu değildir. Belediye ile halk 

arasındaki ilişkilerin düzgün bir şekilde ilerlemesi ve vatandaşın belediyeyi olumlu 

bir şekilde değerlendirebilmesi, belediye başkanından belediye personeline kadar 

tüm birimleri ilgilendiren koordineli bir organizasyon faaliyetidir. Halkla ilişkiler 

birimi belediyeye bu anlamda katkı sağlayarak en üst birimden en alt birime kadar 

tüm işleyişi sürekli ve düzenli bir şekilde takip etmelidir. Bu anlamda belediye 

sadece halkı dinlemekle yetinmemeli onların istek ve şikayetlerine de duyarlı 

olmalıdır. Aksi takdirde halkta belediyeye karşı önyargıların oluşması söz konusu 

olabilmektedir. Proaktif anlayışla işleyen bir halkla ilişkiler birimi doğrultusunda, 

halkı tanıma ve tanıtmaya yönelik faaliyetlere eşit ölçüde önem verilmeli ve her bir 

faaliyet gerçek anlamda düzgün bir şekilde yürütülmelidir.  

Belediyelerde halkla ilişkiler konulu gelecekte yapılacak çalışmalar için 

halkın belediyelerden beklentileri incelenebilir. Buna ek olarak belediyelerin halkla 

ilişkiler faaliyetlerini değerlendirmede ideoloji unsurunun etkili olup olmadığına 

yönelik bir araştırma da gelecekte hayata geçirilebilecek bir çalışma niteliğinde 

olabilir. 

 

 



135 
 

KAYNAKÇA 

Acar, Muhittin (1993), Belediyelerde Halkla İlişkiler, Devlet Planlama 

Teşkilatı, Uzmanlık Tezi, Ankara. 

Acar, Muhittin (2002), Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye’de 

Yerel Yönetimler, (Derleyen: Bekir Parlak ve Hüseyin Özgür), Belediyelerde Halkla 

İlişkiler: İlkeler, İstanbul: Alfa Yayınları, 173-202. 

Adıgüzel, Şenol (2003), Yerel Düzeyde Yönetime Katılım ve Yerel Yönetim 

Sürecindeki İşlevleri Açısından ‘Yerel Gündem 21’: Malatya Belediyesi Yerel 

Gündem 21 Örneği, Çağdaş Yerel Yönetimler, 12 (1), 45-63. 

Akçakaya, Murat (1999), Belediyelerde Halkla İlişkiler, Sayıştay Dergisi, 34, 

Temmuz-Eylül, Sayıştay Bakanlığı Yayın İşleri Müdürlüğü, Ankara, 77-91. 

Akçay, Habibe (2010), Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin 

Kurum İmajına Etkisi Üzerine Bir Çalışma: Trabzon Belediyesi, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi. 

Akgül, Deniz (2012), Measuring the satisfaction of citizens for the services 

given by the municipality: the case of Kirşehir municipality, Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 62, 555 – 560. 

Akinboade, Oludele Akinloye, Kinfack, Chanceline and Mokvena Putuma 

Mandisa (2012), An analysis of citizen satisfaction with public service delivery in the 

Sedibeng district municipality of South Africa, International Journal of Social 

Economics, 39 (3), 182-199. 

Akyıldız, Fulya (2012), Belediye Hizmetleri ve Vatandaş Memnuniyeti: Uşak 

Belediyesi Örneği, Yaşar Üniversitesi Dergisi, 26 (7), 4415 – 4436. 

Ardıç, Kadir, Fatih, Yüksel ve Osman Çevik (2004), Belediyelerde Hizmet 

Kalitesinin (Vatandaş Tatmininin) Ölçülmesi (Tokat Belediyesi’nde Bir Uygulama), 

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 13 (3), 63-81. 



136 
 

Arduini, Davide, Zanfei, Antonello, Denni, Mario and Giungato, Gerolamo 

(2011), The eGovernment Services Delivery of the Italian Municipalities, IFIP 

International Federation for Information Processing, 144-158. 

Asna, Alaeddin (1998), Public Relations Temel Bilgiler, İstanbul: Der 

Yayınları. 

Avcı, Dilber (2013), Belediyelerde Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Çankaya 

Belediyesi Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi. 

Bensghir, Türksel K. (2001), Web’deki Belediyelerimiz: Konya Büyükşehir 

Belediyesi, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 10 (4), 80-95. 

Bilbil, Emel Karayel (2008), Kurumsal İletişim Aracı Olarak Web 

Sayfalarının Kamu ve Özel Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Analizi, İ.Ü. İletişim 

Fakültesi Dergisi, 32 (32), 67-81. 

Bıçakçı, İlker (2006), İletişim ve Halkla İlişkiler Eleştirel Bir Yaklaşım, 

İstanbul: Mediacat Yayınları. 

Bonsón, Enrique, Torres Lourdes, Royo, Sonia and Flores, Francisco (2012), 

Local E-Government 2.0: Social Media and Corporate Transparency In 

Municipalities, Elsevier Journals-Goverment İnformation Quaterly, 29, 123-132. 

Bryman, Alan and Cramer, Duncan (2001), Quantitative Data Analysis with 

SPSS Release 10 for Windows, London: Routledge. 

Buttle, Francis A (1998), Word of mouth: understanding and managing 

referral marketing, Journal Of Strategic Marketing, 6, 241–254. 

Bülbül, A. Rıdvan (1998), Halkla İlişkiler, Konya: Damla Ofset. 

Cebecioğlu, Gül (2013), Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Biriminin 

Örgütlenme Biçimi Uygulama Örneği Üsküdar Belediyesi, Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi. 



137 
 

Çamdereli, Mete (2000), Ana Çizgileriyle Halkla İlişkiler, Konya: Çizgi 

Kitabevi. 

Çat, Arzu Kalafat (2013), Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler: Bir Uygulama 

(Gümüşhane Belediyesi Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk 

Üniversitesi. 

Çukurçayır, M.Akif, Özer, M.Akif ve Turgut, Kasım (2012), Yerel 

Yönetimlerde Yolsuzlukla Mücadelede Yönetişim İlke Ve Uygulamaları, Sayıştay 

Dergisi, 86, Temmuz-Eylül. 

Deal, Terrence E. and Key, M.K (2000), Kurum içi Halkla İlişkiler (Çeviren: 

Özgür Emir), Ankara: Mediacat Yayınları. 

Demirtaş, Mine (2012), Yerel Yönetimlerde Bir Halkla İlişkiler Çalışması 

Olarak Sosyal Paylaşım Ağlarının Kullanımı: Üsküdar Belediyesi Örneği, e-Journal 

of New World Sciences Academy, 7 (4), 291-314. 

Doğan, Adem ve Göker, Göksel (2011), Kamu Kurumlarında Bir Halkla 

İlişkiler Çalışması Olarak Vatandaş Memnuniyeti Ölçümü, Fırat Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, 21 (2), 236-260. 

Doğu, İlknur (2008), Halkla İlişkilerde Yeni İletişim Teknolojilerinin 

Kullanılması: Kadıköy ve Beyoğlu İlçe Belediyelerinin Kurumsal Web Sitesi Analizi, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi. 

Duman, Teoman ve Yüksel, Fatih (2008), Belediyelerde Vatandaş 

Memnuniyetinin Ölçümü: Mersin Büyükşehir Belediyesi Örneği, Çağdaş Yerel 

Yönetimler Dergisi, 17 (1), 43-57. 

Dursun, Yasin (2011), Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler ve Yeni Arayışlar, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi. 

Erdoğan, İrfan (2003), Pozitivist Metodoloji: Bilimsel Araştırma Tasarımı, 

İstatistiksel Yöntemler Analiz ve Yorum, Ankara: Erk Yayınları. 



138 
 

Ertekin, Yücel (1990), Halkla İlişkiler Hizmetinde Örgütlenme ve Personel 

Sorunları, Amme İdaresi Dergisi, 23 (4), 35-54. 

Ertekin, Yücel (1995), Halkla İlişkiler, Ankara: Todaie Yayıncılık. 

Ertekin, Yücel (1995a), Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Sorunu, Çağdaş 

Yerel Yönetimler Dergisi, 4 (5), 3-11. 

Fil’a, Milan, Schwarczova, Loreta and Mura, Ladislav (2015), Citizen 

Satisfaction Survey As A Tool Of Citizen Relationship Management Of Local 

Government In Slovakia, Serbian Journal of Management, 10 (1), 117-129. 

Glaser, Mark A. and Denhart Robert B., (2000), Local Government 

Performance Through The Eyes Of Citizens, Journal of Public Budgeting, 

Accounting & Financial Management, 12 (1), 49-73. 

Göksel, Ahmet Bülend (2010), Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, Ankara: 

Nobel Yayıncılık.  

Gölönü, Sirel (2000), Yerel Yönetimler, Halkla İlişkiler ve Toplumsal 

Beklentiler, G.Ü.İ.İ.B.F Dergisi, 3, 125-134. 

Graham, Melissa W., Avery, Elizabeth J. And Park, Sejin (2015), The Role 

Of Social Media in Local Government Crisis Communications, Public Relations 

Review, 41, 386-394. 

Güllüpunar, Hasan (2006), Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Halkın Yakınma 

Yöntemleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi.  

Gültekin, Nihat ve Çelik, Abdullah (2007), Belediyelerde Halkla İlişkiler ve 

Şanlıurfa Belediyesi, M.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 22 (1), 311-325. 

Güngör, Mehmet ve Bulut, Yunus (2008), Ki-Kare Testi Üzerine, Doğu 

Anadolu Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 7 (1), 84-89. 

Gürüz, Demet (1993), Halkla İlişkiler Teknikleri, İzmir: Punto Yayınları. 



139 
 

Hong, Hyehyun (2014), The Internet, Transparency, and Government–Public 

Relationships In Seoul, South Korea, Public Relations Review, 40, 500-502. 

İnce, Mehmet ve Şahin, Kübra (2011), Belediye Hizmetlerinde Vatandaş 

Memnuniyeti Ölçümü: Selçuklu Belediyesi Örneği, S.Ü. İİBF Sosyal ve Ekonomik 

Araştırmalar Dergisi, 15 (21), 1-22. 

Kara, Mehmet ve Gürcü, Maşide (2010), Belediye Hizmetlerinde Halkın 

Memnuniyetinin Ölçülmesine Yönelik Bir Çalışma: Yozgat Belediyesi Örneği, 

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 79-86. 

Karadeniz, Mustafa (2008), Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Faaliyetleri 

ve Bir Uygulama (Çanakkale Belediyesi Örneği), Doktora Tezi, İstanbul. 

Kazancı, Metin (1972), Halkla İlişkiler ve İdari Danışma Merkezleri, Amme 

İdaresi Dergisi, 5 (3), 11-24. 

Kazancı, Metin (1980), Halkla İlişkiler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Yayınları, Ankara. 

Kazancı, Metin (1995-1997), Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, 

Ankara: Turhan Kitabevi. 

Kent, M. L. ve Taylor, M. (1993), Maximizing Media Relations: A Web Site 

Checklist, Public Relations Quarterly, 23, 14 – 18. 

Kent, Michael L., Taylor, Maureen and White, William J. (2003), The 

Relationship Between Web Site Design and Organizational Responsiveness To 

Stakeholders, Public Relations Review, 29, 63-77. 

Keskin, Mevlüt (2008), Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Ve Araştırma 

Birimleri ‘Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü 

(SAMM), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi. 

Kızıl, Alev Ayyıldız (2010), Yerel Yönetimlerde Kurum İçi Hizmet 

Birimlerinde Halkla İlişkiler Eğitimi (Konya Büyükşehir Belediyesi Koski Örneği), 



140 
 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Konya. 

Kocabaş, Füsun, Elden, Müge ve Yurdakul, Nilay (2004), Reklam ve Halkla 

İlişkilerde Hedef Kitle, İstanbul: İletişim Yayınları. 

Kocaman, Ömer F.  (2006), Belediyelerde Halkla İlişkiler ve İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 

Komodromos, Marcos (2014), A Study Of Pr Practitioners’ Use Of Social 

Media Tools In Cyprus, Journal Of Developmental Entrepreneurship, 19 (2), 

145001-1450011. 

Kumar, Prem S., Umashankar, C., Rani, J. Keziya, Ramana and V.V.Venkata 

(2010), e-Governance Applications for citizens-Issues and Framework, International 

Journal on Computer Science and Engineering, 2 (7), 2362-2365. 

Kurgun, Avşar, Özdemir, Ali, Kurgun, Hülya ve Bakıcı, Zeynel (2010), 

Belediyelerde Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasını Etkileyen 

Faktörlerin Analizi: İzmir Karşıyaka Belediyesinde Uygulama, Dokuz Eylül Ünv. 

S.B.E.D., 10 (2), 29-54. 

Kurt, Kübra (2015), Belediyelerde Halkla İlişkilerin Önemi, Akademik Sosyal 

Araştırmalar Dergisi, 3 (9), 334-341. 

Kuş, Aslı (2008), Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler: Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi’nin Yerel Basına Yansıması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli 

Üniversitesi. 

Kutlu, Önder, Usta, Sefa ve Kocaoğlu, Mustafa (2009), Vatandaş 

Odaklı/Vatandaşın Odakta Olduğu Yönetim: Kent Konseyleri ve Selçuklu Belediyesi 

Örneği, S.Ü. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12 (18), 507-532. 



141 
 

Lovari, Alessandro and Parisi, Lorenza (2015), Listening to digital publics. 

Investigating citizens’ voices andengagement within Italian municipalities’ Facebook 

Pages, Public Relations Review, 41 (2), 205-213. 

Norusis, Marija N. (2002), SPSS 11.0 Guide To Data Analysis, New Jersey: 

Prentice Hall. 

Okay, Aydemir (1998), Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sponsorluk, İstanbul: 

Epsilon Yayıncılık. 

Okay, Ayla ve Okay, Aydemir (2002), Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve 

Uygulamaları, İstanbul: Der Yayınları.  

Okay, Ayla (2003), Kurum Kimliği, Ankara: Medicat Kitapları.  

Oktay, Mahmut (1996), Halkla İlişkiler Mesleğinin İletişim Yöntem ve 

Araçları, İstanbul: Der Yayınları. 

Önay, Betül (2008), Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler Açısından Yerel 

Yönetim Uygulamalarının Algılanışı Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi. 

Öner, Şerif (2001), Belediyelerde Yönetime Katılmada Halkla İlişkilerin Rolü 

ve Önemi, Dokuz Eylül Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (2), 100-114. 

Özel, Mehmet, Veysel, Eren ve İnal, Emin (2009), Yerel Siyaset ve Yerel 

Halkın Belediye Hizmetlerine Bakışı: Yerel Hizmetlerden Memnuniyet Düzeyi 

Üzerine Bir Araştırma, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 1 (1), 33-50. 

Özer, M. Akif (2013), Yerel Yönetimlerin Varlık Nedeni Olarak Halkla 

İlişkiler, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dergisi, 4 (5), 19-50. 

Özdemir, Ali Taner (2011), Mahalli İdarelerde Halk Katılımı Bağlamında 

Kent Konseyleri, Sayıştay Dergisi, 83, 31-56.  



142 
 

Özdemir, Cenap (2011), Belediyelerde Halkla İlişkiler Uygulamaları: 

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Süleyman Demirel Üniversitesi. 

Öztürk, Meltem (1992), Kamu Yönetiminde ve Belediyelerde Halkla İlişkiler, 

M.Ü. İletişim Fakültesi Yayını, 1, 185-196. 

Özüpek, M. Nejat (2010), Belediyelerin Halkla İlişkiler Çalışmalarında 

İnternet Kullanımı: Büyükşehir Belediyeleri Web Siteleri Üzerine Uygulamalı Bir 

Çalışma, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 6 (3), 206-215. 

Palabıyık, Hamit (2007), İl Özel İdaresi Ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü 

Katılım, http://members.comu.edu.tr/hpalabiyik/makale/d11.pdf, Erişim Tarihi: 

18.08.2015. 

Park, Min Jae, Choi, Hyeri, Kyoung Kim, Suk and Jeung Rho, Jae (2015), 

Trust In Government’s Social Media Service and Citizen’s Patronage Behavior, 

Telematics and Informatics, 32, 629-641. 

Peltekoğlu, Filiz Balta (2007), Halkla İlişkiler Nedir?, İstanbul: Beta 

Yayınları. 

Polat, Necip (2003), Saydamlık, Hesap Verme Sorumluluğu ve Denetimin 

Etkinliği, Sayıştay Dergisi 49, Nisan-Haziran. 

Sabuncuoğlu, Zeyyat (2001), İşletmelerde Halkla İlişkiler, Bursa: Ezgi 

Kitabevi. 

Sakınç, Süreyya ve Kayalıdere, Gül (2003), Yerel Hizmetlerin 

Özelleştirilmesinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Manisa Belediyesi Örneği, Celal 

Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi İ.İ.B.F. Dergisi, 10 (1), 205-221.  

Sayımer, İdil (2008), Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, İstanbul: Beta Yayınları. 

Sezer, Birkan U. (1996), Yerel Yönetimler ve Halkla İlişkiler, Çağdaş Yerel 

Yönetimler Dergisi, 5 (6), 59-67. 



143 
 

Sezgin, Murat (2007), Türkiye’deki Belediyelerde Halkla İlişkiler Faaliyetleri 

ve Bir Model Önerisi, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi. 

Sobacı, Mehmet Zahid ve Karkın, Naci (2013), The use of twitter by mayors 

in Turkey: Tweets for better public services?, Goverment Information Quaterly, 30, 

417-425. 

Subaşı, Hatice Nur (2008), Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Pendik 

Belediyesi Örneği (2006-2007), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli 

Üniversitesi. 

Şahin, Akın (1996), Kamu Kuruluşlarındaki Önemi Açısından Halkla 

İlişkiler-Bahçelievler Belediyesi Halkla İlişkiler Seminer, İ.Ü.İletişim Fakültesi 

Dergisi, 3, 207-213. 

Şahin, Kübra (2011), Belediye Hizmetleri ve Hizmet Kalitesine Yönelik 

Vatandaş Memnuniyetinin Ölçümü (Konya İl Merkezi Örneği), Yüksek Lisans Tezi, 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi.  

Tarhan, Ahmet (2007), Halkla İlişkilerde Tanıma Ve Tanıtma Aracı Olarak 

İnternet: Belediyelerin Web Sayfaları Üzerine Bir Analiz, S.Ü Selçuk İletişim 

Dergisi, 4 (4), 75-95. 

Tarhan, Ahmet (2011), Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve E-devlet 

Uygulamaları, Konya: Palet Yayınları. 

Tarhan, Ahmet (2012), Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Medya 

Uygulamalarına Halkla İlişkiler Modellerinden Bakmak, G.Ü. İletişim ve Kuram 

Dergisi, 35, 79-101. 

Tarhan, Ahmet ve Bakan, Ömer (2013), Belediyelerde Halkla İlişkiler ve 

Vatandaş Algısı, Konya: Literatürk Yayınları. 



144 
 

Taşcıoğlu, Raci (2011), Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Örgütlenmesi: 

Erzurum Örneğinde Genel Bir Değerlendirme, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 20 

(1), 1-10. 

Tellan, Derya (2009), Halkla İlişkiler Teori ve Uygulama, Ankara: Ütopya 

Yayınları. 

Tengilimoğlu, Dilaver ve Öztürk, Yüksel (2004), İşletmelerde Halkla 

İlişkiler, Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

Toprak, Düriye ve Şataf, Ceyda (2009), Türkiye’de Yerel Yönetimler 

Reformu Çerçevesinde Sosyal Belediyecilik Yaklaşımı, Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Dergisi, 1 (1), 11-24. 

Tortop, Nuri (1992), Demokratik Mahalli İdare Anlayışının İlkeleri, Çağdaş 

Yerel Yönetimler Dergisi, 1 (3), 3-6. 

Tortop, Nuri (1998), Halkla İlişkiler, Ankara: Yargı Yayınları. 

Tortop, Nuri (2009), Halkla İlişkilere Giriş, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 

Tosun, Nurhan B. (2003), Bir Uzmanlık Alanı Olarak Lobicilik, İstanbul 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 3 (16), 349-364. 

Tuncer, Doğan, Ayhan D. Yaşar ve Varoğlu, Demet (2008), Genel 

İşletmecilik Bilgileri, Ankara: Siyasal Kitabevi. 

Türk, M. Sezai ve Akçay, Habibe (2010), Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler 

Faaliyetlerinin Kurum İmajına Etkisi Üzerine Bir Çalışma Trabzon Belediyesi, G.Ü. 

İletişim Fakültesi Kuram ve Araştırma Dergisi, 31, 141-180. 

Uçaktürk, Tülay, Uçaktürk, Ahmet ve Özkan, Mehmet (2009), Yerel 

Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Bağlamında Sosyal Sorumluluk: Biga Belediyesi 

Örneği, 5. Uluslar arası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale. 



145 
 

Uğur, Uğur ve Uğur, S. Sarıoğlu. (2013), Yeni İletişim Teknolojilerinden 

İnternetin Halkla İlişkiler Alanında Kullanımı: Bir Uygulama, Sosyal ve Beşeri 

Bilimler Dergisi, 5 (1), 502 – 511. 

Ulusoy, Ahmet ve Akdemir, Tekin (2001), Mahalli İdareler Teori, 

Uygulama, Maliye, Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

Usta, Resul ve Memiş, Levent (2009), Belediyelerde Hizmet Kalitesinin 

Seçmen Bağlılığı Üzerinde Etkisi, Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1), 213-235. 

Yağmurlu, Aslı (2011), Siyasal Katılım ve Halkla İlişkiler: Ankara Merkez 

İlçe Belediyeleri İnternet Siteleri Üzerine Bir İnceleme, Türk İdare Dergisi, 471-472, 

185-204. 

Yalçındağ, Selçuk (1968), Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler, Amme İdare 

Dergisi, 1 (3-4), 69-92. 

Yalçındağ, Selçuk (1992b), Çağdaş Belediye, Çağdaş Yerel Yönetimler, 1 (1), 

TODAİE Yayınları, 7-14. 

Yalçındağ, Selçuk (1995), Saydam ve Dürüst Belediyecilik, Çağdaş Yerel 

Yönetimler Dergisi, 4 (1), 15-29. 

Yalçındağ, Selçuk (1996), Belediyelerimiz ve Halkla İlişkileri, Ankara: 

Todaie Yayınları. 

Yatkın, Ahmet (2007), Yerel Yönetimlerde Hizmet Verimliliğinin 

Arttırılmasında Halkla İlişkilerin Rolü ve Önemi: Elazığ Belediyesi Örneği, Çağdaş 

Yerel Yönetimler Dergisi, 16 (2), 45-66. 

Yayınoğlu Pınar E. (2007), Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler, İstanbul: 

Birsen Yayıncılık. 

Yayınoğlu, P. Eraslan, Sayımer, İdil ve Arda, Zafer (2007), Belediyelerin 

Kurumsal Web Sitesi Kullanımı Üzerine Bir İnceleme: Londra Büyükşehir Yönetimi 



146 
 

ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi Ana Sayfalarının Karşılaştırılması, 

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 7, 129-157. 

Yurdakul, N. B. ve Coşkun, G. (2008), Fakültelerde Web Sitelerinin 

Kurumsal Tanıtım Amaçlı Kullanımı: İletişim Fakülteleri Web Siteleri Üzerine Bir 

Araştırma, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 33, 141 – 156. 

Yurdakul, Nilay B., Dinçer Müjde K. Ve Çoşkun, Gül (2011), Belediyelerde 

Halkla İlişkiler Yönetimi: İzmir İli Belediyelerine Yönelik Bir Araştırma, Akademik 

Yaklaşımlar Dergisi, 2 (2), 198-229. 

Yurttaş, Şükrü Alper (2009), Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Üzerine 

Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Çatalca Ve Nanterre Belediyeleri, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi. 

Yücel, Nurcan, Yücel, Atilla ve Atlı, Yavuz (2012), Belediyelerin Sunduğu 

Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyeti: Elazığ Belediyesi Örneği, Electronic Journal of 

Vocational Colleges, 31-41. 

Yüncü, Deniz (2013), Kongre ve Etkinlik Yönetimine Giriş (Editör: Murat 

Emeksiz), Kongre ve Etkinlik Yönetimi, A.Ü. Yayınları, Eskişehir. 

İNTERNET KAYNAKLARI 

UYAR, Hakkı (2010). "Türkiye'de ve Dünya'da Yerel Yönetimler: Kısa Bir 

Tarihçe",http://kisi.deu.edu.tr/hakki.uyar/6.pdf, Erişim Tarihi: 20.03.2015. 

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Halkla%20Ili%C5%9Fk

iler%20Ve%20Bas%C4%B1n.pdf. Erişim Tarihi: 26.03.2015 

http://selcuklu.bel.tr/HizmetProje/alt_sayfa/15/kampuste-kutlu-dogum-coskusu 

Erişim Tarihi: 03.04.2015 

http://selcuklu.bel.tr/HizmetProje/alt_sayfa/20/kutlu-dogum-programi Erişim Tarihi: 

03.04.2015 



147 
 

http://www.necdetaksoy.com.tr/s/pdf/spd.pdf) Erişim Tarihi: 08.04.2015   

http://selcuklu.bel.tr/HizmetProje/alt_sayfa/19/kariyer-zirveleri Erişim Tarihi:  

10.04.2015 

http://selcuklu.bel.tr/halklailiskiler Erişim Tarihi: 09.05.2015 

https://tahsilat.selcuklu.bel.tr/ Erişim Tarihi: 09.05.2015 

https://edogrudantemin.selcuklu.bel.tr/ Erişim Tarihi: 10.05.2015. 

http://www.selcuklu.bel.tr/Haberler/haberler/228/selcuklu-da-sivlilik-ve-fener-alayi-

coskusu Erişim Tarihi: 10.05.2015. 

http://selcuklu.bel.tr/Haberler/haberler/230/selcuklu-da-hidirellez-coskusu Erişim 

Tarihi: 04.05.2015. 

www.selcukludegerleregitimi.com/sedep#proje-hakkinda Erişim Tarihi: 06.05.2015. 

http://www.selcukludegerleregitimi.com/sedep#sedepte-degerler Erişim Tarihi: 

06.05.2015. 

http://www.selcukludegerleregitimi.com/sedep#sayilarla-sedep Erişim Tarihi: 

06.05.2015. 

http://selcuklu.bel.tr/Haberler/haberler/513/kampuste-kutlu-dogum-coskusu Erişim 

Tarihi: 06.06.2015. 

http://selcuklu.bel.tr/HizmetProje/alt_sayfa/17/genc-ufuklar-akademisi Erişim Tarihi: 

07.06.2015. 

http://www.selcuklu.bel.tr/Haberler/haberler/529/selcuklu-yu-birlikte-yukseltiyoruz 

Erişim Tarihi: 07.06.2015. 

http://selcuklu.bel.tr/Haberler/haberler/528/kelebekler-vadisi-hidirellez-coskusuna-

ev-sahipligi-yapti Erişim Tarihi: 10.06.2015. 



148 
 

http://www.selcuklu.bel.tr/halklailiskiler/iletisim/100/sehrimi-yasiyorum Erişim 

Tarihi: 06.06.2015. 

http://selcuklu.bel.tr/HizmetProje/alt_sayfa/25/turkiye-selcuklu-da-bulustu Erişim 

Tarihi: 07.06.2015. 

http://selcuklu.bel.tr/Kurumsal/mudurluk_icerik/43 Erişim Tarihi: 19.06.2015. 

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5393.html Erişim Tarihi: 10.07.2015. 

http://www.migm.gov.tr/Dokumanlar/BelediyeMeclisUyeleriRehberi.pdf Erişim 

Tarihi: 10.07.2015. 

http://www.selcuklu.bel.tr/Haberler/haberler/573/selcuklu-da-teravih-bulusmalari 

Erişim Tarihi: 12.07.2015. 

http://www.selcuklu.bel.tr/Haberler/haberler/338/cuma-bulusmalari-devam-ediyor 

Erişim Tarihi: 12.07.2015. 

http://www.selcuklu.bel.tr/Haberler/haberler/557/selcuklu-belediyesi-nden-

cernoocene-ye-arac-destegi  Erişim Tarihi: 12.07.2015. 

http://www.selcuklu.bel.tr/Selcuklu/sayfa/91/ilcemiz Erişim Tarihi: 15.07.2015. 

http://www.selcuklu.bel.tr/HizmetProje/alt_sayfa/27/yayinlar Erişim Tarihi: 

15.07.2015. 

http://www.selcuklu.bel.tr/HizmetProje/alt_sayfa/14/evde-yasli-bakim Erişim Tarihi: 

15.07.2015. 

http://www.selcuklu.bel.tr/HizmetProje/alt_sayfa/13/engelli-destek-merkezi Erişim 

Tarihi: 15.07.2015. 

http://www.selcuklu.bel.tr/HizmetProje/alt_sayfa/11/israf-etmiyorum-ekmekten-

yemek-yapiyorum Erişim Tarihi: 16.07.2015.  
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http://www.selcuklu.bel.tr/Haberler/haberler/608/sille-yi-seviyoruz-cicekle-

susluyoruz Erişim Tarihi: 04.09.15. 

http://www.selcuklu.bel.tr/Haberler/haberler/604/selcuklu-fotograf-festivali-basliyor 

Erişim Tarihi: 04.09.15. 

http://www.selcuklu.bel.tr/Haberler/haberler/595/konya-dan-balkanlara-gonul-

koprusu Erişim Tarihi: 04.09.15. 

http://selcuklu.bel.tr/Haberler/haberler/205/otizm-ve-down-sendromlular-yasam-

merkezi-nin-temeli-atiliyor Erişim Tarihi: 04.09.15. 

http://selcuklu.bel.tr/Haberler/haberler/578/basbakan-ahmet-davutoglu-selcuklular-

sergisi-ni-acti Erişim Tarihi: 04.09.15. 

http://selcuklu.bel.tr/Haberler/haberler/615/selcuklular-sergisi-yogun-ilgi-goruyor 

Erişim Tarihi: 04.09.15. 

http://www.journalagent.com/iuyd/pdfs/IUYD_2_1_29_36.pdf Erişim Tarihi: 

08.09.2015. 

http://selcuklu.bel.tr/HizmetProje/alt_sayfa/21/kutuphane Erişim Tarihi: 08.09.15. 

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekce/mevzuat.htm.madde 7 Erişim Tarihi: 

10.10.2015. 
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İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği (2005), T. C. 
Resmi Gazete, 5302, 22 Şubat 2005. 

Belediye Kanunu (2003), T. C. Resmi Gazete, 3071, 2 Ocak 2003. 

http://selcuklu.bel.tr/Kurumsal/kurumsal/31/kurumsal-semaErişimTarihi: 
10.10.2015. 

http://selcuklu.bel.tr/HizmetProje/kitaplik Erişim Tarihi: 10.10.2015. 

https://tr-tr.facebook.com/SelcukluGenclikMerkezi/ Erişim Tarihi: 12.10.2015.
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Değerli anket katılımcısı; 

Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı 
Yüksek Lisans Programı kapsamında, “Yerel Yönetimlerin Halkla İlişkiler Faaliyetlerine Vatandaşın 
Bakışı: Selçuklu Belediyesi Örneği” konulu bir çalışmadır. 

 

1) Selçuklu Belediyesi’nin yaptığı halkla ilişkiler faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz?  
 

  Çok Başarısız      Çok Başarılı 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Selçuklu Belediyesi ile ilgili aşağıdaki ifadelere katılma derecenizi işaretleyerek belirtiniz. 

Değerli katılımcı, aşağıda verilen ifadelere ilişkin düşüncelerinizi 
“Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, 
“Katılıyorum”, “Kesinlikle Katılıyorum” seçeneklerinden en uygun 
gördüğünüzü lütfen “X” işareti ile belirtiniz 
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2 Belediye hizmet ve faaliyetler hakkında vatandaşı 
bilgilendirmektedir.  

1 2 3 4 5 

3 Belediye alınacak kararlar üzerinde vatandaşın katılımına 
önem vermektedir. 

1 2 3 4 5 

4 Belediyenin şeffaf bir yönetim şekline sahip olduğunu 
düşünmekteyim. 

1 2 3 4 5 

5 Belediye anket çalışmalarıyla gerçekleştireceği uygulamalar 
hakkında fikrimi sormaktadır.  

1 2 3 4 5 

6 Belediyenin düzenlediği anket çalışmaları vatandaşın istek, 
şikayet ve önerilerinin öğrenilmesi açısından faydalıdır.  

1 2 3 4 5 

7 Belediye binasında dilek ve şikayet kutularını işe yarar 
bulmaktayım. 

1 2 3 4 5 

8 Belediyenin web sayfasında bulunan dilekçe, beyan kayıt 
formları, gerekli belgeler gibi hazır formatlı dokümanlardan 
haberdarım.  

1 2 3 4 5 

9 Belediyenin web sayfasında bulunan dilekçe, beyan kayıt 
formları, gerekli belgeler gibi hazır formatlı dokümanlar 
vatandaşın işlerini kolaylaştırmaktadır. 

1 2 3 4 5 

10 Belediyenin 444 99 19 numaralı iletişim hattından 
haberdarım. 

1 2 3 4 5 

11 Belediyenin 444 99 19 numaralı iletişim hattından istek, 
öneri ve şikayetlerimi iletmek için faydalanıyorum.  

1 2 3 4 5 

12 Belediyenin Beyaz Masa uygulamasından haberdarım.  1 2 3 4 5 
13 Belediyenin Beyaz Masa uygulamasının vatandaşın istek, 

şikayet ve önerilerinin çözümünde aktif bir rol oynadığını 
düşünüyorum.  

1 2 3 4 5 
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14 Belediye başkanı veya belediye personelinin vatandaşa karşı 
tutumu olumludur.  

1 2 3 4 5 

15 Belediyeye fikirlerimi söylerken veya belediye çalışanları ile 
iletişime geçerken kendimi rahat hissediyorum.  

1 2 3 4 5 

16 Belediyede görevli memurların halka karşı tutumunu 
beğenmiyorum. 

1 2 3 4 5 

17 Belediye iletişim faaliyetlerinde gazete ve dergiyi etkin bir 
şekilde kullanmaktadır.  

1 2 3 4 5 

18 Belediye iletişim faaliyetlerinde radyo ortamını etkin bir 
şekilde kullanmaktadır. 

1 2 3 4 5 

19 Belediye iletişim faaliyetlerinde tv ortamını etkin bir şekilde 
kullanmaktadır.  

1 2 3 4 5 

20 Belediyenin broşür, afiş, yıllık ve bülteni, belediyenin 
iletişim faaliyetleri yönünden önemli bir paya sahiptir. 

1 2 3 4 5 

21 Belediye internet ve e-devlet uygulamalarına önem 
vermektedir. 

1 2 3 4 5 

22 Belediye kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlenmesinde 
etkin rol oynamaktadır.  

1 2 3 4 5 

23 Belediye kent ve kent dışındaki basın kuruluşları ile etkili 
iletişim kurmaktadır.  

1 2 3 4 5 

24 Belediyenin tanıtma adına yapmış olduğu faaliyetleri etkili 
bulmaktayım.  

1 2 3 4 5 

25 Belediyenin kurumsal web sayfası vatandaşa kullanım 
kolaylığı sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.  

1 2 3 4 5 

26 Belediyenin kurumsal web sayfası ve diğer bilgi kaynakları 
aracılığıyla belediye ile ilgili bilgilere kolayca ulaşılmaktadır.  

1 2 3 4 5 

27 Belediye iletişim faaliyetlerinde sosyal medyayı etkin bir 
şekilde kullanmaktadır.  

1 2 3 4 5 

28 Belediyenin sosyal medyayı kullanması vatandaşın algısını 
olumlu yönde etkilemektedir. 

1 2 3 4 5 

29 Belediye sosyal sorumluluk faaliyetlerine önem vermektedir.  1 2 3 4 5 
30 Belediye kentte yaşayan yaşlılara, engellilere ve mağdur 

kadınlara yönelik sosyal koruma faaliyetlerine önem 
vermektedir. 

1 2 3 4 5 

31 Belediyenin eğitim ve öğretim kurumlarına sağladığı katkıları 
faydalı bulmuyorum. 

1 2 3 4 5 

BELEDİYE BAŞKANININ  
32 Perşembe günleri belediye binasında gerçekleştirdiği ‘halkı 

dinleme toplantıları’ndan haberdarım. 
1 2 3 4 5 

33 Cuma günleri yaptığı ‘Cuma Buluşmaları’ etkinliğinden 
haberdarım. 

1 2 3 4 5 

34 Vatandaşı dinleyen iyi bir yönetici olduğunu düşünmekteyim. 1 2 3 4 5 
BELEDİYE BİNASI İÇERİSİNDE 
35 İstediğim birime rahatlıkla ulaşabiliyorum. 1 2 3 4 5 
36 Yaşlılar ve engelli vatandaşların ilgili birimlere 

yönlendirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.  
1 2 3 4 5 

37 Çalışanların vatandaşa yaklaşımını olumlu buluyorum. 1 2 3 4 5 
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38) Selçuklu Belediyesi’ne istek, öneri ve şikayetleri iletmede en çok hangi araç veya yöntemden 

yararlanmaktasınız? (Lütfen tek seçenek işaretleyiniz) 

1) Kendim ilgili birime gidiyorum                     2) Mahalle Muhtarı 

3) Telefon                                                         4) Belediyedeki tanıdığım aracılığıyla  

5) Belediye dilek ve şikayet kutuları                 6) Beyaz Masa Birimi 

7) Belediye kurumsal web sayfası                     8) Belediye etkinlikleri aracılığıyla  

9) Sosyal medya yoluyla                                   10) Halk günleri ve halk toplantıları  

11) Cuma Buluşmaları aracılığıyla                     12) Zabıtalar aracılığıyla  

39) Selçuklu Belediyesi’nin aldığı kararlar ve gerçekleştirdiği uygulamalara ilişkin bilgi edinmede en 

çok hangi aracı kullanmaktasınız? (Lütfen tek seçenek işaretleyiniz) 

1) Billboard          2)  Afişler                  3) Televizyon                       4) Gazete           

5) Arkadaşlarım    6) Yakın çevrem       7) Belediyenin etkinlikleri    8) İnternet   

9) Radyo              10) Belediye Kurumsal Web Sayfası                      11) Sosyal Medya             

12) Cep Telefonuna Kısa Mesaj              13) Mahalle Muhtarı            14) Belediye Personeli  

40) Cinsiyetiniz? 

1) Kadın     2) Erkek  

 

41) Yaşınız? 

1) 18-30    2) 31-40    3) 41-50    4) 51-60    5) 61 ve üzeri  

 

42) Eğitim Durumunuz? 

1) İlkokul   2) Ortaokul    3) Lise    4) Lisans    5) Lisansüstü 

 

43) Mesleğiniz? 

1) Ev Hanımı     2) Öğrenci     3) İşçi     4) Emekli     5) Memur     6) Serbest Meslek     7) İşsiz    

8) Diğer……… 

 

44) Aylık Geliriniz? (TL) 

1) 500’den az    2) 501-1000    3) 1001-1500    4) 1501-2000    5) 2001-3000    6) 3001 ve üzeri  

 


