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ÖNSÖZ 

 

 Küreselleşme ile birlikte yerelleşmenin de önem kazandığı 

ve her iki kavramın küyerelleşme (glokalizasyon) olarak 

hayatlarımıza yerleştiği günümüzde, yerelin bilgisini ve 

özgünlüğünü araştırıp ortaya çıkarmak ve derlemek şüphesiz ki, 

tek tek biz bireylerin daha sonra da toplumun ve insanlığın 

faydasına olacak bir işlevi üstlenmek anlamına gelmektedir. Bu 

bakımdan Isparta Đli ve Süleyman Demirel Üniversitesi’ni 

birbirini tamamlayıcı ve geliştirici iki değer olarak görmek 

gerekmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta’nın 

Türkiye’ye ve dünyaya açılan en büyük penceresini 

oluşturmaktadır. Üniversitemizin önde gelen hedeflerinden biri, 

kurulduğu coğrafyanın sosyal, kültürel, tarihi, ekonomik ve 

siyasal değerleri ile ivme yaratmak ve bu değerleri insanlığın 

ortak mirasına katmaktır.  

 Politika Tasarım Grubu’nu oluşturma fikri, 11 Şubat 2009 

Çarşamba sabahı 07.00 toplantımızda üniversitemizin 2023 

stratejisi üzerinde tartışırken siyasal ve ekonomik araştırmaları 

yürütecek, yerel – ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler 

üstlenecek ve benzer kuruluşlarla ortaklıklar kuracak bir 

araştırma merkezinin kurulması fikrinin öncülü olarak ortaya 

çıktı. Yine aynı toplantıda merkezin önce grup olarak informel 

bir yapıya sahip olması ve bu şekilde çalışmalarına başlaması, 

belli bir olgunlaşma döneminin ardından da Politika Tasarım 

Merkezi’nin kurulması kararlaştırıldı. Kısa sürede Politika 

Tasarım Grubu, yerel ve ulusal düzeyde siyasal araştırmalara 

girişti ve yapılan çalışmalar basında yer etmeye başladı. Siyasal 

araştırmaların tarafsızlığı ve ciddiyeti konusunda önyargılarla 

karşılaşılsa da grubun araştırmaları gerek basında gerekse de 

kamuoyunda saygın bir yer edinmeyi başardı.  

 Isparta Siyaset ve Yönetim Araştırmaları adını taşıyan bu 

kitap, yakın gelecekte kendilerinden daha fazlasını, daha iyisini 

ve daha büyük çaplısını beklediğimiz ve bu alanda Isparta’da da 

envanter ve gelenek oluşturmasını hedeflediğimiz Politika 
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Tasarım Grubu’nun Isparta araştırmalarını kapsamaktadır. 

Çalışmayı hazırlayan grup üyelerini tebrik ediyor, tüm seçenler 

ve seçilenler için yararlı olmasını diliyorum.  

 
Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü 
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ISPARTA ARAŞTIRMALARI HAKKINDA 
 

 

Politika Tasarım Grubu olarak amaçlananlardan biri 

üretilen bilginin değerlendirilmesi ve kamunun yararına 

sunulmasıdır. Bu kitap da farklı tarihlerde Isparta’da yürütülen 

araştırmaların ve değerlendirmelerin sonuçlarını içermektedir. 

Elbette ki, bu araştırmalar yazılı ve görsel basında ilk kez yer 

aldıklarında oldukça fazla oranda dikkatleri üzerlerine çektiler. 

Hem kamuoyunun her gün tartıştığı konulara odaklanmaları 

hem de bu konuda nesnel veriler sunmaları bu ilginin nedenini 

oluşturdu. Bu doğrultuda Politika Tasarım Grubu olarak 

tarafsız bir duruş sergilemeye özen gösterdik.  

Isparta Đli’nin siyasal, ekonomik ve kültürel değerleri 

üzerinde ortaya konan veriler şüphesiz ki, kamuoyunun tutum 

ve davranışlarının arka planındaki bilinç düzeyinin artmasında 

olumlu bir rol oynadı. Diğer yandan bu araştırmalar, Isparta’da 

yerel yönetim ve mülki idarede görev yapan yöneticiler ve ili 

temsil eden siyasetçiler ve il hakkında bilgiye ihtiyaç duyanlar 

için de önemli bir entelektüel kaynak haline geldi. Son olarak 

Isparta araştırmaları bizim için de teorik bilgileri 

sınayabileceğimiz ve her gün ofislerimizin dışında gündelik 

yaşamın içinde cereyan eden gelişmeleri anlayabileceğimiz bir 

deneyim oldu.  

 Elinizdeki bu kitabı Prof. Dr. Hüseyin Gül’ün 
editörlüğünde hazırlanan Geçmişten Günümüze Isparta ve 

Prof. Dr. Şaban Sitembölükbaşı’nın hazırladığı Parti 
Seçmenlerinin Siyasal Yönelimlerine Etki Eden Sosyoekonomik 
Faktörler – Isparta Örnekolay Araştırması 1995 – 1999 adlı 

kitaplarla birlikte ele almak daha bütüncül bir bakış açısı 

sunacaktır.  

Bugün Politika Tasarım Grubu olarak ufkumuz 

Isparta’dan hareketle daha geniş bir alana yayılmayı 

sürdürüyor. Ancak bir yandan da Isparta araştırmalarını 

yürütmeye devam edeceğiz. Bu noktada araştırmaların 
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yürütülmesinde bize bilgi ve tecrübe dağarcıklarını ve arşivlerini 

açan, anlayışlı ve şeffaf tavırlarıyla eleştirel de olan 

değerlendirmelerimizi bir gelişim aracı olarak kabul eden 

Isparta’nın değerli yöneticilerine ve sorup sorgulamalarımıza 

sabredip bize sağlıklı veriler sunan Isparta halkına 

teşekkürlerimizi iletmek isteriz. Elbette ki, Politika Tasarım 

Grubu’nun kuruluş safhasında bizi cesaretlendiren, liderlik 

eden ve kendisinden durmak bilmeden çalışmayı öğrendiğimiz 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi 

Baydar’a teşekkür ederiz.  

Çalışmalarımız basın yoluyla olduğu kadar 

http://www.politikatasarim.org web adresimizden de izlenebilir.   

 

Dr. Hakan Mehmet KĐRĐŞ ve Dr. Nilüfer NEGĐZ 
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ISPARTA’DA SEÇĐMLER VE SĐYASET 
 

            Hakan M. Kiriş 
 
Türkiye’nin Batı Akdeniz Bölgesi’nde konumlanan Isparta (eski 
adıyla Hamidabat) kenti, Türk siyasal hayatında önemli bir yere 
sahiptir. Osmanlı Đmparatorluğu’na beş sadrazam ve pek çok 
üst düzeyde devlet adamı yetiştirmiş olan Isparta, Cumhuriyet 
döneminde de bu geleneği sürdürmüştür. Erken Cumhuriyet 
yıllarından başlamak üzere pek çok Ispartalı siyasetçi ve devlet 
adamı kamu hizmetinde bulunmuş ve Ispartalılık kavramını 
siyasal literatürümüze kazandırmıştır.  

Isparta ili, Antik çağda Pisidia Bölgesi’nin ve Türk beylikleri 
döneminde Hamitoğulları’nın başlıca kentlerine ev sahipliği 
yapmıştır. Osmanlı döneminde de önemli kervan yolları 
üzerinde yer almıştır. Günümüzde Isparta on üç ilçeye sahip, 
tarım sektörü yanında sanayi sektörünün kısıtlı fakat hizmet 
sektörünün daha yoğun olarak konumlandığı bir ildir. Pek çok 
kamu kuruluşunun bölge teşkilatları Isparta’da yerleşmiştir.  

Genel eğilim olarak Isparta’daki nüfus hareketlerinin de Türkiye 

geneli ile paralellik sergilediği ancak kentli nüfusun Türkiye 

genelinin altında, kırsal nüfusun ülke genelinin üzerinde bir 

ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. 2000 yılı itibariyle 
Türkiye genelinde %64.90 olan kent nüfusu ve %35.10 

oranındaki köy nüfusuna karşın Isparta’da aynı yıl itibariyle 

kentli nüfus %58.71 ve köylü nüfus %41.29 olarak 

saptanmıştır. 

2000 yılı nüfus sayımı verilerine göre Isparta nüfusunun büyük 
bir çoğunluğu yine Isparta doğumlu olanlardan oluşmaktadır. 
(513.681 kişiden 414.677 veya %80,7’si) Bunun dışında kalan 
kesim ise (98.950 kişi - %19,3) Isparta dışında doğmuştur. 
Kentte 2000 yılı verilerine göre 270.782 erkek, 242.899 kadın 
bulunmaktadır. 

Isparta ilinde yıllara göre istihdam edilen nüfus oranlarına 
baktığımızda en büyük payın tarım sektöründe olduğunu 
görmekteyiz. Bu sektörün toplam nüfus içindeki payı istikrarlı 
bir şekilde seyretmektedir. Bu pay, 1980’de %55,3, 1990’da 
%54,5 ve 2000’de %56,9 olmuştur. Sanayi sektörünün payı ise 
1980’de %13,2, 1990’da %12,2 ve 2000’de %8,3 şeklinde 
gerilemektedir. Đnşaat sektörünün seyri, 1980’de %4,3, 1990’da 
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%5,0 ve 2000’de %4,4’tür. Hizmetler sektörünün ise dönemler 
itibariyle büyüme gösterdiği göze çarpmaktadır. Hizmet 
sektörünün toplam istihdam içindeki payı,  1980’de %26,3 iken 
1990’da %27,6’ya ve 2000’de %30,3’e yükselmiştir. 

 

1927–2000 Yılları Arasında Isparta’da Kent ve Köy Nüfusu 
Sayım 

Yılı 
 

Kent Nüfusu 
 

Köy Nüfusu 
Toplam 
Nüfus 

Toplam           Yüzde Toplam       Yüzde 

1927 36587 25.27 108217 74.73 144804 

1935 41133 24.71 125308 75.29 166441 

1940 42511 24.75 129240 75.25 171751 

1945 41342 23.96 131201 76.04 172543 

1950 46129 24.76 140187 75.24 186316 

1955 66864 31.53 145216 68.47 212080 

1960 84437 34.8 157915 65.16 242352 

1965 96551 36.26 169689 63.74 266240 

1970 114296 38.09 185733 61.91 300029 

1975 132240 40.98 190445 59.02 322685 

1980 158251 45.20 191865 54.80 350116 

1985 183298 47.88 199546 52.12 382844 

1990 229574 52.80 205197 47.20 434771 

2000 301561 58.71 212120 41.29 513681 

 
  

Isparta’da ağırlıklı tarımsal istihdama rağmen ilde sanayi ve 
hizmet sektörlerinin geliştirilmesine dair pek çok girişime 
rastlamak mümkündür. Bunlar arasında en önde gelenleri 
Isparta Süleyman Demirel Havaalanı yakınına kurulan organize 
sanayi bölgesidir. Diğer taraftan ilde 1992 yılında kurulan 
Süleyman Demirel Üniversitesi’nin bilimsel değeri ve kent için 
sosyal değişmeyi hızlandırıcı etkisi yanında barındırdığı 
akademisyen, idari personel ve kırk bine yaklaşan öğrenci 
nüfusuyla ilde önemli bir ekonomik canlılık getirdiği 
görülmektedir. Üniversite ile birlikte büyük askeri birliklerin de 
yoğun olarak ilde konuşlanması yine il ekonomisini canlandıran 
öğelerden biri durumundadır.  

Yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı, ilerleyen 
dönemlerinde Isparta ilinin daha da hareketli, gelişmiş ve 
etkileşime açık bir merkez haline geleceği düşünülebilir. 
Kentleşme sürecinin devam ettiği Isparta’da, pek çok Anadolu 
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kentinde olduğu gibi, tarımsal üretim diğer sektörlere nazaran 
önemini korumaktadır. Sanayi sektörünün yeni yeni gelişmeye 
başladığı kentin tarımdan sonraki en büyük sektörünün hizmet 
sektörü olduğu görülmektedir. Bu da Isparta Kenti’ni yakın 
çevresinin özellikle yönetsel hizmetlerinin görüldüğü ve 
ihtiyaçların karşılandığı, diğer bir deyişle yerel hizmetlerin 
toplandığı bir merkez durumuna getirmektedir. 

Isparta’da da, endüstrinin geliştiği bazı bölgeler dışında 
Türkiye’de olduğu gibi, kentleşme süreci sanayileşmeye 
dayanmamaktadır. Isparta’da da kentleşme, nüfus yığılması 
şeklinde görülmektedir. Kentteki mesleki farklılık başlıca 
memur, çiftçi, esnaf, emekli ve öğrenci ile sınırlıdır.  

  

Siyasal Yönleriyle Isparta Đli 

  

Isparta, Osmanlı Devleti döneminde saraya sadrazamlar ve pek 
çok üst düzey yönetici göndermiştir. Osmanlı döneminde Koca 
Haydar Paşa, Kemankeş Ali Paşa, Halil Hamit Paşa, Seyit Ali 
Paşa ve Hüseyin Avni Paşa Ispartalı sadrazamlardır. 
Cumhuriyetin erken döneminde ise milli mücadeleye fiilen 
katılan Hafız Đbrahim Demiralay Isparta’nın ilk 
milletvekillerindendir. Yine Ispartalı Böcüzade Süleyman Sami 
erken dönem milletvekillerinden bir diğeridir. Çok partili hayata 
geçiş sonrası Sadettin Bilgiç, Süleyman Demirel dönemin ünlü 
Ispartalı siyasetçilerindendir. Hatta Adalet Partisi’nin 1964’teki 
kongresinde genel başkanlık için yarışan iki aday da Ispartalı 
olan Demirel ve Bilgiç’tir. Son dönemde Ispartalı olarak öne 
çıkan bir diğer siyasetçi de Erkan Mumcu’dur. 

1965’ten bu yana başbakanlık, 1993 – 2000 yılları arasında 
cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüş olan Süleyman Demirel’in 
doğduğu yerdir. Yine Isparta ili, siyasi hayatı boyunca 
Demirel’in seçim bölgesi olmuştur. Demirel döneminde 
Isparta’daki milletvekillerinin önemli çoğunluğu onun 
partisinden seçilmiştir. Bu nedenle Isparta, Türk seçmenleri 
arasında Demirel’in Memleketi olarak tanınmaktadır. Bugün 
Isparta’da Demirel ismi ve geleneğinden dolayı onun partisinin 
kemikleşmiş bir tabanı halen mevcut olduğu söylenebilir. 
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Isparta Milletvekilleri 1920 – 2007  

I. Dönem (23 Nisan 
1920) 

Hacı Tahir Bey, Hafız Đbrahim Efendi (Demiralay) 
Hüseyin Hüsnü Efendi (Özdamar), Sami Bey 
Mehmet Nadir Efendi, Mersinli Cemal Paşa 

II. Dönem (11 Ağustos 
1923) 

Hafız Đbrahim Efendi, Hüseyin Hüsnü Efendi 
(Özdamar), Mükerrem(Karaağaç) 

III. Dönem (1Kasım 
1927) 

Hafız Đbrahim Demiralay, Hüseyin Hüsnü Özdamar 
Mehmet Rıza Dinçer, Mükerrem Karaağaç 

IV. Dönem (4 Mayıs 
1931) 

Hafız Đbrahim Demiralay, Hüseyin Özdamar 
Mükerrem Karaağaç, Kemal Turan Ünal 

V. Dönem (1 Mart 1935) 
Hafız Đbrahim Demiralay, Hüseyin Hüsnü Özdamar 
Mükerrem Karaağaç, Kemal Turan Ünal 

VI. Dönem (1939) 
Hafız Đbrahim Demiralay, Hüseyin Hüsnü Özdamar 
Mükerrem Karaağaç, Kemal Turan Ünal, Ahmet 
Remzi Ünlü 

VII. Dönem (5 Ağustos 
1943) 

Mükerrem Karaağaç, Kemal Turan Ünal, Kazım 
Aydar, Cemil Tüzemen 

VIII. Dönem (5 Ağustos 
1946) 

Kemal Turan Ünal, Kazım Aydar, Rıfat Güllü 
Sait Köksal, Şevki Yalvaç 

IX. Dönem (14 Mayıs 
1950) 

Kemal Demiralay, Đrfan Aksu, Sait Bilgiç 
Tahsin Tola, Celal Ramazanoğlu 

X. Dönem (Mayıs 1954) 
Kemal Demiralay, Đrfan Aksu, Sait Bilgiç 
Tahsin Tola, Zühtü Hilmi Velibeşe 

XI. Dönem (27 Ekim 
1957) 

Hamdi Olgun, Kemal Demiralay, Sait Bilgiç 
Tevfik Tığlı, Ali Latifoğlu 

XII. Dönem (15 Ekim 
1961) 

Ali Đhsan Balım, Saadettin Bilgiç, Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

XIII. Dönem (10 Ekim 
1965) 

Süleyman Demirel, Ali Đhsan Balım, Đrfan Aksu 
Tahsin Argun 

XIV. Dönem (12 Ekim 
1969) 

Süleyman Demirel, Ali Đhsan Balım 
Yusuf Uysal, Hüsamettin Akmumcu 

XV. Dönem (14 Ekim 
1973) 

Süleyman Demirel, Ali Đhsan Balım 
Mustafa Cesur, Yusuf Uysal 

XVI. Dönem (5 Haziran 
1977) 

Süleyman Demirel, Yakup Üstün 
Yusuf Uysal, H.Şükrü Özsüt 
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XVII. Dönem (6 Kasım 
1983) 

Metin Ataman, F.Mihriban Erden 
Kemal Togay, Đbrahim Fevzi Yaman 

XVIII. Dönem (29 Kasım 
1987) 

Süleyman Demirel, A. Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk, Đbrahim Gürdal 

XIX. Dönem (20 Ekim 
1991) 

Süleyman Demirel, A. Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk, M.Fikri Çobaner 

XX. Dönem (24 Aralık 
1995) 

A. Aykon Doğan, Halil Yıldız, Ömer Bilgin 
Erkan Mumcu, Mustafa Köylü 

XXI. Dönem (18 Nisan 
1999) 

Erkan Mumcu, Mustafa Zorlu 
Osman Gazi Aksoy, Ramazan Gül 

XXII. Dönem (03 Kasım 
2002) 

Erkan Mumcu, Recep Özel, Mehmet Sait Armağan 
M.Emin Murat Bilgiç, Mevlüt Coşkuner 

XXIII. Dönem (22 
Temmuz 2007) 

Süreyya Sadi Bilgiç, Mehmet Sait Dilek, Haydar 
Kemal Kurt, Mevlüt Çoşkuner, Süleyman Nevzat 
Korkmaz 

 

Son dönemde Isparta, 2 Nisan 2005 tarihinde Anavatan 

Partisi’nin genel başkanı seçilen ve 1995’ten 22 Temmuz 

2007’ye kadar üç dönem Isparta Milletvekili olarak gerek yer 

aldığı parti bünyesinde gerekse hükümette önemli görevler 

üstlenen Erkan Mumcu’nun Memleketi olarak da tanınmaya 
başlamıştı. Her iki siyasetçi de Ispartalı olduklarını fırsat 

buldukça dile getirmekte, böylece gerek Türkiye çapında gerekse 

Ispartalı seçmenler arasında ilgi odağı yaratarak Ispartalı olma 
geleneğini güçlendirmişlerdi. 2007 seçimleri öncesinde ise ANAP 

genel başkanı Erkan Mumcu, Doğru Yol Partisi ile Demokrat 

Parti adı altında birleşme sürecinin sekteye uğraması ile 

seçimlerden çekilmiştir. Mumcu’nun siyasi hayatının bundan 

sonra nasıl şekilleneceği Ispartalılar tarafından da merakla 

izlenmektedir.  
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Isparta’da Seçimlere Katılma  

 

1950 – 2007 döneminde Isparta’da seçime katılım oranlarına 
baktığımızda 1950, 1983, 1987 ve 1999 seçimlerinde %90’ın 
üzerinde bir katılım oranına rastlamaktayız. Buna karşın en 
düşük katılım oranları, birbirini izleyen üç seçimde, 1965, 1969, 
1973 seçimlerinde, sergilenmiştir ki bu durum Türkiye geneli ile 
de paraleldir.  

1999 genel seçimlerinde Türkiye genelinde seçimlere %87,1 
oranında katılım görülürken, 2002 genel seçimlerinde bu oran 
%79,1’e gerilemiştir. 2007’de ise Türkiye genelinde seçimlere 
katılanların oranı %84,3’e yükselmiştir. Aynı şekilde Isparta’da 
1999 genel seçimlerine katılım %92,8 iken 2002’de bu oran 
%85,9’a gerilemiştir. 2007 seçimlerinde ise katılma oranı %88,5 
olmuştur. Her üç dönemde de Isparta’da seçimlere katılma 
oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. 

 

Seçim Dönemleri Đtibariyle Isparta’da Seçmen Verileri 
Seçim 

Dönemi 
Kayıtlı 
Seçmen 
Sayısı 

Oy Kullanan 
Seçmen 
Sayısı 

Seçime 
Katılım 

Oranı (%) 
1950 83566 75955 90.9 

1954 94543 84219 89.1 

1957 106591 83114 78.0 

1961 113842 94234 82.8 

1965 119028 79185 66.5 

1969 125281 82253 65.6 

1973 138464 88266 63.7 

1977 161731 120870 77.8 

1983 157238 149414 95.0 

1987 195756 188502 96.3 

1991 216754 190236 87.8 

1995 235134 209110 88.9 

1999 243330 225830 92.8 

2002 261973 225008 85.9 

2007 271456 240391 88.5 

 

3 Kasım 2002 seçimlerine ait verilere göre Isparta il genelinde 

toplam 261.973 seçmen bulunmaktadır. Kayıtlı seçmen 

sayısının nüfusa oranı %49,8’dir. (525.992 / 261.973) Toplam 
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seçmen sayısı içinden oy kullanan yani seçimlere katılan 

seçmen sayısı 225.008’dir. Buna göre seçimlere katılım oranı 

%85,9 olarak gerçekleşmiştir. Geçerli oy sayısı ise 215.984’tür. 

22 Temmuz 2007’ye geldiğimizde ise Isparta’da seçmen sayısı 

271.456’ya yükselmiştir. Kayıtlı seçmenlerden 240.391’i 

seçimde oy kullanmıştır. Geçerli oy sayısı 234.309’dur. Isparta, 

5 milletvekili ile TBMM’nde temsil edilmektedir. 

 

Isparta’da Siyasi Parti Tercihleri 

 

Tüm seçim dönemleri gözden geçirildiğinde Isparta’da en çok 
desteği kazanan dolayısı ile önemli bir seçmen kitlesi tarafından 
tercih edilen ve bu yönüyle süreklilik sergileyen partilerin 
Demokrat Parti (DP), Adalet Partisi (AP) ve Doğru Yol Partisi 
(DYP) olduğu göze çarpmaktadır. Bu partiler 1950, 1954, 1957, 
1969, 1973, 1987 ve 1991 seçimlerinde ilin tüm 
milletvekilliklerini kazanmışlardır. Bunun dışında 1983 
seçimlerinde Anavatan Partisi’nin (ANAP) tüm milletvekilliklerini 
kazandığı görülmektedir. Bu açıdan Isparta’da sağ eğilimli 
partilerin önemli bir tabanı olduğundan bahsedilebilir. 2007 
seçimlerinde de bu eğilim sürdürülmüştür. 1995 ve 1999 seçim 
dönemlerinde oldukça bölünmüş siyasal yelpazenin sağ 
kanadında nispeten daha dengeli bir dağılım gerçekleşmiştir. 
Isparta’da sol partiler ancak beş seçim döneminde birer 
milletvekilliği kazanmıştır (1961, 1965, 1977, 2002 ve 2007). 
2002 Genel Seçimlerinde il genelinde %13,2 oranında oy alan 
CHP, 1977’den bu yana ilk kez Isparta’da milletvekilliği 
kazanmıştır. 2007 seçimlerinde de CHP Isparta’dan milletvekili 
çıkarmıştır.  

Isparta Đl genelinde parti tercihlerinin son dönemde Türkiye 
genelinde olduğu gibi büyük bir kırılma geçirdiğini görüyoruz. 
18 Nisan 1999 Genel Seçimlerinde Isparta’da toplam dört 
milletvekilliğinin ikisini Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), birini 
Anavatan Partisi (ANAP) ve birini Doğru Yol Partisi (DYP) 
kazanırken 1999 Seçimlerinin birinci partisi olan DSP’nin 
Isparta’da temsil oranının düşük düzeylerde kaldığı göze 
çarpmaktadır. 

 



 
8 
 

1950 – 2002 Yılları Arasında Siyasal Partilerin Isparta’da 
Kazandıkları Milletvekillikleri (Yüzde) 

Genel 
Seçim 
Yılları 

ANAP 
CHP 
HP 
SHP 

DP 
AP 

DYP 
MHP 

MSP 
RP – 

FP SP 
AKP 

1950 - - 5 - - - 
1954 - - 5 - - - 
1957 - - 5 - - - 
1961 - 1 3 - - - 
1965 - 1 2 - - - 
1969 - - 4 - - - 
1973 - - 4 - - - 
1977 - 1 3 - - - 
1983 4 - - - - - 
1987 - - 4 - - - 
1991 - - 4 - - - 
1995 1 - 3 - 1 - 
1999 1 - 1 2 -  
2002 - 1 - - - 4 
2007 - 1 - 1 - 3 

 

3 Kasım 2002’de beş milletvekilliğinin dördünü Adalet ve 
Kalkınma Partisi (AKP veya AK Parti), birini Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) kazanmıştı. 2005 yılında AKP ve CHP’de yaşanan 
istifalar ile Ispartalı iki AKP’li milletvekili Erkan Mumcu ve 
Mehmet Sait Armağan partilerinden ayrılmıştı. Bu tarihten 
itibaren 22 Temmuz 2007’ye kadar Isparta iki AKP’li, iki ANAP’lı 
ve bir de CHP’li milletvekili ile temsil edilmişti.  

22 Temmuz 2007 seçimleri sonrasında ise üç AKP’li ile birer 
MHP’li ve CHP’li milletvekili yirmi üçüncü dönem TBMM’nde 
Isparta’yı temsil edecektir. Đktidar Partisi AKP, 2002’ye göre 
Isparta’da bir milletvekili kaybetmiş görünmektedir. CHP 
2002’ye göre konumunu Isparta’da korurken 1999’da 
Isparta’dan iki milletvekili çıkarıp 2002’de milletvekilliği 
kazanamayan MHP 2007’de tekrar bir milletvekilliğini Isparta’da 
kazanmıştır.  
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1950 – 2002 Yılları Arasında Siyasal Partilerin Isparta’da 
Aldıkları Oy Oranları (Yüzde) 

Genel 
Seçim 
Yılları 

ANAP 
CHP 
HP 
SHP 

DSP 
DP 
AP 

DYP 

MHP 
MÇP 

MSP 
RP – 

FP SP 
AKP 

1950 - 40.1 - 59.9  - - - 
1954 - 37.2 - 62.7  - - - 
1957 - 31.7 - 44.1  - - - 
1961 - 33.6  - 51.0  - - - 
1965 - 23.0  - 63.8  - - - 
1969 - 14.2 - 81.3  - - - 
1973 - 14.4 - 62.0  1.6 7.1 - 
1977 - 21.3  - 69.6  3.1 3.8 - 
1983 66.4  19.8 - - - - - 
1987 19.3 10.6 4.4 60.2  2.8 3.5 - 
1991 12.2 9.5 6.8 62.6  - 12.4 - 
1995 13.8  7.5 4.3 40.3  15.7 16.1  - 
1999 17.2 5.5 9.8 22.5  29.5  9.7  
2002 3.4 13.2  0.7 18.9 11.5 1.3 41.7 
2007 - 13.3 - 12.3 23.6 - 43.7 

 

Isparta’da 2002 seçimi ile 2007 seçimi arasında partilerin oy 
oranlarına baktığımızda CHP’nin 2002’deki oyunu koruduğu, 
DYP’nin oylarının gerilediği, MHP oylarının 1999’daki kadar 
olmasa da 2002’ye göre iki kattan daha fazla arttığı, AKP’nin 
oylarının da 2002’ye göre iki puan arttığı görülmektedir.  

 

Sonsöz 

 

22 Temmuz 2007 seçimleri sonrasında Isparta’da ortaya çıkan 
tablo Türkiye geneli ile benzer bir görünüme sahiptir. Isparta’da 
da seçmenin geneli parlamentoda temsil hakkı kazanan 
partilere yönelmiştir. Bunun yanında Isparta’nın kendi özel 
siyasi geçmişinden kaynaklanan DP-AP-DYP tabanı bu 
seçimlerde de DP’yi ülke ortalamasının iki katına eriştirmiştir. 
Yine de bu kemikleşmiş taban bugün eski gücünün çok 
gerisindedir ve her geçen gün erimeye devam etmektedir.  

CHP son iki seçimden bu yana Isparta’da bir ivme yakalamış 
gözükmektedir. MHP ise 1995 seçimlerinden bu yana Isparta’da 
önemli bir tabana sahiptir. AKP’nin son iki seçimin Isparta’daki 
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birinci partisi olarak önemli bir oy çoğunluğu vardır. 1990’lı 
yılların bölünmüş siyasi parti coğrafyasında kendine has 
özellikleri koruyan Isparta’da son dönemde ülke geneli ile 
benzeşme artmıştır. Ispartalı yıldız siyasetçilerin de siyaset 
sahnesinden çekilmesi ile bu tablo pekişmiş gözükmektedir. 
Ancak Isparta’nın siyaset mayasının bol bulunduğu bir kent 
olarak yeni bir yıldız siyasetçiyi Türkiye siyaset sahnesine 
çıkarması muhtemeldir.  
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BĐR LĐDER MEMLEKETĐ OLARAK ISPARTA 

 

Hakan M. Kiriş & Hande Özdamar Tığlı 

 
“Türkiye 85 yıllık bir Cumhuriyet. Bunun 40 – 50 yılında ben varım.  

Bürokrat olarak varım, siyasetçi olarak varım.” 
Süleyman Demirel Üniversitesi Açılış Töreni 13.10.2008 

 

Isparta ve Demirel adları uzun yıllar bir arada anılmış neredeyse 
Demirelsiz Isparta, Ispartasız Demirel’in olamayacağı algısı 
yerleşmiştir. Bu çalışma için yola çıkarken temel çıkış noktamız 
Demirel’in Isparta için önemini ve Isparta’ya etkisini 
araştırmaktı. Bunun için Isparta’da Demirel’in aktif siyasal 
hayatından evveli yani 1965 öncesi, Demirelli yıllar ve Demirel 
sonrasını karşılaştırmaya çalıştık. Bu karşılaştırma ile Demirel – 
Isparta ilişkisini somut verilerle değerlendirdik.  

Çalışmayı yaparken Demirel ve Isparta ile ilgili pek çok kaynağı 
gözden geçirdik. Bunlar arasında önde gelenleri şunlardı: 
Hüseyin Gül editörlüğünde basım aşamasında olan Geçmişten 
Günümüze Isparta adlı kitap, Fuat Süreyya Oral’ın Türkiye’de 
ve Dünyada Yerlisinden 6 Başbakan Yetiştiren Tek Şehir Isparta 
Şeref Kitabı, Isparta Belediyesi tarafından basılan Gül Kültürü 
Üzerine Đncelemeler kitabı, Seyfi Öngider’in Süleyman Demirel: 
Bir Politik Hırs Abidesi adlı kitap bölümü, Sümer Şenol’un, 
A’dan Z’ye Isparta’nın El Kitabı, Şaban Sitembölükbaşı’nın Parti 
Seçmenlerinin Siyasal Yönelimlerine Etki Eden Sosyoekonomik 
Faktörler – Isparta Örnekolay Araştırması 1995 – 1999. Ayrıca 
milletvekili ve yerel seçim verileri ile yerel basında yer alan 
haberleri de değerlendirdik.  

  

Türkiye’de Lider Odaklı Siyaset Anlayışı  

 

Türkiye'de, siyasal liderlik yerleşik demokrasilerde olduğundan 
daha önemli bir rol oynamaktadır. Diğer bir deyişle Türkiye'de 
siyaset lider merkezli olarak yürütülmektedir. Bunun nedenleri 
olarak merkeziyetçi yönetim anlayışını yansıtan yasal-kurumsal 
altyapı, siyasal alana sürekli olarak müdahale edilmesi 
nedeniyle partilerin kurumsallaşamaması ve Türk siyasetinin 
temel karakteristiklerinden biri olan popülizm sayılabilir. Lider 
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memleketi denildiğinde Türkiye’de Süleyman Demirel ve Isparta 
en önde gelen örnek olmuştur. Bunun yanında Adnan Menderes 
– Aydın, Turgut Özal – Malatya, Mesut Yılmaz – Rize gibi 
örnekler de mevcuttur.  

Aynı coğrafi kökene bağlı olan kişiler arasında bir bağ olan 
hemşehrilik, siyaset yapma ve siyasete katılma kurgularıyla 
örtüşmekte ve formel siyasete patronaj terimleriyle 
yansımaktadır. Bizim çalışmamız bağlamında hemşehrilik bağı, 
liderin memleketi ve aynı zamanda seçim bölgesindeki 
seçmenler tarafından ağırlıklı olarak desteklenmesi şeklinde ele 
alınmıştır.  

 

Bir Lider Memleketi Olarak Isparta’yı Okumak  

Isparta’nın Yönetsel Yapısı 

  

Isparta ili, Antik çağda Pisidia Bölgesinin ve Türk beylikleri 
döneminde Hamitoğulları’nın başlıca kentlerine ev sahipliği 
yapmıştır. Osmanlı döneminde de önemli kervan yolları 
üzerinde yer almış olan Isparta günümüzde, tarım ve hizmet 
sektörlerinin geliştiği, sanayi sektörünün ise daha kısıtlı olduğu 
bir ildir. Pek çok kamu kuruluşunun bölge teşkilatları 
Isparta’da yerleşmiş durumdadır. 

Osmanlı Döneminde gerek eyalet gerekse de vilayet 
sistemlerinin yürürlükte olduğu dönemlerde Isparta, sancak 
olarak görülmektedir. Eyalet döneminde Isparta sancağı, 
merkezi Kütahya’da bulunan Güney Anadolu Umum Valiliği’ne 
bağlıdır. 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile eyalet sisteminden 
vilayet sistemine geçildiğinde ise Isparta livası (sancağı), Konya 
vilayetine bağlanmıştır. Isparta, çevresindeki Antalya, Burdur ve 
Denizli gibi illerin aksine düşman işgali görmeyen nadir 
yörelerden biri olmuştur. Isparta’nın ilk Atatürk Heykeli’nin 
rengi kentin düşman işgaline uğramadığını gösterir şekilde 
beyazdır.  

1923 yılına gelindiğinde Isparta, vilayet merkezi haline 
getirilmiş, Hamidabat olan ismi de Isparta olarak 
değiştirilmiştir. Isparta, günümüzde merkez ilçe ile birlikte on 
üç ilçeye, otuz sekiz beldeye ve yüz yetmiş dört köye sahiptir. 
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Isparta’nın 5 Sadrazamı 

 

Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’nin batısında konumlanan Isparta 
kenti (kentin eski isimleri Baris, Đsbaris, Hamideli, Hamidabat, 
Hamit), Türk siyasal hayatında önemli bir yere sahiptir. Osmanlı 
topraklarına katıldıktan sonra devlete beş sadrazam ve pek çok 
üst düzeyde devlet adamı yetiştirmiştir. Isparta’nın ilk 
sadrazamı olan Koca Haydar Paşanın adını günümüze taşıyan 
en önemli hizmetlerinden biri, bugün kendi adıyla anılan 
Haydarpaşa mahallinin planlamasını yürütmesidir. Isparta’nın 
ikinci sadrazamı olan Kemankeş Ali Paşanın adı çeşitli siyasi 
entrikalarla birlikte anılmaktadır. Ispartalı üçüncü sadrazam 
Halil Hamit Paşanın adı Isparta’ya kazandırdığı eserlerle birlikte 
yaşamaya devam etmektedir. Ispartalı dördüncü sadrazam Seyit 
Ali Paşa, Tanzimat Fermanı’nın mimari Mustafa Reşit Paşa’yı 
himayesinde yetiştiren eniştesidir. Ispartalı son sadrazam olan 
Hüseyin Avni Paşanın adı da Abdülaziz’in tahttan indirilmesi 
entrikalarına karışmıştır. Bu entrika silsilesinin son perdesinde 
tahta çıkan II.Abdülhamit, Ispartalı subay ve askerler hakkında 
bir ferman yayınlamıştır. Fermanda “Ol Isparta uşağı, ahalisi 
Kocaeli hudutlarından içeriye giremez. Asakiri, Albay rütbesinden 
yukarıya çıkamaz. Eratının tamamı Yemen’e yollana…” 
denilmektedir.  

Cumhuriyetin erken yıllarından başlamak üzere de pek çok 
Ispartalı siyasetçi ve devlet adamı kamu hizmetinde bulunmuş 
ve Ispartalılık kavramını siyasal literatürümüze kazandırmıştır. 

 

Demirel Öncesinde Isparta Siyasetinin Genel Görünümü 

 

Demirel’in çocukluk yıllarını kapsayan tek partili yıllarda 
Isparta’da, daha önce milli mücadeleye fiilen katılmış kişilerin 
etkin oldukları dikkati çekmektedir. Örneğin Isparta’nın milli 
mücadele kahramanı ve Ispartalı gönüllülerden oluşan 
Demiralay birliğinin kumandanı olan Hafız Đbrahim Demiralay, 
1920’den başlayarak ölümüne değin -1943 dönemine kadar- 
kesintisiz şekilde Isparta milletvekilliği yapmıştır. Bu durum 
yeni kurulan iktidarın gerekleri ile paraleldir.  

Genel olarak bakıldığında 1950 sonrasında Isparta’da seçmenin 
yöneliminin ağırlıklı olarak sağ partilere dönük olduğu göze 
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çarpan bir olgu durumundadır. Çok partili hayata geçiş, Türkiye 
genelinde olduğu gibi Isparta yerelinde de keskin bir kırılmaya 
işaret etmektedir. 1950, 1954 ve 1957 seçimlerinde ilin tüm 
milletvekilliklerini Demokrat Parti kazanmıştır. Şüphesiz bu 
sonucun ortaya çıkmasında o dönemde uygulanan çoğunluk 
sisteminin etkisi oldukça fazladır. DP, 1950’den 1954’e oyunu 
gerek Türkiye genelinde gerekse de Isparta yerelinde arttırmıştır. 
Yine 1954’ten 1957’ye DP oyları hem Türkiye’de hem de 
Isparta’da gerilemiştir. Kısacası 1950’li yıllarda Isparta, 
Türkiye’de pek çok ilde olduğu gibi, DP ağırlıklı bir seçim bölgesi 
görünümündedir. 

  

1950 – 2007 Isparta Milletvekillerinin Sağ ve Sol Partilere 
Göre Dağılımı 

Seçim Yılı 
Toplam 

MV Sayısı 

Sağ 
Partilerin 
Kazandığı 
MV Sayısı 

Sol 
Partilerin 
Kazandığı 
MV Sayısı 

1950 5 5 - 

1954 5 5 - 

1957 5 5 - 

1961 4 3 1 

1965 4 3 1 

1969 4 4 - 

1973 4 4 - 

1977 4 3 1 

1983 4 4 - 

1987 4 4 - 

1991 4 4 - 

1995 5 5 - 

1999 4 4 - 

2002 5 4 1 

2007 5 4 1 

 

1961 seçimlerinde de Türkiye konjonktürüne rağmen Isparta 
seçmeni bu özelliğini muhafaza etmiş ve büyük sağ parti olan 
Adalet Partisi’ne oy vermiştir.  
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Demirelli Yıllar 

Süleyman Demirel’in Siyaset Öncesi Hayatı   

 

Süleyman Demirel, bugün konu ile ilgili herkesin bildiği gibi 
1924 yılında Isparta Đslamköy’de doğmuştur. Đlkokulu bu köyde, 
ortaokulu Isparta’da, liseyi Afyon’da okuduktan sonra Đstanbul 
Teknik Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği bölümüne girmiş ve 
1949 yılında bu bölümden mezun olmuştur. 1954 yılında Devlet 
Su Đşleri Genel Müdürlüğünde Barajlar Dairesi Başkanı olmuş, 
1955 yılında da Başvekil Adnan Menderes tarafından Devlet Su 
Đşleri Genel Müdürlüğüne tayin edilmiştir. Bu arada Eisenhower 
Vakfı'nın onu bursiyer olarak seçmesiyle ABD'ye gitmiştir. 
1962–1964 yılları arasında serbest müşavir-mühendis olarak 
çalışmış aynı yıllarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde su 
mühendisliği konusunda dersler vermiştir. 

Cumhuriyetin yetiştirdiği ilk kuşaklardan olan Demirel, köye 
mahkûm kalmamanın ve sınıf atlamanın yolunun okumaktan 
geçtiğinin ve bir köy çocuğunun Cumhuriyet Türkiyesi’nde 
ülkenin başbakanı ve cumhurbaşkanı olabileceğinin yaşayan 
örneği olmuştur. Hayat Mecmuası’nın 1966 tarihli 38.sayısı bu 
gerçeği teyit etmektedir. Mecmuanın kapağında yer alan Demirel 
resminin üstünde “Türkiye’nin köyden gelen ilk başbakanı: 
Süleyman Demirel” başlığı yer almaktadır.   

  

Isparta’nın VI. Başbakanı 

 

Demirel, dışarıdan devlet bakanı ve başbakan 
yardımcısı olmuş, 1965 seçimleri ile birlikte 30. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni kurarak, 
Türkiye’nin siyasal koşullarında 
düşünüldüğünde oldukça genç bir yaşta (kırk 
yaşında), başbakan olmuştur. Bu tarihten sonra 
da Demirel kendi deyimi ile altı kere gitmiş yedi 
kere gelmiş, 30., 31., 32., 39., 41., 43. ve 49. 
hükümetleri kurmuştur.  
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Başbakan Demirel, Isparta Halkına Hitap Ederken 

Isparta, DYP ve bu partinin selefleri olan AP ve DP’nin oldukça 
güçlü olduğu bir seçim bölgesi görünümündedir. 1983 seçimleri 
istisna tutulursa partinin 1995 seçimlerinden sonra Türkiye 
geneli gibi Isparta’da da güç yitirdiği görülmektedir. Ancak 
Demirel’in Isparta’daki etkisi partilerin Türkiye oyları ile ilin oy 
oranları karşılaştırıldığında ortaya çıkmaktadır. Örneğin Türkiye 
genelinde 1973 ve 1977 seçimlerinde görülen CHP’nin birinci 
parti olması ve AP tabanını MSP ve MHP gibi partilerin tehdit 
etmesi durumu, Isparta özelinde görülmemektedir. Bu dönemde 
Isparta’da AP, %60’ın üzerinde oy alabilmiştir. 1973’te ilin tüm 
milletvekilliklerini kazanan AP, 1977’de ise dört milletvekilinin 
üçünü kazanmıştır.  
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Isparta’da Seçim Dönemleri Đtibariyle DP/AP/DYP ile Diğer 
Partilerin Oy Oranları ve Milletvekili Sayıları 

Genel 
Seçim 
Yılları 

DP AP DYP 
Oy Oranı 
TÜRKĐYE 

DP AP 
DYP 

Oy Oranı 
ISPARTA 

DP 
AP DYP 

MV 
Sayısı 

ISPARTA 

Diğer 
Partilerin 
Oy Oranı 
TÜRKĐYE 

Diğer 
Partilerin 
Oy Oranı 
ISPARTA 

Diğer 
MV 

Sayısı 
ISPARTA 

1950 52,6 59.9  5 47,3 40.1 - 
1954 57,5 62.3 5 42,5 37.7 - 
1957 47,9 44.1  5 52,0 55,9 - 

1961 34,8 51.6 3 65,2 48,9 1 
1965 52,8 63.8  2 47,1 36,2  2 
1969 46,5 81.3  4 53,5 18,6 - 
1973 29,8 62.0 4 70,1 37,9 - 

1977 36,9 69.6  3 63,1 30,3  1 
1983 - - - 100 100 4 
1987 19,1 60.2  4 80,8 39,7 - 
1991 27 62.6  4 73 37,4 - 

1995 19,1 40.7  3 80,8 59,3 2 
1999 12 23,1 1 88 76,9 3 
2002 9,5 18.9 - 90,5 81,1 5 
2007 5,4 12.3 - 94,6 77,7 5 

 

Isparta’da Seçim Dönemleri Đtibariyle DP/AP/DYP ile Diğer 
Partilerin Oy Oranları 
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1987’de Demirel liderliğinde girilen seçimlerde Türkiye genelinde 
üçüncü parti olan DYP, aynı seçimlerde Isparta’nın birinci 
partisidir ve milletvekilliklerinin tümünü kazanmıştır. DYP’nin 
Demirel liderliğinde girdiği son seçim olan 1991 seçimlerinde de 
Isparta’da durum değişmemiştir. Demirel’in cumhurbaşkanı 
olduğu 1995 seçimlerinde DYP Isparta’da %40’a, 1999’da ise 
%23’e gerilemiştir. Bu oranlar yine de söz konusu her iki 
seçimde de Türkiye ortalamasının iki katında seyretmiştir. Bu 
durumun DYP’nin Isparta’da kemikleşmiş oylarından ve 
Demirel’in cumhurbaşkanı olarak gölgesinin DYP üzerinde 
olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. 2002 ve 2007 
seçimlerinde de DYP (DP), Isparta özelinde Türkiye geneline göre 
yine iki kata yakın oy almıştır ancak bu seçimlerde partinin oy 
oranı iyice gerilemiş görünmektedir. Partinin 1995’te üç olan 
milletvekili sayısı, 1999’da bire düşmüştür. 2002 ve 2007’de 
bilindiği üzere DYP (DP) milletvekili çıkaramamıştır.  

  
Isparta’da Yerel Seçim Dönemleri Đtibariyle AP/DYP ile  

Diğer Partilerin Oy Oranları ve Belediye Başkanlığı Sayıları 
Seçim 

Yılı 
Topla

m 
Beledi

ye 
Sayısı 

AP/DY
P 

Beledi
ye 

Sayısı 
 

AP/DY
P 

Oy 
Oranla

rı 

Diğer 
Partile

rin 
Beledi

ye 
Sayısı 

Diğer 
Partile
rin Oy 
Oranı 

1963 25 13 51,2 12 48,7 

1968 28 20 69,3 8 30,6 

1973 40 15 51,1 25 48,8 

1977 41 30 64,7 11 35,1 

1984 41 15 34,6 26 65,4 

1989 43 32 56,05 11 43,9 

1994 50 31 41,6 19 58,4 

1999 50 16 24,7 34 75,3 

2004 50 8 17,3 42 82,7 

 

Yerel seçimler bağlamında da AP ve DYP’nin diğer partilere göre 
yüksek oy oranlarına sahip olduğu görülmektedir. Ancak 
kazanılan belediye başkanlığı bakımından tablo biraz değişiklik 
göstermektedir. Örneğin 1973 yerel seçimlerinde AP, 1968’e göre 
gerilemiş ancak 1977’de tekrar belediye başkanlıklarının önemli 
bir bölümünü kazanmıştır. 1989 Yerel seçimlerinde iktidarda 
olmamasına rağmen DYP, Demirel’in dönüşü ile Isparta’daki 
belediye başkanlıklarının çoğunu kazanmıştır. 1999 ve 2004 
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yerel seçimlerinde ise, DYP’nin Isparta’da da gerilediği göze 
çarpmaktadır.  

 

Demirel Sonrası 2000 – 2009 

 

2000 yılında Demirel’in görev süresinin uzatılması ile ilgili 
girişimler Isparta’da özel bir ilgiyle izlenmiştir. Demirel’in Güniz 
Sokak’a dönüşü ise Ispartalılar tarafından babanın aktif 
siyasete dönüş yapmaya hazırlandığı şeklinde yorumlanmıştır. 
Ancak Türkiye konjonktürü Demirel’i sekizinci defa iktidara 
getirecek şartları ortaya çıkarmamış görünmektedir. Demirel, 
bugün Türk siyasetinde dokuzuncu cumhurbaşkanı sıfatıyla 
yaptığı açıklamalar ve katıldığı etkinliklerle adını 
duyurmaktadır. Đslamköy’de Hemşerileri Demirel’e yönelik 
duygularını şöyle ifade ediyorlar:   

“Eskiden gündüz sıcağından etkilenmemek için gece tarlalarda 
çadır kurup karanlıkta orak sallardık. Buralar kurak yerlerdi, 
kimse yüzüne bakmazdı. Ağaç yoktu. Şimdi her şey yemyeşil. 
Hepsi onun sayesinde. 

1960’larda bırakın Đslamköy’ü, Isparta’nın dahi adı çoğu yerde 
bilinmiyordu. 1965’te Bitlis’teki askerliğimi tamamlamış trenle 
memleketime dönecekken Isparta’nın adını duyan bilen yoktu. 
Yine bir seçim dönemi Bitlis’teydim. Sadece Demirel’e oy vermek 
için geri geldim.” 

 

Demirel’in aktif siyasal hayattan çekilmesi Isparta’da DYP 
tabanını her geçen gün biraz daha eritmiştir. Kırat’tan başka 
partiye oy vermemiş olan kemikleşmiş DYP’liler dışındaki 
seçmenler Demirel’den sonra 1999’da MHP’ye, 2002 ve 2007’de 
AKP’ye yönelmişlerdir. Diğer bir deyişle 1995 sonrası DYP, 
Isparta’yı kaybetmiştir. Bugün Isparta, adını alışıldığı gibi 
Türkiye siyaset sahnesine taşıyacak bir yıldız siyasetçiden 
yoksun görünmektedir. Buna ek olarak son iki dönemdir beş 
milletvekili ile temsil edilen il, gelecek seçimlerde yeni nüfus 
verileri ışığında dört milletvekili ile temsil edilecektir.    
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Isparta’da Sosyo-Ekonomik Yapı 

 

Isparta Demirelli yıllarda, Türkiye’nin önde gelen bir lider 
memleketi olmuştur. Kente girişten itibaren liderin adı, kendini 
Süleyman Demirel Ormanı, Süleyman Demirel Botanik Parkı, 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Süleyman Demirel Bulvarı, 
Süleyman Demirel Fen Lisesi, Süleyman Demirel Heykeli gibi 
yapılarla zihinlere yerleştirmektedir. Dolayısı ile Türkiye 
genelinde bugün de Isparta denildiğinde, kenti tanıtıcı bir imge 
olarak Demirel’in Memleketi karşılığını almak şaşırtıcı değildir.  

 

Nüfus Yapısı 

 

2000’li yılların değişen dinamikleri içinde toplumsal süreci ele 
almamız aynı zamanda ekonomik değişkenleri ve kültürel 
etkenleri bu süreçte incelememiz doğru olacaktır. Nüfus yapısı 
incelendiği zaman, 1923 yılında il yapılmasından itibaren 
göçlere ve mülki ve askeri alanda yatırımlara, sanayileşme ve 
üniversitenin varlığı ile nüfus oranında sürekli artışlara sahne 
olmuştur. Bu gelişim kentin insan-doğa ve mekân ilişkilerini de 
dönüştürmüştür. 1927 yılından itibaren artış gösteren il nüfusu 
1990- 2000 yılları arasında bir düşüş yaşamış ve 2000’li yıllarda 
nüfusun artış hızı Türkiye ortalamasının altına düşmüştür. Đl 
nüfusunun artışındaki genel düşüklüğe karşın kent nüfusunda 
göreli bir hareketlilik yaşanmış ve bu hareketlilik de 
üniversitenin varlığına ve Dinar’da yaşanan deprem sonrasında 
kente gelen deprem mağdurlarının kent merkezlerine 
yerleştirilmeleri ile açıklanmıştır.      

 

 

 

 

 

 



Isparta Đli’nde Nüfus 1927 

1927–2000 Yılları Arasında Isparta’da ve Đlçelerinde
Kent ve Köy Nüfusu

Yerleşim Yeri Đl 
Toplamı 

2007 
Toplamı

Merkez 206.186 184.735
Aksu 5.360 
Atabey 6.209 
Eğirdir 39.064 
Gelendost 17.481 

Gönen 7.775 
Keçiborlu 16.131 
Senirkent 12.989 
Sütçüler 13.672 

Şarkikaraağaç 28.397 
Uluborlu 6.878 
Yalvaç 57.004 
Yenişarbademli 2.699 
Toplam 419.845 274.204

 

Isparta il nüfusu 2000 yılında 513.681 olarak belirtilmişse de, 
son nüfus sayımı verileri çerçevesinde il nüfusu 2007 yılında 
419.845’dir. Isparta nüfusunun cinsiyete göre dağılımı 
incelendiğinde ise, nüfusun 201.699’unu kadınlar (%48,1) ve 
218.146’inini de erkekler (%51,9) oluşturmaktadır. 
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Isparta Đli’nde Nüfus 1927 – 2007 

 

2000 Yılları Arasında Isparta’da ve Đlçelerinde 
Kent ve Köy Nüfusu 

Kent 
Toplamı 

2007 

Kır 
Toplamı 

2007 

Nüfus Artış 
Hızı 1990–

2000 
184.735 21.451 25 
1.903 3.457 -0,4 
4.516 1.693 49,5 
20.340 18.724 -0,7 
5.349 12.132 -1,6 

3.360 4.415 41,2 
7.283 8.848 15,7 
5.524 7.465 5,7 
2.641 11.031 -15,3 

9.538 18.859 27,3 
5.817 1.061 10,1 
20.853 36.151 17,8 
2.345 354 -11 

274.204 145.641 16,67 

Isparta il nüfusu 2000 yılında 513.681 olarak belirtilmişse de, 
son nüfus sayımı verileri çerçevesinde il nüfusu 2007 yılında 
419.845’dir. Isparta nüfusunun cinsiyete göre dağılımı 
incelendiğinde ise, nüfusun 201.699’unu kadınlar (%48,1) ve 

e erkekler (%51,9) oluşturmaktadır. 2000 yılı 
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verilerine göre Isparta nüfusunun yaklaşık %60’ı il ve ilçe şehir 
merkezinde yaşarken geriye kalan kısım köylerde yaşamaktadır 
ve şehirleşme oranı %58,7’dir. Isparta, 81 il içinde şehirleşme 
oranı bakımından 25. sırada iken diğer bölge illeri olan Burdur 
41., Antalya ise 42. sıradadır. 2000–2007 yılları arasında 
Isparta’nın nüfusundaki bu büyük farklılaşmanın temel nedeni 
il dışına yönelik göçün büyük oranlarda artmasının yanı sıra 
2007 yılında yapılan son nüfus sayımının yeni bir yöntemle 
adrese dayalı isme göre yapılmış olmasından 
kaynaklanmaktadır. Özellikle kente dışarıdan gelenlerle 
öğrencilerin kendi yaşadıkları kent ve yaşam alanlarında kayıt 
altına alınma istekleri nüfusun sayısal düşüşünde etkili 
olmuştur. 

 

Ekonomik Yapı 

 

Isparta ekonomisi değerlendirildiği zaman tarımsal faaliyetlerin 
ağırlıklı olması istihdam alanını daraltmaktadır. Bu durumun 
bir sonucu olarak Isparta göç alan değil göç veren bir il 
konumuna gelmiştir. Bu göçler Antalya, Đzmir, Đstanbul ve 
Ankara gibi il dışına göçler olarak ifadelendirilebilmektedir. 
2000 verilerine göre Isparta’da çalışan nüfusun %57’si tarım, 
%8,3’ü sanayi, %5,7’si ticaret sektörlerinde faaliyet göstermekte 
iken ücretli çalışanların oranı ise %37,1’dir. ĐLEMOD verilerine 
göre ise 2004 yılında iktisaden faal olan nüfusun % 26’sı 
hizmetler, %9’u sanayi, %65’i ise tarım sektörlerinde faaliyet 
göstermektedir Isparta ekonomisinde halıcılık ve gülcülük, 
tarımsal faaliyetlerin yanı sıra önemli bir ekonomik getiriye 
sahip faaliyetler olarak ifade edilebilir. 1798 yılında 
dokumacılığın geliştirilmesi için Isparta merkez ve köylere 
dokuma tezgâhlarının kurulması ile başlayan halıcılığın 
gelişmesi, Osmanlı Devleti’nin Tanzimat dönemine 
rastlamaktadır. Isparta halkının halıcılıkta uzmanlaşmasının 
başlıca sebeplerinden biri halıcılığın sabit gelir kaynağı 
oluşturması olmuştur. Köylerde dokuma tezgâhları 
yaygınlaştıkça, dokunduktan sonra boyanan kumaşlar yerine 
nebati-doğal boyalarla renkli ipler elde edilmiş, dokumacılık 
önemli ilerlemeler sağlamıştır. Geçmişte bölgedeki Rumların 
çoğunun uğraş alanı halıcılıktır. Rumların göç etmesiyle Isparta 
halıcılığında bir duraklama olmuşsa da Hüsnü Paşa ve 
Etrelizade Mehmet Efendi’nin çabalarıyla bölgede halıcılık 
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yeniden canlanmıştır. 1916–1917 yılları Isparta Mutasarrıfı 
Cemal Bey döneminde, Isparta'da halı ipi yapılması hususunda 
girişimler yapılmışsa da fabrikanın kurulması Cumhuriyet’in ilk 
yıllarına kısmet olmuştur. 1924 yılında Isparta Đplik Fabrikası 
T.A.Ş. kurulmuş, fabrika 1928’de hizmete girmiştir. Fabrika, 
bölgedeki halı üreticilerinin iplik ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla kurulmuştur. Isparta Đplik Fabrikası olarak kurulan ve 
1943 yılında Sümerbank'a devredilen, Sümerbank’ın 1987’de 
özelleştirilmesi ile Sümer Holding A.Ş. çatısı altında 
faaliyetlerine devam eden Sümer Halı Isparta Halı Fabrikası; 
entegre bir tesis olup, Türkiye'nin alanında en büyük 
kuruluşlarından bir tanesidir ve halı üretimi için gerekli tüm 
altyapıya (yapak tefrik, yapak yıkama, boyahane, ip büküm) 
sahiptir. Isparta Sümerhalı Bölge Müdürlüğü, fabrika ile 
anlaşmalı halı imalatçıları ve kooperatifler vasıtasıyla halı 
üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yıllık üretim 60 bin m2 
civarındadır.  

Yağ gülü (rose damascena) Anadolu’ya 1870’li yılların başında 
Bulgaristan’dan gelen göçmenler tarafından getirilmiştir. Gülün 
Isparta’ya geliş hikâyesi ise, Isparta’nın Yalvaç ilçesinden gelip 
Isparta’ya yerleşen Meydanbeyoğlu Mehmet Đzzet'in oğlu Đsmail 
Efendi (d. 1840) ile başlamaktadır. Đsmail Efendi göller 
bölgesinden topladığı gül tohumlarını bahçesine ekmiş ve 10 
dönümlük bir güllük oluşturmuştur. Diktiği güller birkaç yıllık 
deneme-yanılma süresi ile ikinci sene mahsul vermiştir. 
Isparta’da yağ gülü üretimi 1888 yılında, gülyağı üretimi de 
1892 yılında Müftü zade Đsmail Efendi tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Müftü zade Đsmail Efendi tarafından imbik 
adı verilen basit ve ilkel kazanlarda üretilmeye başlanan gülyağı 
kısa sürede yaygınlaşarak, bu metotla üretilmeye devam 
etmiştir. 1889’da Bulgaristan’dan gelen ve gül üretiminde 
deneyimli olan Pehlivan Hafız ile birlikte gülyağı tesisi kurmuş 
ve gülyağı üretimine başlamıştır. Đsmail Efendi başarısı 
karşılığında devletten bir de nişan almış, Avrupa’ya yeni 
ürünlerini tanıtmak ve pazarlamak amacıyla seyahatler 
yapmıştır. 75 yaşında gül bahçeleri içindeki evinde hayatı son 
bulmuştur. Şehrin bu kesimine Gülcü Mahallesi denmektedir. 
Dünyada gülyağı üretiminin yarısına yakın bir bölümü ülkemiz, 
dolayısıyla Isparta’dan karşılanmaktadır. Dünyada gül 
üretiminin artması nedeniyle gül çiçeği ve gül yağının pazar 
değeri düşmüştür. Buna karşın gül üretimi ildeki önemini hala 
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korumaktadır. 1954 yılında 9 kooperatifin oluşturduğu 
Kooperatifler Birliği olarak Gülbirlik kurulmuştur.  

Isparta’nın kentsel ekonomik olanaklar bakımından en avantajlı 
olduğu yönleri arasında eğitim, sağlık ve altyapı-yol olanakları 
öne çıkmaktadır. 2005 yılında Türkiye’de asfaltlı yol olarak 
kentlerde 3. ve kırsal alanda da 10. sıradadır. Đldeki altyapı 
sorunlarının önemli düzeyde tamamlanmış olması Isparta’nın 
yakın gelecekte atılım yapabilecek bir potansiyele sahip 
olduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir. Diğer yandan 
ildeki eğitim ve sağlık hizmetleri düzeyi, Türkiye ortalamasının 
üzerindedir.  

 

Bir Diğer Đmge Olarak Gül 

 

Son yıllarda kent kimliği üzerine yapılan çalışmalar vasıtası ile 
şehirlerin kendilerini tanımlamak için yeni simgeler ve ikonlar 
ortaya çıkardıklarını gözlemlemekteyiz. Genel olarak kent 
kimliğini açıklanmasında, kentin hatırlarda kalacak ve kendine 
özgün olarak tanıtacağı bir özelliğinin ortaya çıkarılması olarak 
tanımlayabiliriz. Özellikle kentsel dönüşüm ve kentsel 
yenilemenin çok popüler olduğu son yıllarda kentin kimliğinin 
tespiti, kenti anlatan bir özellik olarak oldukça önemli kabul 
edilmiştir. Bu konuda belediyeler üniversitelerde bu konuda 
ilgili akademisyenler ve konunun uzmanları ile çalışarak bir 
kimlik icadına soyunmuşlardır. Hatırlanır ise Đstanbul’un 
Marmara Denizi girişi hattındaki Kadıköy rıhtımına büyük bir 
Fatih Sultan Mehmet heykeli tartışmaları bu kapsamda 
düşünülebilir. Kentin kimliğinin saptanması, tarihsel geçmiş, 
kültürel değerler ve kentsel mekânların doğru analizi ile 
mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda baktığımız zaman 
portakalın Antalya için bir kimlik simgesi olması bazı eleştirilere 
karşın kabul edilebilinir. Benzer bir durum, Isparta’da önemli 
bir ekonomik-tarihsel ve kültürel değere sahip olan gül için de 
geçerlidir. Isparta’nın en önemli simgelerinden biri güldür. 
Dünya gül pazarının yüzde 60’ının üretildiği kent olan 
Isparta’da gül, sosyal ve kültürel açıdan da kent kimliğinin 
önemli bir göstergesidir. Gül, aynı zamanda kentle özdeş 
sembollerden biri haline gelen Süleyman Demirel 
Üniversitesinin de amblemidir. Gülün dinsel ve kültürel 
anlamları kadar, güle ekonomik açıdan giderek artan ilgi, 
günümüzde gülü kentsel bir ikon ve bir değer olarak yeniden 
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öne çıkarmaktadır. Isparta için önemli bir değer olan gül adına 
festivaller düzenlenmektedir. Ancak 2000’li yıllarda gül üretilen 
alanlarının artık genişlemediğini belirtmek gerekir. Özellikle 
Isparta kent merkezine yakın gül bahçeleri kentleşmeye kurban 
gitmektedir. Ancak unutulmaması gereken bir not vardır ki o 
da, gülün simge olması ve önemli bir yere sahip olmasında, 
simgenin çağrıştırdığı dinsel yapı da akıllardan çıkarılmamalıdır.   

 

Demirel Adını Yaşatan Üniversite 

 

Isparta’ya önemli kazanımlar sağlayan Süleyman Demirel 
Üniversitesi, 1992 yılında kurulmuş ve kentin politik siması 
Demirel’in ismini almıştır. Demirel’in cumhurbaşkanlığı 
sürecinde kendini geliştiren üniversite, son yıllarda yaptığı 
çalışmalar ve atılımlarla Anadolu üniversiteleri arasında ilk 
beşin içine girmiştir. Kent nüfusunda büyük etkiye sahip 
üniversite öğrenci sayısı 2006- 2007 öğretim yılı itibari ile 33 
bin civarında olmakla birlikte 106 profesör, 94 doçent, 399 
yardımcı doçent, 289 öğretim görevlisi, 526 araştırma görevlisi, 
134 okutman ve 46 uzman olmak üzere toplam 1594 akademik 
personel ile eğitim-öğretim hayatında yer almaktadır.  

 

Son Söz: Isparta Örneğinin Öğrettikleri 

 

Süleyman Demirel’in kentteki en önemli görünürlüğü kentin 
pek çok köşesindeki ismi, şapkası ile özdeşleşen kimliğinin 
heykelinde sembolize edilmesi, üniversite ve demokrasi 
müzesinin açılarak kentin eğitim ve kültür değerleri arasına 
dâhil edilmesidir. Isparta, orta büyüklükteki bir Anadolu kenti 
olarak gül ve halısının yanı sıra siyasetçisi ile de ünlüdür. Bu 
unsurların Süleyman Demirel’in aktif siyaset yıllarından 
günümüze varlığını evrimsel bir dinamikle sürdüren yapılar 
olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır. Demirel sonrasında 
Isparta’da siyasal parti tercihleri Türkiye geneli ile paralel 
seyretmiştir. Burada kısaca ANAP milletvekili olarak seçilip 
çeşitli bakanlıklara gelen ve sonrasında ANAP Genel Başkanlığı 
yapan Erkan Mumcu’dan söz edilebilir. Çıkışlarıyla dikkat çeken 
bir siyasetçi olarak Isparta’nın adını siyaset sahnesinde yeniden 
duyurmaya başlayan Mumcu’nun siyasal kariyeri şimdilik 
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Demirel kadar parlak ve uzun olmamış görünmektedir. Yeri 
gelmişken belirtmekte fayda var, Mumcu’yu da bir başka 
makalede ele alacağız.  

Kamu kurumlarının bölge teşkilatlanmalarının Isparta’da 
bulunması, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin 1992 yılında 
kurulan diğer üniversitelere göre durumu ve başarı çizelgesi, 
ekonomik yatırımlardaki Demirel izi gibi unsurlar Isparta’daki 
kentsel dönüşümün temel dinamikleri olmuştur. Hemşehrisini 
siyaset sahnesinde desteksiz bırakmamış olan Ispartalı 
seçmenler, kimilerine göre bir vefa kimilerine göre ise bir 
çaresizlik göstergesi olarak bugün dahi Demirel’i gözlemeyi 
sürdürmektedir. Bu bakımdan Demirel’in bürokrasi ve 
siyasetteki yükselişi, halk tarafından uzun yıllar sevilip 
desteklenmesi bize Türkiye’nin sosyo-ekonomik ve kültürel 
kodları hakkında da ipuçları vermektedir. Menderes’ten sonra, 
Özal’dan önce altın yıllarını yaşayan Demirel’in hikâyesi her 
yönüyle ilgi çekici ve incelemeye değerdir.  

 

 

 

  



 
27 

 

ISPARTA’NIN KISA DÖNEM LĐDER ADAYI ERKAN MUMCU 

 
Hakan M. Kiriş 

 
Sandık sürprizlere gebedir. Kimin anasının ağlayacağı, 

Kimin anasından doğduğuna pişman olacağı belli olmaz. 
Erkan Mumcu – Turizm Bakanlığı Döneminde 

 

Isparta’nın Süleyman Demirel sonrasında siyaset sahnesine 
çıkardığı Erkan Mumcu, 1995 – 2008 yılları arasında 
söylemleriyle, inişleri ve çıkışlarıyla Isparta ve Türkiye 
gündeminde ağırlıklı olarak yer almıştır. Bu makalede 
Mumcu’nun şimdilik on iki yılla sınırlı aktif siyasal kariyerini 
seçim verilerine, parti yayınlarına ve basında yayınlanmış haber 
ve yorumlara da yer vererek değerlendirmeye çalıştım. Çalışma 
1995 seçimlerini başlangıç olarak almakta, 1999 seçimlerinden 
sonrasını Mumcu’nun siyasal kariyeri açısından bir yükseliş 
dönemi olarak adlandırmakta, 2002 seçimleri sırasında ve 
sonrasında partilerarası hareketliliğini vurgulamakta, 2007 
seçimlerini bir düşüş dönemi olarak belirtmekte ve sonsözde 
acaba bitti mi sorusunu sormaktadır.  

Başlarken Mumcu’nun siyaset öncesi yaşamını kısaca gözden 
geçirmekte fayda var. 1963’te Yalvaç’ta doğmuş, Isparta’da 
okumuş, Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek 
öğrenim görmüştür. Fotoğrafçılık ve reji asistanlığı gibi farklı 
mesleklerle uğraşmış sonrasında tekstil – konfeksiyon işinde 
karar kılmıştır.  

 

1995 Seçimleri: Başlangıç 

 

Erkan Mumcu, 1995 Milletvekili Genel Seçimleri’nde Anavatan 
Partisi’nden Isparta Milletvekili seçilerek aktif siyaset hayatına 
başlamıştır. O dönemde milletvekili adayı olmasında Yalvaç 
Belediye Başkanı Tekin Bayram’ın önemli rolü olmuştur. 
1990’ların ortaları, Türkiye’de kutuplaşmaların ve bölünmelerin 
yoğun olarak yaşandığı, Isparta’da ise Demirel’in etkisiyle 
oluşmuş Doğru Yol Partisi tabanının dağılmaya başladığı dönem 
olmuştur. 1995 seçimlerinin sonuçları bu görüşü 
doğrulamaktadır. Seçim sonuçlarına göre beş milletvekilliğinin 
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üçünü yine DYP çıkarırken bir milletvekilini Refah Partisi, diğer 
bir milletvekilini de ANAP çıkarmıştır.  

1983 seçimlerinde ilin tüm milletvekilliklerini kazanan ANAP, 
1987’de Demirel’in dönüşü ile iki dönem boyunca Isparta’dan 
milletvekilliği kazanamamıştır. 1987 ve 1991 seçimlerinde DYP, 
ilin tüm milletvekilliklerini kazanmıştır. 1995 seçimlerinin 
Türkiye genelinde birinci partisi olan RP’nin Isparta’da bir 
milletvekili çıkarması dikkate değerdir. Çünkü bu, MSP 
geleneğinden olan bir partinin Isparta’da kazandığı ilk 
milletvekilliğidir. Diğer taraftan ANAP, 1995 seçimleri ile 
1983’ten bu yana ilk defa Isparta’dan milletvekili kazanmıştır.  

 

1995 Seçimlerinde Isparta’da Partilerin Oy Oranları 

 

Đşte Mumcu bu koşullarda seçilmiş ve daha sonraki iki seçimde 

daha milletvekili olarak Isparta’yı temsil etmiştir.  
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1999 Seçimleri: Yükseliş 

 

Türkiye’de 1999 seçimleri DSP ve MHP’nin galibiyeti ile 
sonuçlanmış, merkez sağ partiler olan ANAP ve DYP ise Yılmaz 
ve Çiller liderliklerinde biraz daha gerilemişleridir. Bu 
konjonktürde Isparta özeline baktığımızda DSP’nin Türkiye 
geneli ile aynı ivmeyi yakalayamadığını, bunun yerine MHP’nin 
Isparta’da birinci parti olduğunu, DYP’nin ülke ortalamasının 
neredeyse iki katı kadar oy aldığını ve ANAP’ın 1995 seçimlerine 
göre oylarını arttırdığını görüyoruz.  

 

1999 Seçimlerinde Isparta’da Partilerin Oy Oranları 

 

1999 seçimleri Erkan Mumcu için rüştünü ispat etme seçimleri 
olmuştur. Bu seçimlere girerken ANAP’ta önemli görevler 
üstlenmiş olan Mumcu, partisi ülke genelinde gerilerken kendi 
seçim bölgesinde oylarını arttırmayı başarmıştır.  

 

29,3

23,1

17,1

9,9 9,6

5,5 5,5

0

5

10

15

20

25

30

35

MHP DYP ANAP DSP FP CHP Diğer



1999 Seçimlerinde E

1999 seçimleri sonrasında kurulan DSP 
Hükümetinde Mumcu, Turizm Bakanı olarak görevlendirilmiştir. 
Türkiye kamuoyu onun adını bu tarihten sonra daha fazla 
duyacak ve söylemine ilgi göstermeye başlayacaktır. Bunun 
nedenlerinden biri, Mumcu’nun söyleminin Türkiye’nin alışılmış 
siyasetçi profilinin dışında bir karakter taşımasıdır. Yine bir 
başka neden olarak Mumcu’nun kabinenin en genç bakanı 
olmasını görebiliriz. Bu iki etkeni bir arada düşündüğümüzde 
medyanın ilgisinin yoğunlaşmasını anlayabiliriz. Medya onu 
yüceltmek istediği zamanlarda çıkışlarına geniş yer ayırmakta, 
eleştirmek istediği zamanlarda ise özellikle gençlik döneminde 
başka bir siyasi fraksiyonda yer almasından ve Yazı dergisinde 
yazdığı makalelerden hareket etm

Ağustos 1999 depreminde Türkiye’de siyasi ve yönetsel sistemin 
enkaz altında kaldığını söyleyen Mumcu, o dönemde pek çok 
haklı tepkiyi dillendirmiştir. Öte yandan başında bulunduğu 
bakanlığın gereksizliğinden bahsederek kapatılmasını isteyen bu 
siyasetçi halka değişik görünmektedir. Ancak Mumcu’nun 
söylemlerinin ülke gündeminde krize sebep olduğu zamanlar da 
olmaktadır. Bu krizlerden biri Ekim 2000’de Đstanbul 
Üniversitesi’nin açılış töreninde yaşanmıştır. Đstanbul 
Üniversitesi’nin açılışında üni
Turizm Bakanı, abartılmış duyarlılığın taassuba yol açacağını 
söylemektedir. Bu söylem o dönemde bir yandan tepki ve eleştiri 
ile karşılanırken diğer yandan da bir özgürlük talebi olarak 
algılanmaktadır.  
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1999 Seçimlerinde Erkan Mumcu Broşürü 

 

1999 seçimleri sonrasında kurulan DSP – MHP – ANAP 
Hükümetinde Mumcu, Turizm Bakanı olarak görevlendirilmiştir. 
Türkiye kamuoyu onun adını bu tarihten sonra daha fazla 
duyacak ve söylemine ilgi göstermeye başlayacaktır. Bunun 

den biri, Mumcu’nun söyleminin Türkiye’nin alışılmış 
siyasetçi profilinin dışında bir karakter taşımasıdır. Yine bir 
başka neden olarak Mumcu’nun kabinenin en genç bakanı 
olmasını görebiliriz. Bu iki etkeni bir arada düşündüğümüzde 

laşmasını anlayabiliriz. Medya onu 
yüceltmek istediği zamanlarda çıkışlarına geniş yer ayırmakta, 
eleştirmek istediği zamanlarda ise özellikle gençlik döneminde 
başka bir siyasi fraksiyonda yer almasından ve Yazı dergisinde 
yazdığı makalelerden hareket etmektedir.   

Ağustos 1999 depreminde Türkiye’de siyasi ve yönetsel sistemin 
enkaz altında kaldığını söyleyen Mumcu, o dönemde pek çok 
haklı tepkiyi dillendirmiştir. Öte yandan başında bulunduğu 
bakanlığın gereksizliğinden bahsederek kapatılmasını isteyen bu 
siyasetçi halka değişik görünmektedir. Ancak Mumcu’nun 
söylemlerinin ülke gündeminde krize sebep olduğu zamanlar da 
olmaktadır. Bu krizlerden biri Ekim 2000’de Đstanbul 
Üniversitesi’nin açılış töreninde yaşanmıştır. Đstanbul 
Üniversitesi’nin açılışında üniversite duyarlılığını eleştiren 
Turizm Bakanı, abartılmış duyarlılığın taassuba yol açacağını 
söylemektedir. Bu söylem o dönemde bir yandan tepki ve eleştiri 
ile karşılanırken diğer yandan da bir özgürlük talebi olarak 
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Mumcu’nun Turizm Bakanlığı’nın sonu bir başka kriz ile 
gelmiştir. Kriz, dönemin Đçişleri Bakanı olan Sadettin Tantan’ın 
yurtdışında olması nedeniyle ona vekalet eden Mumcu’dan, 
ANAP lideri Yılmaz’ın Jandarma’nın bakanın izni olmadan 
açıklama yapmasını engelleyen genelgeyi yayınlamasını istemesi 
ve Mumcu’nun bunun reddetmesi ile ortaya çıkmıştır.   

Kasım 2001’de Mumcu bu kez dönemin başbakanı Ecevit’e 
yönelik eleştirel bir üslup takınmıştır. Çözüm Đçin Yeniden 
Yapılanma programını hazırlayıp ANAP Genel Başkan Vekili 
olarak tanıtan Mumcu, Ecevit’in kalkınmanın köyden 
başlatılacağı söylemi ve bunu izleyen projelerinin çağın 
gerçeklerini yansıtmadığını söylemiştir. Bu söylem ise o 
dönemde koalisyon ortağı olan ANAP ve DSP arasında sorun 
yaratmıştır. Ancak Mumcu eleştirilerinin Ecevit’in kişiliğine 
değil, bir anlayışa yönelik olduğunu söylemiştir. 20 Kasım 
2001’deki köşesinde bu gelişmeleri değerlendiren Güneri 
Civaoğlu ise ortada dolaşan yargılardan biri olarak son ANAP 
kongresinde en fazla oyu alan Mumcu’nun gönlünde Yılmaz’ın 
yerine genel başkan olmanın yattığını yazmaktadır.  

Mayıs 2002’de Türkiye, Erkan Mumcu’nun ANAP’tan kopuşunu 
iyice anlamaya başlamıştır. Bu günlerde Mumcu, ANAP’a ve 
liderine yönelik olarak pek çok eleştiri getirmiş, liderin değişimi 
yönetemiyorsa çekilmesi gerektiğini onun yerine bu işi yapacak 
birinin çıkacağını söyleyerek adeta kendisini tarif etmiştir. 
Eleştiriler değişimin şart olduğu, partide liderlik sorunu olduğu, 
partinin halk tarafından güvenilmez bulunduğu ve şirketleşmiş 
olduğu tespitlerinde yoğunlaşmıştır. Bunun üzerine Yılmaz, 
Mumcu’yu partinin ikinci adamlığından bir görev değişikliği ile 
almıştır. Böylece ANAP’ta açıktan bir liderlik mücadelesi 
yürütülmeye başlanmıştır. Bu dönemde Yılmaz ve Mumcu’nun 
uzlaşmaya çalıştığı, Yılmaz’ın seçimi atlattıktan sonra parti 
liderliğini Mumcu’ya devredeceği konuşulmuş ancak bu senaryo 
gerçekleşmemiştir. Bu tarihten sonra Isparta’da partililerle 
birlikte değerlendirme yapan Mumcu, durumun vahametini 
açıkladıktan sonra ayrılma sinyallerini güçlendirmiştir. Yılmaz 
ise Mumcu’yu maceperestlikle suçlamış, ANAP’tan ayrılanların 
eski parlak kariyerlerini tekrar yakalayamadıklarını söylemiştir. 
Bunun tersine, ilerleyen süreçte AKP Genel Başkanı Erdoğan 
ise, Mumcu ile yollarının benzer olduğunu ve onu partisinde 
görmenin şaşırtıcı olmayacağını belirtmiştir.  
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Aynı dönemde konuşulan senaryolardan birisi de Mumcu’nun 
Mehmet Ağar, Sadettin Tantan ve Melih Gökçek gibi isimlerle 
birlikte Demokrat Parti çatısı altında alternatif bir oluşuma 
katılacağıdır. Ancak bu senaryo da gerçekleşmemiş bilindiği gibi 
2002 seçimleri öncesinde Mumcu, ANAP’tan ayrılarak AKP’ye 
geçmiş ve Isparta birinci sıra milletvekili adayı olmuştur. 
Burada kritik soruyu Vatan Gazetesi’nden Elif Ergu, Mumcu ile 
bir röportajında sormuştur: Neden bağımsız aday olmadınız, 
Isparta’da güçlüsünüz? Mumcu’nun yanıtı bağımsızların sesini 
duyuramadıkları şeklinde olmuştur.  

 

2002 Seçimleri: Transfer 

 

Mumcu’nun AKP’ye geçişi medyanın uzun süre ilgisini çeken bir 
konu olmuştur. Katılım töreninde Mumcu, tabanından gelen 
talebe göre davranarak millet iradesine uygun bir karar 
verdiğini söylemiştir. Ancak katıldığı tv programlarında ve 
söyleşilerde bu durumu uzunca süre açıklamaya devam 
etmiştir. Bu dönemde ortaya atılan iddialardan biri de Tayyip 
Erdoğan’ın yasaklı olması nedeniyle partinin olası lider 
adaylarından birinin de Mumcu olduğudur. Ancak bu da 
gerçekleşmeyen senaryolar arasında yerini almıştır. 2002 
seçimlerinde Isparta özeline baktığımızda Mumcu, 
hemşehrilerinden tüm Isparta milletvekilliklerini yeni partisine 
istemiş, Ispartalı seçmen AKP’ye dört, CHP’ye ise bir milletvekili 
vermiştir. Ancak 2005’te bu tablo iki AKP, iki ANAP ve bir CHP’li 
olarak değişmiştir.  
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2002 Seçimlerinde Isparta’da Partilerin Oy Oranları 

 

2002 seçimlerinin ardından Mumcu, Abdullah Gül 
başkanlığında kurulan 58. Hükümette Milli Eğitim Bakanı 
olarak görev almıştır. Bu dönemde en çok göze çarpan gelişme 
hazırlanan özerk demokratik üniversite öngören YÖK 
düzenlemesinin hayata geçememiş olmasıdır. Mumcu, Tayyip 
Erdoğan başkanlığında kurulan 59. Hükümette ise Kültür ve 
Turizm Bakanı olarak yer almıştır. Şubat 2005, Mumcu’nun 
AKP’den ayrılarak ANAP’a dönüş sürecinin başladığı tarih 
olmuştur. Mumcu, AKP’den ayrılışına sebep olarak görüş 
ayrılıklarını ve kendisinin misafir olarak algılanmasını gösterse 
de bu tarihten sonra uzunca bir süre bu kez AKP’den neden 
ayrıldığını değişik platformlarda açıklamak durumunda 
kalmıştır. Hemşehrilerinin partiler arasındaki bu hareketliliği, 
lider siyasetçileri desteklemeye istekli olan Ispartalı seçmenler 
tarafından da ilgiyle ve merakla izlenmiştir.  

Nisan 2005’te yapılan kongre ile tekrar ANAP’a dönen Mumcu, 
bu kez partinin başındadır ve kendisine büyük ümitler 
bağlanmıştır. Kısa süre içinde AKP ve CHP’den yaşanan 
kopmalarla ANAP mecliste grup sahibi de olmuştur. Eski 
partisinin yeni lideri olarak yaptığı ilk icraatlardan biri partinin 
kurumsal kimliğinde değişikliğe gitmek olmuştur. 1983’ten bu 
yana bal petekli, Türkiye haritalı ve arılı, sarı ANAP ambleminin 
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yerine yeşil fona beyaz arıdan oluşan yeni bir amblemi 
kullanmaya başlamıştır. Ayrıca partinin ANAP olan kısaltması 
yerine ANAVATAN adını tercih etmiştir. Mumcu’nun söylemine 
göre yeni Anavatan, ilk Anavatan’ın yani Özal dönemindeki 
icraatların ve anlayışın günümüzdeki versiyonu olacaktır. 
Böylece Mumcu da tıpkı, 2002’de Yılmaz’ın yaptığı gibi, kendi 
lider karizmasına güvenmek ve partiyi bunun üzerine inşa 
etmeye çalışmak gibi zor bir yolu tercih etmek yerine partinin 
efsaneleşmiş genel başkanı Özal’ın popülaritesinden 
faydalanmak gibi kısa ve kolay olan yolu seçmiştir.  

 

 

Mumcu ANAP’ının Amblemi  

 

2007 Seçimleri: Düşüş 

 

2007 seçimlerinden önce Mumcu ve partisi Türkiye gündeminde 
önemli bir yer işgal etmiştir. Bunun nedenlerinden biri 
cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında 367 rakamından dolayı 
ANAP’lı milletvekillerinin kritik bir konuma yükselmesidir. Bu 
süreçte Mumcu tv ekranlarından ve gazete manşetlerinden 
eksik olmamış, ANAP grubunun meclis genel kuruluna katılıp 
katılmayacağı aşırı bir merakın konusu olmuştur. Sonuçta 
ANAP grubu mecliste yer almamış ve böylece 367 çoğunluğunu 
sağlayamayan AKP cumhurbaşkanını seçme yeterliliğine 
erişememiş, seçimlerin de yolu açılmıştır. ANAP grubunun tavrı 
kamuoyunda uzun müddet tartışılmış ve ANAP’ın milli irade 
anlayışı sorgulanmıştır.  
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2007 seçimlerine kısa bir süre kala ANAP’ın ve lideri 
Mumcu’nun popülaritesini arttıran bir başka gelişme ise DYP ile 
birleşme hareketi olmuştur. Bu amaçla Mumcu ve DYP lideri 
Mehmet Ağar bir birleşme protokolü imzalamışlar ve kendi 
deyimleri ile olmazı olur yapan yol arkadaşları olmuşlardır. Kısa 
süre içinde DYP adını Demokrat Parti olarak değiştirmiş ve 1946 
ruhunun tekrar canlandırılacağı vaadiyle birleşme söylemlerini 
her iki parti de yinelemiştir. Bu noktada getirilen en önemli 
eleştiri ise partilerin ülke barajını aşmak için bu şekilde bir 
birleşmeye yanaştıkları yönündedir. Ancak öngörülen 
birleşmenin gerçekleşmemesi DP’yi seçimlerde tek başına 
bırakırken ANAP’ı seçimlerin dışına itmiştir. 2007 seçimlerinde 
ANAP’ın eski lideri Yılmaz’ın Rize’den bağımsız milletvekili 
olarak seçilmesi Mumcu’yu daha da zor bir duruma sokmuştur. 
Yılmaz hakkında sarf ettiği sert sözler partinin özellikle 
Karadeniz teşkilatlarından tepki görmesine sebep olmuştur.     

Mumcu’nun yokluğunda yapılan 2007 seçimlerinde Isparta’da 
görünüm Türkiye genelinin bir tekrarı olmuştur. Đlin beş 
milletvekilinden üçünü AKP, birini CHP ve diğer birini de MHP 
kazanmıştır. Mumcu ise 2008 sonbaharında kongreye 
gidileceğini ve genel başkan adayı olmayacağını açıklamıştır.  

 

Son Söz: Şimdilik Son Perde 

 

1995’te sıradan genç bir taşra milletvekili olarak başlayan 
siyasal kariyerinde parti yöneticisi, bakan, ikinci adam, tekrar 
bakan ve sonrasında parti genel başkanı olan Erkan 
Mumcu’nun yükseldiğinden daha hızlı bir düşüşü olduğunu 
söylemek sanırım yanlış olmayacaktır. Büyük söylemlerin ve 
eylem vaatlerinin arkasında yer alarak dikkat çeken ancak 
bunların gerçekleştirilmesinde konjonktürün de etkisiyle yeteri 
kadar başarılı olamayan bir siyaset adamı olarak Mumcu’nun 
kariyeri, 2007 seçimlerinden kısa bir süre sonra parti liderliğini 
bırakması ile sona ermiş görünüyor. Yine de Türkiye’de her yeni 
günün yeni bir ortamı yarattığı göz önüne alınırsa Mumcu’ya 
tükendi demek için oldukça erken olduğunu söyleyebiliriz. 
Đlerlemiş yaşına rağmen Demirel’e ve partisini sürekli gerileten 
Yılmaz’a halen gereksinim duyan ve kendini yenilemek 
konusunda yetenekleri sorgulanan Türk siyasetinde son perdeyi 
iyi oynayamamış olan Mumcu için de elbette uygun koşullar er 
ya da geç oluşacaktır. Şimdiden Mumcu’nun dönüşünün 
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sürpriz olmayacağını söylemekte fayda var. Ancak merak edilen 
belki onun yeni perdeyi nasıl oynayacağı olabilir.   
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ETKĐN BĐR YEREL SĐYASET AKTÖRÜ OLARAK  
TEKĐN BAYRAM 

 
Hakan M. Kiriş 

 
Türkiye’de siyasi parti liderlerinin başarılı ya da başarısız 
olmaları fark etmeksizin uzun yıllar bu konumu muhafaza 
ettikleri ve bu durumun halk tarafından fazlaca yadırganmadığı 
herkesçe malum. Daha açık bir ifadeyle belirtmek gerekirse 
Türkiye’de siyasal elitlerin gerek iktidar gerekse muhalefet 
partilerinde oldukça dar bir kadro olarak iktidarı tek ellerinde 
tutmak istedikleri bu sebeple gelenin bir daha gitmek istemediği 
ve siyasal kadroların zorlukla yenilendiği görülüyor. Buna 
karşın yerel yönetim mekanizmalarında durum daha farklı. 
Türkiye’de yerel siyasal elitler hızlı bir değişime tabiler, her 
seçim döneminde seçimle gelen yerel yöneticilerin büyük oranda 
değiştiği görülüyor. Bu durumu halkın yerel siyaseti daha 
yakından izlemesi ve yerel yönetim mekanizmalarının seçimi ve 
işleyişi konusunda daha etkili olabilmesine bağlamak mümkün. 
Tabii ülkemizde yerel yönetimler deyince akla ilk gelen ve göz 
önünde olan kurum belediyeler olduğundan birkaç dönem üst 
üste belediye başkanlığı yapmak oldukça zor görünüyor. Çünkü 
belediye başkanları beş yıllık icraat dönemleri boyunca en fazla 
izlenen ve en fazla eleştirilen yerel siyasetçilerin başında geliyor. 
2009 Yerel Seçimleri bu tür örneklerin tekrar gündeme 
gelmesine yol açtı.  

2009 belediye başkanlığı seçim sonuçlarına göre Isparta’da, 
daha önceki seçimlere göre değerlendirildiğinde oldukça parçalı 
ve çeşitli bir tablo ortaya çıkardı. Đl genelinde kent belediye 
yönetimleri dört parti arasında (AKP – CHP – DP – MHP) 
neredeyse eşit paylaşıldı. Isparta il merkezi belediye başkanlığını 
kendiliğinden oluşan AKP karşıtı seçmenleri kendi adı 
arkasında daha çok toplayabilen aday seçimi kazandı. Buna 
karşın muhalif eğilimleri ile bilinen Eğirdir’in belediye 
başkanlığı’nı ise iktidar partisi AKP kazandı. Isparta’da diğer üç 
partiye göre daha düşük bir oy oranına sahip olan CHP, üç 
ilçenin belediye başkanlığını kazandı. Bütün bunlara ek olarak 
2004’te Yalvaç Belediye Başkanlığı’nı kaybetmiş olan Tekin 
Bayram, 2009 seçimleri ile yeniden ve dördüncü kez Yalvaç’ın 
belediye başkanı seçildi.  
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Bu araştırmada Tekin Bayram’ın ilk kez belediye başkanı 
seçildiği 1989 seçimlerinden başlayarak 1994 – 1999 – 2004 ve 
2009 seçimleri kapsamında Yalvaç özelinde bir değerlendirme 
yapılacaktır.  

 

1989’dan 2009’a Türkiye’de ve Isparta’da Genel Siyasi 
Görünüm Ve Yalvaç’ta Belediye Başkanlığı Seçimleri 

 

1980 öncesinde yapılan dört yerel seçim olan 1963 – 1968 – 
1973 ve 1977 seçimlerinde Yalvaç belediyesi Adalet Partili 
adaylar tarafından kazanılmıştır. 1980 sonrasında ise Yalvaç’ta 
2004 yılına kadar olan dört dönemde ANAP geleneğinin 
yerleştiği görülmektedir.  

12 Eylül sonrasında sivil yönetime geçiş iki seçim ile 
yaşanmıştır. Bunlardan ilki 1983 yılında yapılan milletvekili 
genel seçimleri, diğeri ise 1984 yılında yapılan yerel yönetimler 
seçimidir. Türkiye geneline bakıldığında 1983 seçimlerine 
sadece üç parti katılabilmiş ve Milliyetçi Demokrasi Partisi ile 
Halkçı Parti’ye karşı Anavatan Partisi %45’lik oy oranı ile 
iktidarı tek başına elde etmeyi başarmıştır. 1984 seçimlerinde 
tek başına iktidar olarak giren ANAP, il genel meclisi ve belediye 
seçimlerinde oy oranlarını korumuş hatta arttırmıştır.  

1984 yerel seçimlerinin Isparta il genelindeki görünümü ise ülke 
genelinden biraz daha farklı olmuş, bu farklılıkta Isparta’nın 
siyasal gelenekleri etkili olmuştur. 1984 seçimlerinde 
Isparta’daki belediyelerin DYP ve ANAP arasında paylaşıldığı 
dikkati çekmektedir. 1984 seçimlerinde ANAP’ın önemli oranda 
farkla kazandığı belediyelerden biri de Yalvaç Belediyesi 
olmuştur. Bu seçimlerde ANAP, Yalvaç’ta %60’lık bir oy oranını 
yakalamış ve adayı Ramazan Tosun Türkoğlu belediye başkanı 
olmuştur. ANAP’ı %31’lik oy oranı ile DYP takip etmiştir.  
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Yalvaç’ta 1980 Sonrası Belediye Başkanlığı Seçimleri 

Seçim 
Yılı 

1.Parti – Oy 
Oranı ve 

Kazanan Aday 

2.Parti ve 
Oy Oranı 

Diğer 
Partilerin  

Toplam Oy 
Oranı 

1984 
ANAP %59,98 

Ramazan Tosun 
Türkoğlu 

DYP %31,1 
MDP + RP    

%8,9 

1989 
ANAP %41,95 
Tekin Bayram 

DYP %32,7 
MÇP + RP + 
SHP %25,3 

1994 
ANAP %58,4 

Tekin Bayram 
DYP %29,4 

MHP + RP + 
CHP %12,13 

1999 
ANAP %50,5 

Tekin Bayram 
FP %25,1 

MHP +CHP + 
DYP +BBP + 
LDP %24,4 

2004 
AKP %57 

Yalçın Bulgurcu 

ANAP %38,8 
Tekin 

Bayram 

BTP + DYP + 
CHP + GP + SP 

+ MHP %4,2 

2009 
DP %42,6 

Tekin Bayram 
AKP %34,1 

MHP +SP + 
BTP 

%23,3 

 

1989 yerel seçimlerine uzanan konjonktürde eski liderlerin 
siyasi yasakları kalkmış ve Süleyman Demirel DYP’nin başına 
geçmiştir. 1989 seçimleri iktidar partisi ANAP için sonun 
başlangıcı olan seçimler olarak kabul edilmektedir. Bu 
seçimlerde ANAP, SHP ve DYP’nin ardından üçüncü parti 
olabilmiş ve iktidarının meşruiyeti tartışmalı hale gelmiştir. Aynı 
seçimlerde Isparta il genelinde bulunan belediyelerin büyük 
bölümü DYP’ye geçmiştir. Aynı dönemde Yalvaç, ANAP’ın 
Isparta’da kazandığı az sayıdaki belediye başkanlığından biri ve 
büyüklüğü bakımından en önde geleni olmuştur. Yalvaç 
Belediye Başkanlığı’na bu dönemde Tekin Bayram seçilmiştir. 
Bu seçimlerde Yalvaç’ta ikinci parti ise, %32,7’lik oy oranı ile 
DYP olmuştur.  

1994 yerel seçimleri Türkiye’de seçmen tercihlerinin partiler 
arasında en fazla bölündüğü ve sonuç olarak parçalı bir tabloyu 
ortaya çıkardığı seçimlerden biri olmuştur. Bu seçimlerde 
Isparta il genelinde DYP baskın görünümünü korurken farklı 
partilerin de Isparta’da önemli oranda belediye başkanlığını 
kazandığı görülmektedir. Bu dönemde DYP’den sonra Isparta’da 
en fazla belediye başkanlığı kazanan parti ANAP olmuştur. 1994 
seçimlerinde Yalvaç’ta belediye başkanlığına yeniden aday olan 
ANAP’lı Tekin Bayram, 1989’a göre oylarını arttırarak yeniden 
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belediye başkanı seçilmiştir.  Bu seçimlerde Yalvaç’ta ikinci 
parti ise, %29,4’lük oy oranı ile DYP olmuştur. 

Türkiye’de 1999 Yerel Seçimleri, Milletvekili Genel Seçimleri ile 
aynı günde yapılmış ancak milletvekili seçimlerinden daha farklı 
sonuçları beraberinde getirmiştir. Örneğin milletvekili 
seçimlerinin birinci ve ikinci partisi olan DSP ve MHP bu 
başarılı sonuçlarını yerel seçimlere yansıtamamışlardır. Özellikle 
belediye başkanlığı seçimlerinde seçmenler ağırlıklı olarak 
merkez sağ partileri olan ANAP ve DYP’ye itimat etmeye devam 
etmişlerdir. 1999’da Isparta il genelinde de, Türkiye’de olduğu 
gibi, parçalı bir belediye başkanlığı dağılımı olmuştur. Bu 
dönemde Yalvaç Belediye Başkanlığı’na ise, bu makama üçüncü 
kez aday olan Tekin Bayram, %50,5’lik oy oranı ile seçilmiştir. 
Bu dönemde Yalvaç’ta ANAP’ı %25’lik oy oranı ile bu kez Fazilet 
Partisi takip etmektedir.  

2002 Genel Seçimlerinde yaşanan büyük tasfiyenin ardından 
AKP iktidarı döneminde yapılan 2004 Yerel Seçimleri, Türkiye’de 
tek parti iktidarlarının yerel seçimlerdeki avantajlarını gözler 
önüne seren örneklerden biri olmuştur. Bu seçimlerde AKP, 
ülke geneli ile birlikte Isparta’da da baskın bir görünüm 
sağlamıştır. 2004’te Yalvaç Belediye Başkanlığı’nı da AKP adayı 
Yalçın Bulgurcu kazanmış, AKP ve Bulgurcu’nun ardından 
ikinci parti ve aday ise, %38,8’lik oy oranı ile ANAP ve dördüncü 
kez başkanlığa aday olan Tekin Bayram olmuştur.  

Bugün itibariyle Türkiye’de yaşanan son seçim olan 2009 Yerel 
Seçimleri, 2004’e göre tek parti iktidarının gerilediğini ve az 
sayıda da olsa farklı eğilimlerin seçimlerde etkinlik kazandığını 
göstermektedir. Türkiye genelinde bölgesel olarak farklılaşan bir 
tablonun oluştuğu bu seçimlerde Isparta il genelinde belediye 
başkanlıkları bakımından yine parçalı bir görünüm ortaya 
çıkmıştır. Yalvaç özeline bakıldığında ise, belediye başkanlığına 
yeniden ancak bu kez Demokrat Parti’den aday olan Tekin 
Bayram’ın %42,6’lık oy oranı ile dördüncü kez seçildiği 
görülmektedir. Bayram ve partisini ise, %34’lük oy oranı ile 
iktidar partisi AKP izlemektedir.  

1989 yılında ilk kez belediye başkanlığına seçilen Tekin Bayram, 
bu tarihten sonraki üç dönemde Türkiye’deki siyasal kırılmalar 
ve bu kırılmaların Isparta’ya yansımalarına rağmen makamını 
elde tutmayı başarmış, 2004 yılındaki tazyikle belediye 
başkanlığını kaybetmiş ancak 2009’da yeniden başkan olmayı 



 
41 

 

bilmiştir. Bu bakımdan Bayram’ın beş yerel seçimi içine alan 
seçim performansına bakmakta fayda vardır.  

 

1989’dan 2009’a Tekin Bayram’ın Seçim Performansı 

 

1989 seçimleri Tekin Bayram’ın girdiği ilk seçimlerdir. Bu 
seçimlerde toplam oyların %41,9’unu almıştır. Diğer partilerin 
oy toplamı ise %58’dir. Bir icraat dönemi sonrasına bakıldığında 
ise bu tablonun tersine döndüğü görülmektedir. 1994’te bu kez 
Bayram ve ANAP oyları %58,4 ile diğer partilerin toplamından 
daha fazla bir orana erişmiştir. 1999 seçimlerinde de oy oranı 
gerilemesine rağmen Tekin Bayram ve ANAP diğer partilerin oy 
toplamını az farkla da olsa geçmeyi başarmıştır. 2004 yerel 
seçimi şüphesiz ki, Tekin Bayram ve partisinin en başarısız 
olduğu seçimler olmuştur. Bu seçimlerden önce partisi ANAP 
2002’de meclis dışında kalmış, Erkan Mumcu AKP milletvekili 
ve bakanı olmuştur. Bu dönemde AKP ve adayına önemli bir oy 
farkı ile geçilen Bayram oyların %38,8’ini almış yine de bu 
sonuçla ikinci olmuştur. 2009 seçimleri ise eski günlerindeki 
performanslarını aratsa da sonuçlarıyla Tekin Bayram ve partisi 
DP’ye Yalvaç Belediye Başkanlığı’nı kazandırmıştır. Bu dönemde 
Bayram’ın oy oranının ilk kez seçildiği 1989 seçimlerinde olduğu 
gibi diğer partilerin toplamının gerisinde kaldığı görülmektedir. 
Dolayısı ile Tekin Bayram, bugün 1994 ve 1999’daki gibi güçlü 
bir seçmen kitlesi tarafından desteklenmemekle birlikte yine de 
iktidar partisi adayına karşı sekiz puanlık bir farkla seçimi 
kazanmış, Yalvaç için diğer siyasetçilerin önünde gelen bir isim 
olmayı sürdürmektedir. Buna ilaveten Tekin Bayram’ın aday 
olduğu DP, Yalvaç belediye başkanlığında 4.640 seçmenin 
oyunu alırken, belediye meclisinde bu oylar 4.302’ye, Yalvaç 
merkezindeki il genel meclisi seçimlerinde ise 3416’ya 
gerilemiştir. Bu durum belediye başkan adayının partisine göre 
daha etkin olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 2004 
seçimlerinde DP’nin Yalvaç’taki oy oranı düşünüldüğünde yine 
bu durum Tekin Bayram’a oy veren önemli oranda DP dışı 
seçmen olduğunu ortaya koymaktadır. 

Yalvaç Belediye Başkanlığı’ndan başka aktif siyasal görevi 
olmayan Tekin Bayram’ın sadece Yalvaç’ta tanınan ve etkili olan 
bir isim olmanın ötesinde Isparta ve Türkiye genelinde de 
tanınır ve etkili bir belediye başkanı ve siyasetçi olarak 
bilinmesinin ardından sorulması gereken sorular, Tekin 



Bayram’ın bu siyasal gücünü
yerel siyasetçi, Anadolu’da orta halli bir ilçenin belediye başkanı 
olarak Türkiye gündeminde nasıl yer edebildiği ve izleyen 
dönemde eski siyasal gücüne erişip erişemeyeceği üzerine 
yoğunlaşmalıdır. Bunun için öncelikle Teki
olduğuna yer vermek, Onun siyaset öncesi ve sonrası 
yaşamından kesitler çıkarmak öğretici olacaktır. 
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Bayram’ın bu siyasal gücünün nereden gelmekte olduğu, bir 
yerel siyasetçi, Anadolu’da orta halli bir ilçenin belediye başkanı 
olarak Türkiye gündeminde nasıl yer edebildiği ve izleyen 
dönemde eski siyasal gücüne erişip erişemeyeceği üzerine 
yoğunlaşmalıdır. Bunun için öncelikle Tekin Bayram’ın kim 
olduğuna yer vermek, Onun siyaset öncesi ve sonrası 
yaşamından kesitler çıkarmak öğretici olacaktır.  

Tekin Bayram’ın Seçim Performansları 
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1989’dan 2009’a Tekin Bayram’ın ve Diğer Partilerin Oy 
Sayı ve Oranları 

Seçim Yılı 

Tekin Bayram'ın 
Partisi ve Oy 

Oranları 

Diğer Partilerin 
Toplam Oy Oranları 

Oy 
Sayısı 

Oy Oranı Oy Sayısı Oy Oranı 

1989 2.711 %41.95 3752 %58,05 

1994 4.576 %58.4 3250 %41,53 

1999 4.408 %50.5 4318 %49,5 

2004 3.532 %38,8 5561 %61,2 

2009 4.640 %42.6 6261 %57,4 

 

Önemli Kesitler 

 

Kişisel internet sayfasında yer alan özgeçmişine göre Tekin 
Bayram, 1952 yılında Yalvaç’ta doğmuştur, Kepçeler 
sülalesindendir, ilk ve orta öğrenimini Yalvaç’ta tamamladıktan 
sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun olur, 
ziraat mühendisidir, Isparta, Antalya ve Çankırı bölgelerinde 
görev yapar ve 1989 yılında belediye başkanı seçilir. Yine bu 
özgeçmiş dâhilinde pek çok sosyal ve kültürel girişim de 
sıralanmıştır. Bayram’ın internet sitesinde seçimlere yönelik 
olarak yer alan sloganı “Dünü Hatırla, Bugünü Düşün, Yarın 
Đçin Seçimini Yap” şeklindedir.  

Araştırma kapsamında Tekin Bayram ile yaptığımız görüşmede 
kendisinin fakülte yıllarında yine Yalvaçlı olan hocası Prof. Dr. 
Doğan Atay ile ülkenin ve Yalvaç’ın meselelerini konuştuklarını, 
bu dönemde yerel sorunlara bakışının şekillendiğini ve bu 
sorunlara çözüm üretmek fikrinin oluştuğunu belirtmiştir.  

Siyasete ANAP’ta başlamasını ise yereldeki siyasi mücadelelere 
bağlamaktadır. Yalvaç Belediye Başkanlığı’na DYP’den aday 
olması konusunda pürüz ortaya çıkınca ANAP’ı tercih eden 
Bayram, o dönemde DYP rüzgârına karşı seçimi kazanabilmiştir.  

1989 – 2004 arasında icraat dönemini verimli geçirmesi ve bu 
durumun seçmen tabanında da karşılığını bulması, Tekin 
Bayram’ı güçlendiren önde gelen faktörlerden biridir. Bayram’ın 
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icracı ve girişken üç belediye başkanlığı dönemi geçirdiği ve bu 
dönemde Ankara’da partisi, partinin lideri ve bürokrasi ile yakın 
temas halinde bulunduğu bilinmektedir. 

1989 sonrasında Tekin Bayram’ın etkisi sadece Yalvaç ile sınırlı 
kalmamıştır. En çok yazılan ve söylenen tarafı ile bir diğer 
Yalvaçlı olan Erkan Mumcu’yu ANAP lideri Mesut Yılmaz’a 
tanıtan ve Onun 1995 seçimlerinde ANAP’tan Isparta Milletvekili 
Adayı olarak gösterilmesini sağlayan, dolayısı ile Mumcu’yu 
siyasete sokan adam olarak bilinmektedir. 1987 seçimleri 
sonrasında ANAP, Isparta’da kötü bir durumdadır. Çünkü aynı 
yıl siyasi yasağı kalkmış olan Demirel, DYP’nin başına geçmiş ve 
emaneti olarak kabul ettiği merkez sağda ANAP’a rağmen 
genişlemeye başlamıştır. Hele ki, memleketi olan Isparta’da bu 
durum daha belirgindir. 1987 milletvekili genel seçimlerinde ilin 
tüm milletvekilliklerini DYP kazanmıştır. Bu seçimleri izleyen 
1989 yerel seçimlerinde de görünüm DYP lehinedir. Isparta’da 
ANAP’ın elinde kalan sınırlı sayıdaki belediyenin en önde geleni 
büyüklüğü bakımından Yalvaç olmuştur. 1991 milletvekili 
seçimlerinde Isparta’dan yine milletvekili çıkaramayan ANAP, 
1994 yerel seçimlerinde Yalvaç’ı elinde tutabilmiştir. 1995 
seçimlerine bu durumda giren partinin seçimlerden çok umutlu 
olduğunu iddia etmek oldukça zordur. Ancak seçimlerde kritik 
faktörler önemli rol oynamış ve Mumcu’yu Türk siyaset 
sahnesine çıkarmış görünmektedir. Bunlardan ilki, Akşam 
Gazetesi’nin Akdeniz Eki yazarı Deniz Akgün’ün belirttiği DYP 
lideri Tansu Çiller’in o dönemde kendisine muhalefet eden 
grubun içinde yer alan Yalvaçlı Ertekin Durutürk’ü listeye 
almamasıdır. Bu durum Yalvaç’ta oyların seyrini değiştirmiş, 
DYP oylarını yarı yarıya düşürürken ANAP oylarını arttırmış 
görünmektedir. Đkinci olarak ise, 1995 yılında TBMM üye sayısı 
550’ye yükseltilmiş ve Isparta’nın temsilci sayısı 5’e çıkmıştır. 
Dolayısı ile Isparta’nın en büyük ilçesi olan Yalvaç, bu 
büyüklüğü ve aynı doğrultudaki seçmen sayısı ile önemli bir rol 
oynamıştır. Örneğin ilçenin 2007 seçimlerinde toplam 36.140 
kayıtlı seçmeni bulunmaktadır ve bu rakam Isparta merkez 
ilçeden sonra il genelindeki en büyük seçmen sayısıdır. Bu 
bakımdan ilçe belediyesi kendiliğinden ön plana çıkmaktadır. 
Yalvaç Belediyesi hem ilçe sınırları dâhilindeki belde 
belediyelerine öncülük etmekte hem de ilçe genelindeki oy akışı 
üzerinde etkili olabilmektedir.  

Yine Erkan Mumcu’nun siyaset sahnesinde yükselmesi, Türkiye 
kamuoyunun dikkatini Yalvaç’a çekmiş ve Mumcu’yu siyasete 
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kazandıran Tekin Bayram ülke kamuoyunda bilinir hale 
gelmiştir. Bu bakımdan Bayram, ANAP döneminde Mumcu’nun 
yerel tabanını muhafaza etme işlevini de üstlenirken Mumcu, 
Bayram’ın 1995 sonrasında Ankara’daki gücünü arttıran 
başlıca unsur olmuştur. Buna karşın 1995’ten 1999’a ANAP’ın 
Isparta’daki oy oranı önemli bir ivme yakalayamamış 
görünmektedir. Hatta 1994’te %19,75 olan oy oranı 1995’te 
%13,8 gerilemiş (27.963 oy), 1999 seçimlerinde ise ancak 
%17’ye (36.853 oy) erişebilmiştir. Yalvaç özelinde ise milletvekili 
seçimleri bakımından ANAP oylarını arttırmıştır ancak diğer 
partilere göre görünümü baskın değildir. 1995’te Yalvaç’ta 
toplam 27.414 oyun 6.530’unu alarak DYP’nin ardından ikinci 
parti olan ANAP, 1999’da toplam 30.244 oyun 9.854’ünü alarak 
birinci parti olmuştur. 1999’da Yalvaç ilçesinde Mumcu’ya 
verilen oy sayısı ile Isparta merkezde verilen oyların sayısı 
birbirine çok yakındır.  Bu tablo etrafında düşününce Mumcu, 
Bayram ve ANAP’ın Isparta genelinde sağlam bir konumda 
olduklarını iddia etmek oldukça zordur. 2002 seçimlerine giden 
süreç bir anlamda bunu doğrulamış ve Mumcu, AKP’ye 
katılarak Isparta birinci sıra adayı olmuştur.  

2004 seçimlerinde yollarını ayırmış olan bu ikili karşı karşıya 
gelmiş, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu AKP Yalvaç 
adayının kazanmasına yönelik kampanya yürütmüş ve iktidarın 
avantajıyla da Yalvaç Belediye Başkanlığı’nı AKP adayı 
kazanmıştır. Bu seçim Tekin Bayram’ın kaybettiği ilk seçim 
olmuştur. Üç dönem başkanlıktan sonra belediye yönetiminden 
ayrılmak durumunda kalmıştır.  

Yerel seçimlerden kısa bir süre sonra ise Mumcu, ANAP’a geri 
dönmüş bunun üzerine Bayram partiden ayrılmıştır. 2007 
seçimlerinde milletvekili adayları olarak Mumcu ve Bayram’ın 
DP ve MHP çatıları altında karşı karşıya gelmesi gündemde yer 
almış ancak gelişmeler böyle bir tabloyu ortaya çıkarmamıştır. 
Hatta Bayram bu dönemde Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat’a 
yaptığı açıklamada “MHP beni listenin iyi bir yerine koyarsa siz 
seyredin seçimi… Erkan mı fazla oy alacak ben mi?” demektedir. 
Bu araştırma kapsamında kendisiyle yaptığımız görüşmede ise, 
Erkan Mumcu’nun acemi ve aceleci manevraları sonucunda 
siyasi mevta olduğunu ifade etmiştir.     

2009 yerel seçimlerine uzanan süreçte ise Mumcu şimdilik 
siyaset sahnesinin dışına itilmiş görünürken Tekin Bayram, 
Yalvaç Belediye Başkanlığı’na geri dönmüştür. Ancak Bayram 



 
46 

 

bugün siyasi gücü en düşük seviyelerde olan bir partinin 
belediye başkanı olarak görev yapmakta ve eski gücünün 
oldukça gerisinde bir konumda yer almaktadır.  

 

Değerlendirme 

 

Yalvaç ve Tekin Bayram örneği, belediye yönetiminde üç dönem 
kesintisiz bulunduktan sonra bir dönem tek parti iktidarına 
karşı girdiği 2004 seçimlerinde bu iktidarın Yalvaçlı bakanı 
Erkan Mumcu’nun tazyiki ile seçimi kaybedip 2009’da 
dördüncü dönem belediye başkanı olmasını sağlayan unsurlar 
yerel siyasetin dinamikleri hakkında ipuçları vermektedir.  

Öncelikle yerel siyasal elit kavramının anlamına bakmak 
gerekir. Yerel siyasal elitler genellikle yörenin okumuş 
çocuklarıdır. Bu yöre çocukları gurbette okumuş, okuduğu 
alanda devlet ya da özel sektörde çalışmış ve daha sonra emekli 
olmak yahut da ayrılmak suretiyle yerel yönetici pozisyonlarına 
aday olmuşlardır. Örneğin uygulamada Yalvaç Belediye 
Başkanlığına aday olmanın yazılı olmayan ancak geçerli olan 
kuralı Yalvaçlı olmaktır. Yörenin okumuş çocuğu olmak bir 
yandan o yöre dışındaki dünyayı algılama ve anlama yeteneğine 
sahip olmayı aynı zamanda da yöreden kopmamış, yerel 
topluma çekincesiz ve yabancı olarak kabul edilmeden katılan 
kişi olmaktır. Tekin Bayram da özgeçmişinde Yalvaçlı Kepçeler 
sülalesinden olduğu vurgulamakta ve konuşmalarında yerel 
aksanı ön plana çıkarmayı ihmal etmemektedir.  

Yörenin çocuğu olmanın yanında kişilik özellikleri oldukça 
önemlidir. Halkın yerel siyasal elite saygı duyması buna karşın 
bir milletvekiline göre daha yakın olması gereken bir çizgi 
bulunmaktadır. Yerel elit seçmen tabanını elinde tutabilecek 
kadar onlara önderlik edecek konumda bulunmalı ancak bu 
tabandan kopmayacak kadar da onlardan biri olmak 
durumundadır. Yalvaç örneğinde başkan Tekin Bayram’ın gerek 
Ankara bürokrasisinde gerekse de partisi kanallarında oldukça 
etkili ve girişken bir belediye başkanı görünümü ile Yalvaçlı 
Tekin Bayram imajının birbiriyle uyumlu bir bütünlük 
sergileyebildiği dikkat çekicidir. Yine özgüven önemli bir 
bileşendir. Örneğin Bayram, kendisinden görece çok daha üst 
düzey konumlarda bulunan Mumcu’dan Erkan diye söz 
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etmekte, bir anlamda kendisini Onun hamisi olarak 
görmektedir.   

Đyi bir icraat dönemi geçirmek ve bunun seçmen tabanında 
görünür olması yerelde tutunmayı sağlayan önde gelen bir diğer 
unsur olmuştur. Đcraatların beğeni toplaması seçmen tabanının 
elde tutulup genişletilmesini sağlayıcı bir etkide bulunmaktadır. 
1989’dan 2004’e Yalvaç’ta önemli bir değişim olduğu Yalvaçlı 
seçmenler tarafından da belirtilmiştir. Bu doğrultuda 1989’dan 
1994’e Bayram’ın oyları büyük oranda artmış, 1999’da da yine 
%50’nin üzerinde kalmıştır.  

Seçim bölgesinin büyüklüğü ve/veya önemi de bu tabloda 
etkili bir başka unsur olarak göze çarpmaktadır. Isparta’da en 
büyük ilçe olan Yalvaç’ın Demirel ve DYP geleneğine rağmen 
merkez sağın diğer yarısı ANAP elinde kalması, partisi dâhilinde 
Tekin Bayram’ın önemini arttırmıştır. ANAP’ın Isparta’da o 
dönemde elinde tuttuğu Gönen, Yenişarbademli gibi ilçe 
belediyeleri ile özellikle Yalvaç sınırları içindeki belde 
belediyelerinin öncüsü ve hamisi konumunda Yalvaç Belediyesi 
ve bu belediyenin başkanı olan Tekin Bayram bulunmuştur.  

Son olarak konjonktürün etkisine yer verilmelidir. 1990’lı yıllar 
hiçbir partinin seçimlerde tek başına baskın bir görünüm elde 
edemediği parçalı bir dönemi işaret etmektedir. Tekin Bayram’ın 
partisi ANAP bu dönemde kesintili olarak koalisyon ortağı 
olmuş, iktidarda bulunmadığı dönemlerde de mecliste önemli 
bir çoğunluğu elinde bulundurmuştur. 2009 seçimlerinde ise 
Tekin Bayram DP’den belediye başkanı seçilmiştir. Kısacası 
Türkiye’de belediye başkanı etkinliklerinde partisinin gücünü de 
hesaba katmak durumundadır.  
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ISPARTA SEÇĐME GĐDERKEN 

 
Hakan M. Kiriş 

 

Isparta’da 29 Mart seçimlerine sayılı günler kala adaylar 
propaganda faaliyetlerini arttırdılar ve seçmenler yavaş yavaş da 
olsa kararını olgunlaştırmaya başladı. Söz konusu bu 
olgunlaşmaya katkıda bulunmak adına seçimlerin ve bu 
seçimlerde oy kullanıp kullanmamanın, dahası Isparta il geneli 
ve merkez ilçesinde seçim rakamlarına bir göz atmanın faydalı 
olacağı kanaatindeyim. 

Siyasi iktidarların seçim mekanizması ile belirlenmesinin ve 
demokrasilerin dünya üzerinde yaygınlaşmasının tarihi çok 
eskilere dayanmamaktadır. Đktidarın meşruiyetinin halkın 
rızasında aranmaya başlaması ile bu rızanın ortaya konma yolu 
olarak seçim mekanizması kullanılmaya başlanmıştır. 
Seçimlerde oy kullanmak yoluyla halk kendini yöneten iktidara 
rıza göstermekte ve yine aynı yolu kullanarak siyasete 
katılmaktadır. Oy hakkı, bundan iki yüzyıl kadar önce belli 
miktarda mülke sahip olmak ve erkek olmak gibi şartlara 
bağlanmış ve toplumun geneline nazaran küçük bir azınlığa 
tanınmıştır. Eşit ve genel oy prensibine ulaşmak için 1900’lü 
yılları beklemek gerekmiştir. Bu bağlamda Genç Türkiye 
Cumhuriyeti söz konusu prensibe ileri batı demokrasilerinden 
önce ulaşmış bir devlet olmuştur Daha 1930’lu yıllarda 
kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan Atatürk Türkiyesi, 
Fransa ve Đtalya gibi pek çok ülkenin oldukça da uzun 
sayılabilecek bir süre önünde yer almaktadır.  

Günümüzde eşit ve genel oy prensibi artık seçimlerin 
vazgeçilmez unsurlarından biridir. Her seçmen ancak bir tek 
oya sahiptir ve her seçmenin kullandığı oyun ağırlığı aynıdır. 
Seçmen üzerinde yaşadığı ülkenin vatandaşı olarak ülkenin 
yönetici kadrosunu belirleyen kişi olarak tanımlanabilir. Seçim 
zamanı yaklaşırken bir vatandaş öncelikle seçime katılıp 
katılmamaya karar vermelidir. Seçime katılmama kararı veren 
bir vatandaş için çeşitli nedenler öne sürebiliriz. Bunlardan ilki; 
vatandaşın siyasal sistem hakkında yeterli bilgiye sahip 
olmasına rağmen varolan siyasal parti ve adayları 
desteklememesi ve onları kendi görüşüne yakın hissetmemesi 
nedeniyle oy kullanmaması durumudur. Öte yandan siyaseti 
kirli bir iş olarak gördüğünden kullanacağı bir oy’un bir şeyi 
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değiştirmeye ve düzeltmeye yeterli olmayacağını düşünebilir. 
Bunların dışında bir olasılık da vatandaşın toplumsal gelişmeler 
hakkında yeterli bilgi sahibi olmaması sebebiyle oy kullanma 
düşüncesini olgunlaştıramamış olması ve oy kullanmayı çok 
külfetli bir faaliyet olarak kabul etmesi dolayısı ile seçime 
katılmak istememesidir. Son olarak vatandaşın kayıtlı olmaması 
gibi çeşitli engelleyici sebeplerle oy kullanamamasını saymak 
mümkündür. Her seçim döneminde katılma/katılmama 
oranlarının açıklanması bize seçime katılmayan bu seçmenlerin 
sayısını  vermektedir.     

Seçime katılacak bir seçmen için siyasi partilerin ve adayların 
çeşitli propaganda, miting, reklam ve iletişim çalışmalarının 
ardından karar verme zamanı gelmiştir. Sandık başına giden bir 
seçmen için de farklı davranış alternatifleri bulunmaktadır. 
Burada da seçmen açık bir protesto gösterisi olarak veya bir 
yanlışlık eseri boş veya geçersiz oy kullanabilir. Yine her seçim 
döneminde açıklanan geçerli/geçersiz oy oranları bize bu 
seçmenlerin sayısını göstermektedir. Boş ve geçersiz oy 
kullanmayan bir seçmen kullanacağı oyu, kendi siyasi 
görüşünü temsil ettiğini düşündüğü veya bu görüşe yakın 
hissettiği siyasi partiye ve bu partinin adayına verebileceği gibi, 
bağımsız bir adayı da destekleyebilir, karşı çıktığı partinin 
seçimi kazanmaması ya da daha fazla güçlenmemesi için bu 
partinin karşısında yer alan partiye yönelerek stratejik bir tercih 
geliştirebilir veya o seçim döneminde ortaya çıkmış flash bir 
partiye yönelebilir. Kısacası seçmenin sandık başına giderken 
manevra alanı oldukça geniştir.  

Seçmenin sergileyebileceği davranıştan, yerel yönetim 
seçimlerine gelecek olursak, Türkiye’de belediye başkanlarının 
tek dereceli olarak seçilmeye başlandığı 1963’ten bu yana 1968, 
1973, 1977, 1984, 1989, 1994, 1999 ve 2004 yıllarında olmak 
üzere toplam dokuz yerel seçim tecrübesi yaşandığını 
görmekteyiz. Ülkemiz ve Isparta gündeminde her geçen gün 
daha fazla yer etmeye başlayan gelecek yerel seçim 29 Mart 
2009’da yapılacak ve bu kapsamdaki onuncu yerel seçim 
olacaktır. Ülkemizde yerel seçimlerin anlamı ve kapsamı sadece 
yerel yönetim mekanizmalarının belirlendiği bir faaliyet 
olmasıyla sınırlı değildir. Bunun yanı sıra yerel seçimler, ulusal 
siyasetin etkisi altında yapılmakta ve ulusal siyaseti etkileyen 
sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Diğer bir deyişle, Türkiye’de 
yerel seçimlerin sadece yerel düzeyde etkinlikler olduğunu 
söylemek oldukça güçtür. Bu nedenle siyasi partiler ve liderler 
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yerel seçim dönemlerinde de parlamento seçimlerinde olduğu 
gibi etkinliklerini arttırmakta, propaganda faaliyetleri 
düzenlemektedirler.  

Türkiye’de yerel yönetim seçimleri il genel meclisi, belediye 
meclisi, belediye başkanlığı ile muhtarlık düzeylerinde 
yapılmaktadır. Bu kapsamda 29 Martta dört farklı sandık 
kurulacaktır. Bu dört farklı sandıktan ilki olan il genel meclisi 
seçimlerinde ortaya çıkan tablo, bir önceki milletvekili genel 
seçimleri ile karşılaştırılacak ve bir sonraki milletvekili genel 
seçimleri için bir prova olarak anlaşılacaktır. Đl genel meclisi 
seçimleri kentleri ve kırsal alanları ile bütün bir ili temsil 
etmektedir. Diğer iki sandık olan belediye başkanlığı ve belediye 
meclisi seçimleri ise her seçmenin yaşadığı mahallin belediye 
yönetimini belirlediği seçimlerdir. Bu açıdan il genel meclisine 
göre daha yerel düzeyde bir çağrışıma sahiptirler. Yine bu 
sebeple belediye başkanlığı oyları ile belediye meclisi oyları 
birbirinden fazlaca farklılaşmamaktadır. Son sandık ise, 
herhangi bir parti ile doğrudan ilgisi ve bağı olmayan 
muhtarların seçilmesi için kurulmaktadır. Muhtarlar en küçük 
yerel yönetim birimi temsilcisi olarak göreve gelmektedirler.   

29 Martta Isparta özeline baktığımızda ilde toplam 295.691 
seçmen il genel meclisi seçimlerinde, 234.673 seçmen ise 
belediye seçimlerinde oy kullanacaktır. 2004 il genel meclisi 
seçimi sonuçlarına göre ilk üç parti sırasıyla %45,5’lik oy oranı 
ile AKP (ya da AK Parti), %19,5 ile MHP, %17,2 ile DYP 
olmuştur. 29 Martta Isparta merkez ilçede, 124.856 seçmen 
belediye seçimlerinde oy kullanacaktır.  2004’te 98.421 olan 
kayıtlı seçmenlerden 78.641’i belediye seçimlerinde oy 
kullanmış ve bu kullanılan oyların da ancak 75.823’ü geçerli 
kabul edilmiştir. 2004’te Isparta merkez belediyesi seçimlerinde 
ilk üç parti, 37.627 oy ve %49,6’lık oy oranı ile AKP (ya da AK 
Parti), 26.128 oy ve %34,4 ile MHP ve 4.478 oy ve %5,9 ile DYP 
olmuştur. Isparta merkezde 2004’te sandık başına gelmeyen 
seçmenin 19.780 ve sandık başına gelen ancak oyunu geçersiz 
kullanan seçmenin ise 2.818 olduğu hatırlanmalıdır.    

Isparta merkez belediyesi için yarışan adaylardan öne çıkan üç 
aday da 2004 yerel seçimlerindeki sıralama ile paralellik 
gösteriyor: AKP adayı Hasan Balaman, MHP adayı Yusuf Ziya 
Günaydın ve DP ile CHP ve GP’nin ortak adayı Mehmet Aybatılı. 
Her üç adayın da daha önceden birer dönem belediye başkanlığı 
yapmış olmaları seçim mücadelesini daha da ilgi çekici hale 
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getiriyor. Mevcut belediye başkanı Balaman, iktidar partisinin 
adayı olarak kendiliğinden bir avantaja sahip görünüyor. 
Günaydın 2004’te Balaman’ı en çok zorlayan aday olarak 
iddiasını sürdürmek ve bu kez başkanlığı kazanmak istiyor, 
MHP’nin de AKP gibi, Demirel sonrası Isparta’da önemli bir 
taban yakaladığı gerçeğini de buna eklemek gerek. CHP ve DP 
gibi bir tarihsel karşıtlığı ifade eden iki partinin AKP karşısında 
Isparta Belediyesi için ortak aday çıkarmasının seçmen 
tabanında benimsenip benimsenmeyeceği önemli. Böyle bir 
sinerjiye DP’nin Isparta’daki gittikçe eriyen ancak halen etkili 
olabilecek kemikleşmiş tabanı ve adayın kişisel etkinliği de 
eklenirse, Aybatılı başkanlık yarışında iddialı olabilir. 1994 – 
2009 yılları arasında Isparta’nın kaderini ellerinde tutan bu 
adaylar, şimdi 2009 – 2014 dönemini kazanmak için çaba 
gösteriyorlar. Bunun dışında ANAP’ın belediye başkanlığı ve 
belediye meclisi için gösterdiği tüm adayların kadınlardan 
seçilmiş olması dikkat çekici bir ayrıntı. Ancak bunu sevindirici 
bulmak bir yana, seçimlere yönelik ümidi olmayan bir partinin 
başvurduğu yanıltıcı bir hamle olması nedeniyle eleştirmek 
oldukça mümkün görünüyor.  

Isparta’da sandıklar açılana kadar sonuçların sohbetler 
esnasında yapılan tahminlerden ve araştırma sonuçlarının 
ortaya koyduğu kesitlerden öteye gidemeyeceği açık. Ancak 
Ispartalı seçmenin gözden kaçırmaması gereken nokta başkan 
adaylarının “nasıl bir Isparta” vaat ettiklerini iyi tahlil etmeleri 
ve kararı buna göre vermeleridir. Kent ve seçmenleri için adaylar 
ve partilerinden önce önemli ve öncelikli olması gereken konu 
bundan ibarettir.  
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SANAL DÜNYA GERÇEK SEÇĐM 

 
Hakan M. Kiriş 

 
Gelişen teknoloji ve iletişim olanakları seçim kampanyalarının 
kapsamını da gün geçtikçe değiştirmeye devam ediyor. Siyasal 
partilerin kampanyaları teknolojinin son imkânlarından 
faydalanarak düzenleniyor. Liderler, bu kampanyalar için özel 
olarak tasarlanmış tır ya da otobüslerde halka seslenmekte, 
görüntüleri dev ekranlarla miting meydanına verilmekte, bu 
mitingler canlı yayınlarla tüm Türkiye’ye ve dünyaya 
sunulmaktadır. Yine partiler, liderler ve adayları hakkında 
duyurular ya da kutlamalar, seçmenlerin cep telefonlarına ve e-
posta adreslerine gönderilmekte, böylece de seçmenin 
farkındalık ve ilgi düzeyleri arttırılmaktadır. Dolayısı ile 
siyasetin klasik yapılış şekli gün geçtikçe değişmekte, siyasiler 
oy maksimizasyonu amacıyla yenilikleri kullanmaya özen 
göstermektedirler.  

29 Mart 2009 Yerel Seçimleri yaklaşırken Isparta’da göze çarpan 
ve yerel basınımıza daha önce konu olan “rekabet sanal aleme 
sıçradı” haberlerine bu kapsamda bakmak gerek. Bu haberlerin 
içeriğinde Isparta’da belediye başkan adaylarının internette yer 
alan arkadaşlık ve paylaşım sitesi Facebook’taki popülerlik 
düzeyleri veriliyordu. Şimdi ilgili konuya daha güncel ve ayrıntılı 
olarak tekrar bakalım. Facebook’ta öne çıkan üç belediye 
başkanı olan Hasan Balaman, Yusuf Ziya Günaydın ve Mehmet 
Aybatılı hakkında yapılan genel bir tarama bize 26 Şubat 2009 
tarihi itibariyle şu sonuçları veriyor: 

Facebook kapsamında leyhte ve aleyhte en fazla gruba sahip 
aday Hasan Balaman. Balaman hakkında kurulan beş grubun 
üçü aday hakkında olumlu görüşlere yer verirken diğer iki grup 
Balaman’a eleştirel bakıyor. Balaman hakkında kurulan 
grupların adı ve üye sayısı şu şekilde: Hasan Balaman grubu 
301 üyeye, Isparta Belediye Başkanı Hasan Balaman grubu 214 
üyeye ve aynı ismi taşıyan bir diğer Isparta Belediye Başkanı 
Hasan Balaman grubu 977 üyeye sahip. Buna karşın Hasan 
Balaman’a eleştirel yaklaşan iki gruptan biri olan Isparta 
Belediye Başkanı Hasan Balaman Olmasın da Kim Olursa 
Olsun grubuna 1.018 üye, Anti Hasan Balaman grubuna ise 37 
üye kayıtlı. Balaman’a eleştirel yaklaşan grupların ana 
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sayfalarında ilişkili gruplar bölümünde Yusuf Ziya Günaydın’a 
ait grupları bağlantı olarak vermesi siyasal karşıtlıkların 
görülmesi bakımından ilgi çekici. Yusuf Ziya Günaydın adına 
Facebook’ta kurulmuş üç grup mevcut, bunlar Günaydın’ın 
lehinde olan gruplar. Yeniden Yusuf Ziya Günaydın grubu 419 
üyeli, Yusuf Ziya Günaydın Tekrar Isparta Belediye Başkanı 
Olsun grubu 1.212 üyeli ve Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya 
Günaydın Olsun Đsteyenler grubu 156 üyeli. Mehmet 
Aybatılı’nın ise bir grubu bulunuyor. Efsane Başkan Mehmet 
Aybatılı adını taşıyan bu grubun 537 üyesi var.  

Facebook’taki bu hareketliliği genel olarak yorumlamak 
mümkün. Şu an iktidar mevkiinde olan Hasan Balaman’e lehte 
olduğu kadar aleyhte yaklaşanların olması oldukça normal bir 
durum. Çünkü internet kullanıcısı olan seçmenler güncel 
gelişmeleri izliyor ve değerlendiriyorlar. Bu değerlendirmeyi 
sanal dünyaya yansıtırken günlük yaşamlarında Isparta kent 
hayatı ile ilgili olarak karşılaştıkları olumsuzlukları 
hâlihazırdaki belediye başkanı Balaman’a fatura ediyorlar. 
Bundan iki dönem önce belediye başkanlığı yapmış olan 
Aybatılı’nın adına kurulan bir grubun olması da bu doğrultuda 
açıklanabilir. 1994 – 1999 dönemi, çoğunluğunu genç olarak 
düşündüğümüz Facebook kullanıcıları için oldukça eski bir 
tarih. Aybatılı’nın icraat döneminde Facebook üyelerinin 
çoğunluğu çocukluklarını ya da erken gençliklerini 
yaşamaktaydılar. Bu nedenle Aybatılı en eski belediye başkanı 
olarak sanal dünyada en az popüler aday durumunda. Ancak 
Facebook’taki popülerlik oranlarını eskiden yeniye artar 
şeklinde bir kurala bağlayamıyoruz. Çünkü Günaydın’ın 
popülerlik düzeyi Hasan Balaman’dan daha fazla gibi 
görünüyor. Günaydın’ın Facebook’taki bu popülerliği, adayın ve 
partisinin Facebook kullanıcısı olan bu seçmen kitlesini daha 
fazla yakalayabildiğini ya da Günaydın’ı destekleyen kitlenin 
Facebook’ta daha aktif olduğunu gösteriyor.  

Bu durum yine Facebook’ta yer alan yerel seçim anket 
uygulamasında da göze çarpıyor. Isparta ile ilgili olarak 2.745 
kişinin oy kullandığı bu ankette, yine 26 Şubat 2009 tarihi 
itibariyle, %37,8’lik oy oranı ile MHP; %27,1’lik oy oranına sahip 
AKP, %14,9’luk CHP ve %5,1’lik DP’nin önünde görünüyor. 
Ancak anketin Isparta il genelinde mi yoksa sadece merkez 
belediyesi için mi geçerli olduğu açık değil. Buna ek olarak 
internet üzerinde yerel seçimlerle ilgili olarak kurulu bulunan 
pek çok web sitesinde bu tür anketler yer alıyor. Anketlerin 
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sonuçları ise bir web sitesinden diğerine taban tabana zıt 
olabiliyor. Bu durumun ortaya çıkmasında web sitesinin hangi 
kitleye hitap ettiği, hangi kitlenin bu siteden daha fazla 
haberdar olduğu gibi etkenler önem taşıyor. Bunlara birkaç 
örnek olarak www.baskanimiariyorum.com, www.secimnet.com, 
www.sanalyerelsecim.com, www.yerelsecimler.net, 
www.yerelsecim09.com gibi web siteleri gösterilebilir.   

Daha genel bir fikir vermesi açısında bir de arama motoru 
google’da yine 26 Şubat 2009 tarihi itibariyle bir tarama 
yapalım. Bu taramanın sonuçları bize hangi adayın sanal 
dünyada daha tanınır olduğunu gösterecektir. Tarama 
sonuçlarına baktığımızda bu defa Balaman’ın 83.600 sonucuna 
karşılık, Günaydın’ın 8.480, Aybatılı’nın ise 4.360 sonuca sahip 
olduğunu görüyoruz. Bu sonuçlar internet kullanımının her 
geçen gün bir öncesine nazaran arttığını ve yaygınlaştığını göz 
önüne almamızı gerektiriyor. Dolayısı ile son belediye başkanı 
olan Hasan Balaman’ın en fazla sonuca sahip olması şaşırtıcı 
değildir. Balaman’ın başkanlık dönemi pek çok haber sitesinin 
yayına başladığı, ulusal ve yerel gelişmelere daha geniş oranda 
yer verdiği bir dönemdir. Günaydın ve Aybatılı ise bu kapsamda 
Balaman’a göre dezavantajlı konumdadır. Balaman, yerel basın 
ile birlikte ulusal basının haberlerine de konu olurken diğer iki 
aday yerel düzeyde kalmaktadır.  

Son olarak bu üç adayla ilgili web sitelerine göz gezdirelim. 
Balaman’a ait www.hasanbalaman.com adlı internet sitesinde 
adayın özgeçmişi yanında beş yılda yaptıklarımız, 
yapacaklarımız, seçim takvimi, tanıtım filmleri, afişler, seçim 
şarkıları yayınlanmış bunun yanında da seçim bürolarının 
adresleri verilmiştir. Buna ek olarak Isparta Belediyesi’nin web 
sayfası olan www.isparta.bel.tr adresinde de Balaman ve 
icraatları takip edilebilmektedir. Günaydın’ın kişisel web sitesi 
www.yusufziyagunaydin.com.tr adını taşımaktadır. Sitede 
Günaydın’ın özgeçmişinin yanında ilkeler ve politikalar, 1999 – 
2004 yılları arasında belediye hizmetleri, 2009 – 2014 yılları 
arasında belediye hizmetleri, başkanla söyleşi ve istekleriniz gibi 
linklere yer verilmiştir. Buna ek olarak Günaydın’ın mesleki 
faaliyetleri, firmasının web sitesi olan www.gunaydininsaat.com 
adresinden takip edilebilir. Aybatılı’nın ise kişisel web sayfasına 
rastlanamadı. Ancak Aybatılı’nın yerel televizyon kanalı, Kanal 
32’de diğer adaylara göre karşılaştırmalı bir üstünlüğü 
olduğunu belirtmemiz gerek.  
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Son sözde sorulması gereken soru: Sanal dünyadaki seçim 
mücadelesinin 29 Mart hakkında ne kadar fikir verici olduğu ve 
yapılacak belediye başkanlığı seçimine etkisinin ne olduğudur. 
Belediye başkan adayları adına yayın yapan kişisel web siteleri 
ve siyasi partilerin web siteleri artık siyasal faaliyetlerin önemli 
bir aracı haline gelmiştir. Ancak yine de Türkiye’de internet 
kullanımının özellikle genç nüfus dışındaki kitlelerde düşük 
düzeylerde olması bize gerçek seçimde ortaya çıkacak tablonun 
farklılaşabileceğini göstermektedir. Diğer taraftan internet 
üzerinde yer alan Facebook gibi paylaşım platformlarında ifade 
edilen görüşlerin ve eğilimlerin de adaylar tarafından dikkate 
alınması şüphesiz yararlı olacaktır. Her klavyenin arkasında 29 
Martta seçim sandığına oyunu atacak bir seçmenin olduğu 
unutulmamalıdır.  

 

 

  



 
57 

 

ISPARTA’DA SEÇMEN YÖNELĐMLERĐ ARAŞTIRMA RAPORU 
17 MART 2009 

 
Hüseyin Gül, Hakan M. Kiriş, Nilüfer Negiz,  

Alper Tütünsatar, Cem Ergun, Elif Türkan Arslan,  
Hande Özdamar Tığlı, Yasemen Kiriş, Murat Altun, Devrim Gül Yılmaz 

 

Araştırma Hakkında  

 
Bilindiği gibi 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan Yerel 
Yönetim Seçimleri tüm Türkiye’de olduğu gibi Isparta yerelinde 
de gittikçe hararetlenen siyasal atmosferi ile Ispartalı 
seçmenlerin ilgisini çekmektedir.   

Isparta, Türk Siyasi Hayatında özellikli bir konuma sahip 
olagelmiştir. Đl, Osmanlı Devleti topraklarına katıldığından 
bugüne gelene kadar altı sadrazam/başbakan, bir de 
cumhurbaşkanı çıkarmıştır. Çok partili hayata geçiş ile birlikte 
Isparta’da DP – AP – DYP çizgisi 1990’lı yılların ortalarına kadar 
etkinliğini sürdürmüştür. Süleyman Demirel sonrasına 
rastgelen on yıllık dönemde Isparta’da seçmen yönelimlerinin 
Türkiye geneli ile paralelliğinin arttığı seçim tecrübeleri 
yaşanmıştır.  

1980 sonrasında partiler ve adaylar arasında sürekli el 
değiştiren ve 29 Mart’a yönelik olarak en fazla ilgi ve merak 
uyandıran siyasal mücadelelerin başında gelen Isparta Belediye 
Başkanlığı için partiler ve adaylar yoğun bir kampanya dönemi 
yaşamaktadırlar. Bu yoğun kampanya sürecinin başını ise öne 
çıkan üç aday olan AKP (AK Parti) Adayı Hasan BALAMAN, MHP 
Adayı Yusuf Ziya GÜNAYDIN ve DP Adayı Mehmet AYBATILI 
çekmektedir. Aybatılı, CHP ve GP tarafından da 
desteklenmektedir. Bu üç aday dışında diğer partilerin adayları 
ise şunlardır: CHP’den Aysel Erdoğan, SP’den Cevat Gencay, 
ANAP’tan Fatma Yüksel, DSP’den Ramazan Seyhan, BBP’den 
Hasan Hüseyin Başçiftçi, BTP’den Mehmet Ateş.  

Isparta gündeminde öne çıkan her üç adayın da 1994’ten 
bugüne birer dönem belediye başkanlığı yapmış olmaları bu 
seçimlerin bir başka ilginç noktasını oluşturmaktadır. Bu 
bakımdan geçmişe yönelik bir tablo ortaya koymak, geçtiğimiz 
üç yerel seçimde Isparta Belediye Başkanlığı için kullanılan oy 
oranlarını ve seçmenin yönelimini göstermesi bakımından 
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faydalı olacaktır. 1980 öncesinde Isparta Belediyesi Adalet 
Partili başkanlar tarafından yönetilmiştir. 1980 sonrasında 
yapılan ilk yerel seçimler olan 1983’te Isparta Belediyesi’ni 
ANAP kazanmış ancak 1989 ve 1994’te belediye yönetimi DYP’li 
başkanlar tarafından üstlenilmiştir. Isparta Belediyesi 1999’da 
MHP’li 2004’te ise AKP’li başkanlar tarafından yönetilmiştir. 

 

1994 – 1999 – 2004 Yerel Seçimlerinde Isparta Belediye 
Başkanlığı Seçimi Verileri 

 1994 1999 2004 

Seçmen Sayısı 71.572 80.024 98.421 

Kullanılan Oy 67.550 71.938 78.641 

Geçerli Oy 64.199 68.865 75.823 

Kazanan Parti/Başkan Adayı 
DYP  

Mehmet 
Aybatılı 

MHP 
Yusuf 
Ziya 

Günaydın 

AKP 
Hasan 

Balaman 

Kazanan Partinin Oy Miktarı 23.845 27.187 37.627 

Kazanan Partinin Oy Oranı 37.14 39.48 49.62 

Đkinci parti RP DYP MHP 

Đkinci Partinin Oy Miktarı 11.547 21.363 26.128 

Đkinci Partinin Oy Oranı 17.99 31.02 34.46 

 

1990’lı yılların parçalı siyasi coğrafyası dahilinde yapılmış olan 
1994 yerel seçimlerinde Isparta, geleneksel eğilimi olan merkez 
sağ çizgisinde tercih yapmış ve DYP adayı Mehmet Aybatılı’yı 
önemli miktarda oy farkı ile belediye başkanı olarak seçmiştir. 
Milletvekili genel seçimleri ile birlikte yapılan 1999 yerel yönetim 
seçimlerinde Türkiye genelinde yükselen iki partiden biri olan 
MHP’ye ve adayı Yusuf Ziya Günaydın’a Isparta Belediyesi’ni 
emanet etmiş ancak aynı seçimlerde yeniden aday olan Aybatılı 
da önemli miktarda oy oranına ulaşmıştır. Ispartalı seçmen 
2004 yerel yönetim seçimlerinde de yine Türkiye geneli ile 
benzeşmiş ve 2002’de tek başına iktidar olan AKP (AK Parti) 
adayı Hasan Balaman’ı belediye başkanı olarak seçmiştir. Aynı 
seçimlerde yeniden aday olan Günaydın da önemli miktarda oy 
oranına erişmiştir. 

17 Mart 2009 tarihi itibariyle sonuçlarını açıklamış olduğumuz 
bu rapor, yerel yönetim seçimlerine az bir süre kala Isparta kent 
merkezinde yaşayan ve Isparta Belediye Başkanlığı için oy 
kullanacak seçmenlerin yönelimlerini saptama amacını 
taşımaktadır. Bu amaçla evren/örneklem ilişkisi göz önüne 



alınarak Isparta merkezde bulunan 124.856 seçmeni temsil 
eden 550 seçmen ile görüşülmüştür. Politika Tasarım Grubu 
üyeleri, SDÜ Genç Yöneticiler Kulübü üyeleri ve SDÜ Kamu 
Yönetimi Bölümü öğrencileri bu aşamada önemli katkılar 
sağlamışlar ve görüşmeler 50 kişilik bir anketör grubu ile 
yürütülmüştür. Görüşülenlere ulaşırken mahalle
seçmen sayıları dikkate alınmış, her mahalle bu kapsamdaki 
ağırlığı ölçüsünde araştırmaya dâhil edilmiştir. Veriler, 
Statistical Package for the Social Sciences
işlenmiş ve sonuçlar grafikler halinde sunulmuştur. Raporda 
toplanan verilerin tarafsız yorumlanmasına özen gösterilmiş, 
mümkün olduğunca verilerin ortaya koymadığı noktalar 
hakkında yoruma yer verilmemiştir. 

 

Araştırma Sonuçları 
Görüşülenlerin Milletvekili Genel Seçimleri Đçin Parti 
Tercihleri 

Milletvekili genel seçimlerinde sergilenen parti tercihi davranışı 
belediye başkanlığı seçimlerine yönelik olarak parti ve aday 
etkinlikleri hakkında ön bilgi verici niteliktedir. Aynı zamanda 
yerel yönetim seçimleri kapsamında yapılan il genel meclisi 
seçimleri de genel seçimlerin bir sınaması ve provası olarak 
kabul edilmektedir. Bu açıdan parti tercihlerinin aday tercihleri 
ile karşılaştırılması daha açıklayıcı verilere ulaşılmasını 
sağlayacaktır.  
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alınarak Isparta merkezde bulunan 124.856 seçmeni temsil 
görüşülmüştür. Politika Tasarım Grubu 

üyeleri, SDÜ Genç Yöneticiler Kulübü üyeleri ve SDÜ Kamu 
Yönetimi Bölümü öğrencileri bu aşamada önemli katkılar 
sağlamışlar ve görüşmeler 50 kişilik bir anketör grubu ile 
yürütülmüştür. Görüşülenlere ulaşırken mahalle nüfusları ve 
seçmen sayıları dikkate alınmış, her mahalle bu kapsamdaki 
ağırlığı ölçüsünde araştırmaya dâhil edilmiştir. Veriler, 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Programı ile 
işlenmiş ve sonuçlar grafikler halinde sunulmuştur. Raporda 
oplanan verilerin tarafsız yorumlanmasına özen gösterilmiş, 

mümkün olduğunca verilerin ortaya koymadığı noktalar 
hakkında yoruma yer verilmemiştir.  

Görüşülenlerin Milletvekili Genel Seçimleri Đçin Parti 

 

seçimlerinde sergilenen parti tercihi davranışı 
belediye başkanlığı seçimlerine yönelik olarak parti ve aday 
etkinlikleri hakkında ön bilgi verici niteliktedir. Aynı zamanda 
yerel yönetim seçimleri kapsamında yapılan il genel meclisi 

çimlerin bir sınaması ve provası olarak 
kabul edilmektedir. Bu açıdan parti tercihlerinin aday tercihleri 
ile karşılaştırılması daha açıklayıcı verilere ulaşılmasını 

8,2 6,9 6,3 6



Isparta’da 13 – 16 Mart 2009 tarihlerinde yürütülen bu 
araştırma ışığında siyasal parti tercihleri şu şekilde olmuştur: 
AKP %36,5’lik oy oranı ile birinci parti, MHP %26,5’lik oy oranı 
ile ikinci büyük parti iken CHP %9,5, DP ise %6,9’luk oy 
oranlarına sahiptirler. %8,2 oranındaki seçmen kararsız 
görünürken %6,3 oranındaki seçme
dağılmıştır. %6’lık bir seçmen kitlesi ise oy kullanmayacağını, 
boş veya geçersiz oy kullanacağını belirtmiştir. 

 

Görüşülenlerin Isparta Belediye Başkanlığı Đçin Aday 
Tercihleri  

13 – 16 Mart 2009 tarihleri itibariyle Isparta Belediye Başkanlığı 
seçimi için kullanılacak oyların adaylar arasındaki dağılımı şu 
şekildedir: AKP Adayı Hasan Balaman %33,6, MHP Adayı Yusuf 
Ziya Günaydın %31,3, DP (CHP 
%14,4, Diğer %18.  

Hasan Balaman ile Yusuf Ziya Günaydın arasındaki oy farkının 
oldukça az olması seçim mücadelesinin son güne kadar devam 
edeceğini gösteren bir durum olarak okunabilir. Yine AKP’nin 
genel seçimdeki oy oranının Balaman’ın oy oranından daha fazla 
olmasına karşılık Günaydın’ın oy oranının MHP’nin genel 
seçimdeki oy oranından fazla olması parti ve aday etkinlikleri 

0

5

10

15

20

25

30

35

Hasan 
BALAMAN

Yusuf Ziya 
GÜNAYDIN 

33,6
31,3

 
60 

 

16 Mart 2009 tarihlerinde yürütülen bu 
siyasal parti tercihleri şu şekilde olmuştur: 

AKP %36,5’lik oy oranı ile birinci parti, MHP %26,5’lik oy oranı 
ile ikinci büyük parti iken CHP %9,5, DP ise %6,9’luk oy 
oranlarına sahiptirler. %8,2 oranındaki seçmen kararsız 
görünürken %6,3 oranındaki seçmen çeşitli partiler arasında 
dağılmıştır. %6’lık bir seçmen kitlesi ise oy kullanmayacağını, 
boş veya geçersiz oy kullanacağını belirtmiştir.  

Görüşülenlerin Isparta Belediye Başkanlığı Đçin Aday 

 

16 Mart 2009 tarihleri itibariyle Isparta Belediye Başkanlığı 
seçimi için kullanılacak oyların adaylar arasındaki dağılımı şu 
şekildedir: AKP Adayı Hasan Balaman %33,6, MHP Adayı Yusuf 
Ziya Günaydın %31,3, DP (CHP – GP) adayı Mehmet Aybatılı 

Hasan Balaman ile Yusuf Ziya Günaydın arasındaki oy farkının 
oldukça az olması seçim mücadelesinin son güne kadar devam 
edeceğini gösteren bir durum olarak okunabilir. Yine AKP’nin 
genel seçimdeki oy oranının Balaman’ın oy oranından daha fazla 

masına karşılık Günaydın’ın oy oranının MHP’nin genel 
seçimdeki oy oranından fazla olması parti ve aday etkinlikleri 
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hakkında bilgilendirici niteliktedir. Üç partinin ortak platformda 
buluşarak aday gösterdiği Aybatılı ise ilk iki adayın oldukça 
gerisinde kalmış görünmektedir. Bu durumun ortaya 
çıkmasının başlıca sebebi olarak Aybatılı’nın partisinin ulusal 
siyasette ve Isparta özelinde eski gücünü kaybetmesi 
gösterilebilir. %18'lik diğer sütununun açılımı şu şekildedir: 
%5,5 Kararsız, %3 CHP, %3 
%2,5 SP, %2 Fikri Yok, %1 Oy kullanmayacak, %0,5 ANAP, 
%0,5 DSP. 

Görüşülenlerin Isparta Belediye Başkanlığı Đçin 
Destekleyecekleri Adayı Seçme Nedeni

Isparta’da öne çıkan her üç belediye başkan adayının da birer 
dönem belediyeyi yönetmiş olması, tercih edilen belediye başkan 
adayının önceki dönemden icraatının beğenilmesi ve gelecek 
dönem için ona güvenilmesi nedenini ön plana çıkarmıştır. 
Bunun yanında partinin adayı olduğu için adayı destekleyenler 
ikinci büyük grubu meydana ge
%17,5’inin mevcut belediye yönetimini beğenmediği için başka 
bir adaya yöneldiği görülmektedir. Görüşülenlerin %15,8’i ise 
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hakkında bilgilendirici niteliktedir. Üç partinin ortak platformda 
buluşarak aday gösterdiği Aybatılı ise ilk iki adayın oldukça 

kalmış görünmektedir. Bu durumun ortaya 
çıkmasının başlıca sebebi olarak Aybatılı’nın partisinin ulusal 
siyasette ve Isparta özelinde eski gücünü kaybetmesi 

%18'lik diğer sütununun açılımı şu şekildedir: 
 Adayların hiçbirini beğenmeyenler, 

Fikri Yok, %1 Oy kullanmayacak, %0,5 ANAP, 

 

Görüşülenlerin Isparta Belediye Başkanlığı Đçin 
Destekleyecekleri Adayı Seçme Nedeni 

Isparta’da öne çıkan her üç belediye başkan adayının da birer 
yönetmiş olması, tercih edilen belediye başkan 

adayının önceki dönemden icraatının beğenilmesi ve gelecek 
dönem için ona güvenilmesi nedenini ön plana çıkarmıştır. 
Bunun yanında partinin adayı olduğu için adayı destekleyenler 
ikinci büyük grubu meydana getirmiştir. Görüşülenlerin 
%17,5’inin mevcut belediye yönetimini beğenmediği için başka 
bir adaya yöneldiği görülmektedir. Görüşülenlerin %15,8’i ise 
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desteklediği adaya diğer adayları beğenmediği için yöneldiğini 
belirtmiştir. %8,4’lük kesim ise sevgi, akra
gibi nedenler öne sürerek adaylarını desteklediklerini 
belirtmişlerdir.   

 

Yaşa Göre Isparta Belediye Başkan Adaylarını Tercih 
Durumu 

Yaş grupları bakımından en dengeli dağılıma sahip aday Hasan 
Balaman’dır. Yine de yaş ilerledikçe Balaman’a desteğin hafif de 
olsa arttığı görülmektedir. Günaydın ise en fazla 26
grubundan destek almaktadır. Aybatılı ileri yaş gruplarından 
daha fazla destek almaktadır. Bunun etkenlerinden birinin ileri 
yaş gruplarında yer alan kemikleşmiş DP (DYP) seçmenlerinin 
varlığı olduğu ileri sürülebilir. 36 
söz konusu üç aday arasında dağıldığı buna karşın diğer yaş 
grupları arasında kararsız seçmenler ile başka adaylara 
yönelenlerin olduğu belirtilmelidir. Bunlar arasında önde 
gelenleri CHP seçmeni olup Isparta Belediye Başkanlığı için de 
yine CHP’nin usulen de olsa gösterdiği adaya yönelenler, SP 
seçmeni olup SP adayı Cevat Gencay
adayı beğenmeyerek yerel seçimlerde oy kullanmamayı tercih 
edenler vardır.  
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desteklediği adaya diğer adayları beğenmediği için yöneldiğini 
belirtmiştir. %8,4’lük kesim ise sevgi, akrabalık, kişisel beklenti 
gibi nedenler öne sürerek adaylarını desteklediklerini 

Yaşa Göre Isparta Belediye Başkan Adaylarını Tercih 

 

Yaş grupları bakımından en dengeli dağılıma sahip aday Hasan 
Balaman’dır. Yine de yaş ilerledikçe Balaman’a desteğin hafif de 
olsa arttığı görülmektedir. Günaydın ise en fazla 26-35 yaş 
grubundan destek almaktadır. Aybatılı ileri yaş gruplarından 

a destek almaktadır. Bunun etkenlerinden birinin ileri 
yaş gruplarında yer alan kemikleşmiş DP (DYP) seçmenlerinin 
varlığı olduğu ileri sürülebilir. 36 – 45 yaş grubunun çoğunlukla 
söz konusu üç aday arasında dağıldığı buna karşın diğer yaş 

da kararsız seçmenler ile başka adaylara 
yönelenlerin olduğu belirtilmelidir. Bunlar arasında önde 
gelenleri CHP seçmeni olup Isparta Belediye Başkanlığı için de 
yine CHP’nin usulen de olsa gösterdiği adaya yönelenler, SP 
seçmeni olup SP adayı Cevat Gencay’a yönelenler ile hiçbir 
adayı beğenmeyerek yerel seçimlerde oy kullanmamayı tercih 
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Cinsiyete Göre Isparta Belediye Başkan Adaylarını Tercih 
Durumu  

Kadın – erkek seçmenler bakımından en dengeli dağılıma 
Balaman sahiptir. Buna karşın ka
dengesiz olduğu aday Yusuf Ziya Günaydın’dır. Günaydın’a 
erkek seçmenler kadınlara oranla daha fazla destek 
vermektedirler. Bu durum MHP’nin seçmen profili ile de 
paraleldir. Yapılan araştırmalar da kadınların muhafazakar 
partilere yönelme eğilimlerinin aksiyoner partilere yönelme 
eğiliminden fazla olduğunu göstermektedir. 
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Cinsiyete Göre Isparta Belediye Başkan Adaylarını Tercih 

 

erkek seçmenler bakımından en dengeli dağılıma 
Balaman sahiptir. Buna karşın kadın erkek dağılımının en 
dengesiz olduğu aday Yusuf Ziya Günaydın’dır. Günaydın’a 
erkek seçmenler kadınlara oranla daha fazla destek 
vermektedirler. Bu durum MHP’nin seçmen profili ile de 
paraleldir. Yapılan araştırmalar da kadınların muhafazakar 

yönelme eğilimlerinin aksiyoner partilere yönelme 
eğiliminden fazla olduğunu göstermektedir.  

Yusuf Ziya Mehmet 
Aybatili

Diger

60,8% 66,7%

39,2% 33,3%

Kadın

Erkek



Mesleğe Göre Isparta Belediye Başkan Adaylarını Tercih 
Durumu  

 

Tüm meslek grupları içinde memurlar ve serbest çalışanlar en 
fazla Günaydın’ı, işçiler ve
hanımları en fazla Balaman’ı desteklerken esnaflar ve öğrenciler 
arasında kararsızlar, oy kullanmayacaklar ya da başka adaylara 
yönelenler en büyük grubu oluşturmaktadır. 
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Mesleğe Göre Isparta Belediye Başkan Adaylarını Tercih 

 

Tüm meslek grupları içinde memurlar ve serbest çalışanlar en 
fazla Günaydın’ı, işçiler ve işsizler en fazla Aybatılı’yı, ev 
hanımları en fazla Balaman’ı desteklerken esnaflar ve öğrenciler 
arasında kararsızlar, oy kullanmayacaklar ya da başka adaylara 
yönelenler en büyük grubu oluşturmaktadır.  

Hasan Balaman

Yusuf Ziya Gunaydin

Mehmet Aybatili

Diger



Milletvekili Genel Seçimi Tercihine Göre Isparta Belediye 
Başkan Adayı Seçimi  

AKP tabanının %90,3’ü Balaman’ı desteklemektedir. Buna ek 
olarak Balaman %3,8’lik oy oranları ile MHP ve kararsızlardan 
da destek almaktadır. Günaydın’ın oylarının %70,9’u MHP
seçmeninden %10,5’i CHP seçmeninden, %7’si AKP 
seçmeninden, %2,9’u genel seçimde kararsızlardan, %5,2’si 
diğer partilerden gelmektedir. Günaydın’ın oy tabanının 
Balaman’a göre partiler arasında daha fazla yayıldığı dikkat 
çekmektedir. Bu durumda Günaydın’
Balaman’a alternatif olarak görülmesi önemli bir etken olarak 
öne çıkmaktadır. Aybatılı ise oylarının %45,6’sını DP 
tabanından alırken %25,3’lük CHP seçmeni, %7,6 MHP 
seçmeni, %7,6 AKP seçmeni, %8,9 da genel seçimlerde 
kararsızlar ve boş ya da geçersiz oy kullanacak olanlar 
tarafından desteklenmektedir. 

CHP tabanı başkan adaylarının desteklenmesi konusunda adeta 
üçe bölünmüştür. CHP tabanında parti il yönetiminin destek 
verdiği DP adayı Aybatılı’ya destek verenler olduğu gibi 
Günaydın’ı Balaman karşısında daha şanslı görüp ona 
yönelenler ve yerel seçimlerde de yine CHP’ye oy verecekler 
bulunmaktadır.  
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Milletvekili Genel Seçimi Tercihine Göre Isparta Belediye 

 

AKP tabanının %90,3’ü Balaman’ı desteklemektedir. Buna ek 
olarak Balaman %3,8’lik oy oranları ile MHP ve kararsızlardan 
da destek almaktadır. Günaydın’ın oylarının %70,9’u MHP 
seçmeninden %10,5’i CHP seçmeninden, %7’si AKP 
seçmeninden, %2,9’u genel seçimde kararsızlardan, %5,2’si 
diğer partilerden gelmektedir. Günaydın’ın oy tabanının 
Balaman’a göre partiler arasında daha fazla yayıldığı dikkat 
çekmektedir. Bu durumda Günaydın’ın mevcut belediye başkanı 
Balaman’a alternatif olarak görülmesi önemli bir etken olarak 
öne çıkmaktadır. Aybatılı ise oylarının %45,6’sını DP 
tabanından alırken %25,3’lük CHP seçmeni, %7,6 MHP 
seçmeni, %7,6 AKP seçmeni, %8,9 da genel seçimlerde 

r ve boş ya da geçersiz oy kullanacak olanlar 
tarafından desteklenmektedir.  

CHP tabanı başkan adaylarının desteklenmesi konusunda adeta 
üçe bölünmüştür. CHP tabanında parti il yönetiminin destek 
verdiği DP adayı Aybatılı’ya destek verenler olduğu gibi 
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Isparta Belediye Başkanlığı Adaylarının Öncelikli 
Desteklenme Nedenleri  

Önceki dönemden icraatını beğenen ve gelecek dönemde de
ilgili adaya güvenenler öncelikle (%52,4 oranında) Hasan 
Balaman’a yönelmişlerdir. Bu yönelmede Balaman’ın mevcut 
belediye başkanı olması dolayısı ile icraatının seçmenler 
tarafından daha kolay hatırlanır ve izlenir olmasının etkili 
olduğunu söylemek mümkündür. Buna karşın ve doğal olarak 
şu andaki belediye yönetimi beğenmeyenler diğer iki adaya 
yönelmişlerdir. Balaman ve Günaydın’a yönelen adayların 
önemli bir kısmı partilerinin adayı olmasını gerekçe 
göstermişlerdir.  Diğer adayları beğenmediği için
adaya yönelenler her üç başkan adayı için de eşit oranda 
dağılmış görünmektedir.  
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Isparta Belediye Başkanlığı Adaylarının Öncelikli 

 

Önceki dönemden icraatını beğenen ve gelecek dönemde de yine 
ilgili adaya güvenenler öncelikle (%52,4 oranında) Hasan 
Balaman’a yönelmişlerdir. Bu yönelmede Balaman’ın mevcut 
belediye başkanı olması dolayısı ile icraatının seçmenler 
tarafından daha kolay hatırlanır ve izlenir olmasının etkili 

mümkündür. Buna karşın ve doğal olarak 
şu andaki belediye yönetimi beğenmeyenler diğer iki adaya 
yönelmişlerdir. Balaman ve Günaydın’a yönelen adayların 
önemli bir kısmı partilerinin adayı olmasını gerekçe 
göstermişlerdir.  Diğer adayları beğenmediği için desteklediği 
adaya yönelenler her üç başkan adayı için de eşit oranda 

Mehmet Aybatılı

Yusuf Ziya Günaydın

Hasan Balaman
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Değerlendirme  

 
13 – 16 Mart 2009 tarihleri arasında yürütülen ve 17 Mart 2009 
itibariyle kamuoyuna duyurulan bu araştırma, Isparta’da parti 
destekleri, aday etkinlik düzeyleri ve handikapları hakkında 
bilgi verici niteliktedir.  

Hâlihazırdaki belediye başkanı Hasan Balaman’ın iktidar partisi 
olan AKP’nin adayı olması ona önemli oranda bir üstünlük 
sağlamaktadır. Balaman’ın icraatını beğenen seçmenler de 
önemli düzeyde bulunmaktadırlar. Yine Balaman seçmen 
grupları arasında en dengeli dağılıma sahip aday 
görünümündedir. Buna karşın ilgili adayın kendi parti tabanı 
dışında önemli bir desteğe sahip olmadığı da görülmektedir. 
Balaman’ın oy oranının AKP’nin genel oy oranından düşük 
çıkması bu adayın en görünür handikapını oluşturmaktadır.  

Yusuf Ziya Günaydın’ın kendi partisinin tabanı dışında da oy 
potansiyelinin olması Balaman karşıtı seçmenin bu adayı en 
güçlü alternatif olarak görmesinden kaynaklanmaktadır. Bu 
sebeple Günaydın, Isparta’da partisinden daha fazla bir oy 
hacmine sahiptir.  

CHP’nin Isparta özelinde önemli bir oy hacmine sahip olmaması 
ile varolan seçmeninin de il yönetiminin aldığı karara uymakta 
tereddüt göstermesi, 2002’nin flash partisi Genç Parti’nin 
kaybolması ile DP’nin Türkiye ve Isparta’da gerileyen konumu 
Mehmet Aybatılı’yı seçim mücadelesinin dışına itmiş 
görünmektedir. Aybatılı’nın bireysel çalışmalarının bu adayı 
partisinin oy oranının üzerine çıkardığını da belirtmek gerekir.  

29 Mart 2009 seçimlerinde Isparta Belediye Başkanlığı için 
yarışan adaylar arasında AKP adayı Balaman önde görünürken 
MHP adayı Günaydın onu %2,3’lük bir farkla takip etmektedir. 
29 Mart’a yaklaşırken ani bir kırılma olmaması durumunda 
2004 seçimlerine göre adaylar arasında daha az farklı bir sonuç 
ile Isparta Belediye Başkanının belirleneceği öngörülebilir.  
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ARAŞTIRMA SONUÇLARI NASIL OKUNMALI? 

 
Hakan M. Kiriş 

 
Politika Tasarım Grubu olarak 13 – 16 Mart tarihleri arasında 
Isparta merkez ilçede yürütüp 17 Mart tarihi itibariyle 
sonuçlarını kamuoyunun ve Isparta Belediyesi’ni yönetmeye 
talip adaylarımızın dikkatine sunduk. Araştırmayı yönteme dair 
kurallara ve sağlıklı veri toplamaya dikkat ederek yürüttük. 
Isparta’nın tüm mahallelerini seçmen sayısı oranında örneklem 
kitlemize dâhil ettik. Yine toplanan verilerin işlenmesinde sosyal 
bilimler alanında yaygın olarak kullanılan SPSS paket 
programından yararlandık. Sonuçları grafikler yardımı ile görsel 
hale getirdik, grafikleri tarafsız bir dille yorumladık ve 
rakamların somut olarak göstermediği alan bulgularına 
raporumuzda yer vermedik. Araştırma hakkında son bir hususu 
daha önemle belirtmem gerekiyor ki, araştırma raporunda yer 
alan veriler tamamen ve sadece Politika Tasarım Grubu’na ait 
olup SDÜ başta olmak üzere, başka bir kurum ve kuruluş ile 
ilişkilendirilmemelidir.  

Isparta’da Seçmen Yönelimleri Araştırma Raporu’nda yer alan 
verilerin ortaya koyduğu en önemli sonuç şüphesiz, belediye 
başkanının oldukça çekişmeli bir mücadeleden sonra 
belirleneceği oldu. Sonuçlara göre Günaydın, Balaman’ın hemen 
gerisinde yer alıyor. Bu anlamda 29 Mart seçimlerinde sonucu, 
Isparta’da seçmenlerin oy verme davranışında adayın mı yoksa 
partinin mi daha etkili olduğu belirleyecek gibi görünüyor. Eğer 
seçmenler Türk siyasi hayatında genellikle görüldüğü gibi tek 
parti iktidarlarında yapılan yerel seçimlerde iktidar partisi 
adayını destekleme alışkanlığını bu seçimde de gösterirlerse o 
zaman AKP adayının seçimi daha rahat kazanacağı söylenebilir. 
Buna karşın 29 Martta aday profilinin daha etkili olacağı istisnai 
durumlardan biri ortaya çıkarsa o zaman Günaydın Türkiye’de 
iktidar partisinin adayına karşı seçimi kazanan ender belediye 
başkanlarından biri olabilir. 

Đki aday arasındaki farkın oldukça az olmasının gerek AKP’li 
gerekse MHP’li partililerde bir kamçı etkisi yaratacağı 
düşünülebilir. Araştırma sonuçlarına dikkat gösteren AKP’lilerin 
farkı açmaya, MHP’lilerin ise farkı kapatmaya gayret 
gösterecekleri beklenebilir. Dolayısı ile seçim yarışı son gün ve 
son saate kadar devam edecek gibi görünmektedir.  
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Araştırma sonuçlarında doğrudan görünmeyen bir başka konu 
ise belediye başkanlığı ile belediye meclisi için kullanılan oyların 
birbirine olan yakınlığıdır. Bu da seçilecek belediye başkanını 
belediye meclisinde önemli sayıdaki bir muhalefet kitlesinin 
bekleyeceğini göstermektedir.  

Araştırma verilerinin ortaya koyduğu ve Türkiye’nin özellikle 
orta kesimleri için geçerli olan bir başka durum ise bu 
kesimlerdeki seçim mücadelelerinin genellikle AKP ve MHP 
arasında geçeceğidir. Bu da ortaya sağın alternatifinin yine sağ 
olduğu bir tablo çıkarmaktadır ki, bu durum sol partilerin 
önemli bir handikapını oluşturmaktadır. Isparta için de aynı 
tablo geçerli görünmektedir. Bu sebeple CHP il yönetimi DP’yi 
destekleme yoluna başvurmuştur.  

Son olarak il genel meclisinde ortaya çıkan tablonun gelecek 
milletvekili seçimleri hakkında bir ön bilgi niteliğinde olduğu 
hatırlanmalıdır. 2007 nüfus verileri ışığında tekrar düzenlenen 
milletvekilli dağılımlarında bir milletvekili kaybederek dört 
milletvekilliğine düşen Isparta’da seçim sisteminin hangi parti 
ve milletvekilinin aleyhine işleyeceği şimdiden hesaba 
katılmalıdır.  
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29 MART SONRASINDA ISPARTA’YA GENEL BĐR BAKIŞ 

 

Hakan M. Kiriş 

 

Yerel seçimler için optimum formülün doğru konjonktür + doğru 
parti + doğru aday olduğunu söylemek mümkün. Bir muhalefet 
partisinin belediye başkan adayının Türkiye konjonktüründe tek 
başına hükümetteki partinin adayını hele ki, Isparta gibi 
iktidarda olmaya alışmış ve iktidarda olmayı seven bir seçim 
bölgesinde mağlubiyete uğratması dikkatle incelenmesi gereken 
bir konu. Politika Tasarım Grubu tarafından Isparta’da 29 Mart 
öncesi yapılan araştırma, bu matematiksel formüldeki 
eksiklikleri belirlemiş ve Isparta’da adayın mı yoksa partinin mi 
kazanacağını sormuştur. Söz konusu araştırmada AKP ve 
Günaydın’ın oyları neredeyse başa baş çıkmış, ilerleyen 
günlerde ani bir kırılma olmaması durumunda aradaki oy 
farkının 2004’teki (%15’lik bir fark) kadar fazla olmayacağı 
öngörülmüştü.  

Hasan Balaman hem iktidar partisinin adayı hem de mevcut 
belediye başkanı olarak girdiği seçimde avantajlı görünüyordu. 
Karşısında durabilecek en görünür aday ise MHP adayı Yusuf 
Ziya Günaydın’dı. Ancak, seçim sonuçları da artık bunu 
doğruluyor, Balaman’ın oy oranı partisinin il genel meclisi 
oylarının oldukça gerisinde kalmıştı. Yani Balaman’a verilen 
oylar AKP dolayısı ile veriliyor görünmekteydi. Balaman’ın kendi 
partisinin oy hacminin belli bir bölümüne sıkışması en büyük 
handikapını oluşturuyordu. Günaydın’ın oyları ise kendi partisi 
ile birlikte diğer partilerin seçmenlerine de yayılmış 
görünüyordu. Başka bir deyişle Balaman karşıtı seçmen 
Günaydın’ı alternatif olarak görüyordu. Sonuç olarak 29 Mart’ta 
Isparta belediye seçimlerinde sıkıntılı bir aday belirleme 
sürecinin ardından mevcut belediye başkanını aday gösteren 
iktidar partisi ile bir önceki dönemin belediye başkanı olan MHP 
adayının yarıştığı ilginç bir durum ortaya çıkmıştı.  
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1994 – 1999 – 2004 – 2009 Yerel Seçimlerinde Isparta 
Belediye Başkanlığı Seçimi Verileri 

 1994 1999 2004 2009 
Seçmen Sayısı 71.572 80.024 98.421 125.090 

Kullanılan Oy 67.550 71.938 78.641 108.776 

Geçerli Oy 64.199 68.865 75.823 104.941 

Kazanan 
Parti/Başkan Adayı 

DYP  
Mehmet 
Aybatılı 

MHP Yusuf 
Ziya 

Günaydın 

AKP Hasan 
Balaman 

MHP Yusuf 
Ziya 

Günaydın 
Kazanan Partinin Oy 
Miktarı 

23.845 27.187 37.627 
40.579 

Kazanan Partinin Oy 
Oranı 

37.14 39.48 49.62 
%38.7 

Đkinci parti RP DYP MHP AKP 

Đkinci Partinin Oy 
Miktarı 

11.547 21.363 26.128 
33.476 

Đkinci Partinin Oy 
Oranı 

17.99 31.02 34.46 
%31.9 

 

29 Mart seçim sonuçlarına göre Isparta belediyesi 1989’dan bu 
yana ilk kez bir muhalefet partisi tarafından kazanılmış oldu. 
Seçim sonuçlarında doğrudan görünmeyen bir başka konu ise, 
belediye başkanlığı ile belediye meclisi için kullanılan oyların 
birbirine olan yakınlığıdır. Bu da seçilecek belediye başkanını 
belediye meclisinde önemli sayıdaki bir muhalefet kitlesinin 
bekleyeceğini gösteriyor.  

Isparta’nın ilçe belediyelerinde de iktidar partisinin büyük 
oranda güç yitirdiği görülüyor. Aksu, Keçiborlu ve 
Yenişarbademli belediyelerini CHP, Isparta merkez ile birlikte 
Atabey, Gönen, Senirkent ve Şarkikaraağaç belediyelerini MHP, 
Gelendost ve Yalvaç belediyelerini ise DP kazanmış durumda. 
AKP ise ancak Eğirdir, Uluborlu ve Sütçüler belediyesini 
kazanabildi.  

Son olarak il genel meclisinde ortaya çıkan tablonun gelecek 
milletvekili seçimleri hakkında bir ön bilgi niteliğinde olduğu 
hatırlanmalı. Đl genel meclisi seçimlerinde Isparta’da AKP ve 
MHP başa baş çıkmış. 2007 nüfus verileri ışığında tekrar 
düzenlenen milletvekilli dağılımlarında bir milletvekili 
kaybederek dört milletvekilliğine düşen Isparta’da seçim 
sisteminin hangi parti ve milletvekilinin aleyhine işleyeceği 
şimdiden hesaba katılmalı.   
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ISPARTA’DA SEÇMENLERĐN YENĐ BELEDĐYE 
YÖNETĐMĐNDEN BEKLENTĐLERĐ ARAŞTIRMASI 

SONUÇ RAPORU 
NĐSAN 2009 

 
Hüseyin Gül, Hakan M. Kiriş, Nilüfer Negiz,  

Alper Tütünsatar, Cem Ergun, Elif Türkan Arslan,  
Hande Özdamar Tığlı, Yasemen Kiriş, Murat Altun, Devrim Gül Yılmaz 

 
 

Araştırma Hakkında  

 
Modern yerel yönetim birimlerinin ülkemizdeki gelişimi 1800’lü 
yılların ortalarından itibaren başlamaktadır. Geçmişten 
günümüze Türkiye’de yerel yönetimler deyince öne çıkan ilk 
kurum belediyeler olmuştur. Bu yönüyle etkin bir kent yönetim 
birimi olan belediye 2005 tarihli 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nda “belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler 
tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip 
kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmıştır.  

Bilindiği gibi 29 Mart 2009 tarihinde yapılan olan Yerel Yönetim 
Seçimleri tüm Türkiye’de olduğu gibi, Isparta yerelinde de 
siyasal atmosferi ile Ispartalı seçmenlerin ilgisini çekmiştir. 29 
Mart seçim sürecinde yapılan bu araştırma Isparta’da 
seçmenlerin belediye yönetiminden hangi hizmetleri öncelikli 
olarak beklediklerine odaklanmıştır. Bu dönemde Ispartalı 
seçmenler 29 Mart sonrasında göreve başlayacak olan yeni 
belediye yönetiminden pek çok talepte bulunmuşlardır. Bu 
taleplerin bir bölümü belediyelerin gelişen konjonktürde ortaya 
çıkan yeni işlevleri ile ilgili görülürken bir bölümü de,  
Isparta’nın yerel koşulları dâhilinde şekillenen beklentiler ile 
ilgili olarak somutlaşmıştır.    

 

 

 

 



Araştırma Verileri 

 
Araştırma 29 Mart seçimlerinin hemen öncesinde Isparta 
belediye hizmet alanı dâhilinde toplam 590 kişi ile görüşülerek 
yürütülmüştür. Araştırmada seçmenlerin 
meslekleri gibi sosyoekonomik görünümlerini açıklayıcı 
sorularla birlikte yeni seçilecek belediye yönetiminden öncelikli 
beklentileri sorulmuştur. Yerel seçimler ile halkın iradesini 
ortaya koyarak belirlediği yeni yönetimden beklentileri ve bu 
beklentilerin söz konusu araştırma evreninin sosyoekonomik 
özellikleri bağlamında değerlendi

 
Ispartalı Seçmenin Isparta Belediye Yönetiminden 
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Araştırma 29 Mart seçimlerinin hemen öncesinde Isparta 
belediye hizmet alanı dâhilinde toplam 590 kişi ile görüşülerek 
yürütülmüştür. Araştırmada seçmenlerin yaş, cinsiyet ve 

leri gibi sosyoekonomik görünümlerini açıklayıcı 
çilecek belediye yönetiminden öncelikli 

sorulmuştur. Yerel seçimler ile halkın iradesini 
ortaya koyarak belirlediği yeni yönetimden beklentileri ve bu 
beklentilerin söz konusu araştırma evreninin sosyoekonomik 
özellikleri bağlamında değerlendirilmesi aşağıda yer almaktadır. 

Ispartalı Seçmenin Isparta Belediye Yönetiminden 
Beklentileri 
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Seçmenlerin Beklentileri 

Beklenti Frekans (S) Yüzde (%) 
Đs 74 23,6 
Ulaşım 51 12,5 
Hakkaniyet ve Adalet  139 10,8 
Çevre Kirliliği 32 8,6 
Kentsel Düzen 50 8,5 
Altyapı 64 5,4 
Diğer 83 14,1 
Beklentisi Yok 97 16,4 
Toplam 590 100 

 

Tabloda gösterildiği üzere, seçmenlerin %23,6 sı işsizlik 
sorununa vurgu yaparak, belediye yönetiminden istihdam 
olanakları talep etmektedirler.  Bu sonuç Türkiye ölçeğinde 
olduğu gibi Isparta’da da ekonomik sorunların öncelikli 
olduğunu göstermektedir. Yerel alanlarda belediyelerin bu 
soruna çözüm bulmalarını beklemek, belediye yönetimlerinin 
görev ve sorumluluklarını tartışmayı/hatırlatmayı gerektirmekle 
birlikte, bu konunun belediyelerin mali gücü ile orantılı 
olduğunu da unutmamak gerekir. Çalışmada ikinci sırayı 
beklentim yok oluşturmuştur. Bu faktör, belediye 
yönetimlerine karşı halkın güven içinde olmadığını 
düşündürmektedir. Araştırma sırasında bu yanıtı veren 
katılımcılar tarafından ifade edilen, “beklenti içinde değilim 
çünkü beklentilerimin yerine getirilmeyeceği kanaatindeyim” 
şeklindedir. Bu sonuç, yerel halkın mutlak iradesi ile yönetime 
gelen yerel otoritelerin ya görev süreleri boyunca yürüttükleri ve 
halk tarafından olumsuz olarak kabul edilen faaliyetlerden ya 
da siyasal sisteme olan genel bir güvensizlikten 
kaynaklanmaktadır.  Özellikle bu sonucun yerel yöneticilerce ve 
sorunla ilgili diğer kesimlerce değerlendirilmesi ve halkta oluşan 
bu güven sorunun aşılması için çaba sarf edilmesi daha 
katılımcı ve vatandaş odaklı belediyecilik için gereklidir.  

Üçüncü sırada diğer seçeneği yer almıştır. Bu seçenek 
içerisinde belediyenin beledi nitelikli hizmetleri ve özellikle 
belediyenin sosyo-kültürel alana yönelik politikalar ve hizmetler 
üretmeleri üzerinde durulmuştur. Dördüncü sırada ulaşım ve 
beşinci sırada hakkaniyet ve doğruluk belediye yönetiminden 
beklenenler arasında öne çıkmaktadır.  

 



Seçmenin Beklentilerinin Sosyoekonomik Faktörlerle 
Đlişkisi 

1. Beklentilerin Yaşa Göre Dağılımı
 

Beklentilerin yaş faktörü ile ilişkisinde ön plana çıkan ve 
anlamlı kabul edebileceğimiz sonuçlar şöyledir. 18
aralığında en önemli beklenti 
kategorideki seçmenlerin çoğunluğu öğrencidir. Meslek
ilişkisinde de öğrenciler açısından öncelik yine ulaşım olarak 
ortaya çıkmıştır. Benzer sonuç 26
görülmektedir. Bu kategoride yer alan seçmenler öncelikli 
sorunları olarak işsizliği göstermektedir. Đstihdam problemi 
yaşamayan seçmenlerin de öncelik
gözükmektedir. Yine bu kategoride yer alan seçmenlerin önemli 
bir yüzdesinin beklenti içinde olmaması
yaşandığı yaş aralığı olarak önem arz etmektedir. Orta yaş 
grubu olarak kabul edilen 36
beklenti çevre kirliliği olarak görülmüştür. Son olarak 46 ve 
üstü yaş kategorisinde ise hakkaniyet ve adalet
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Seçmenin Beklentilerinin Sosyoekonomik Faktörlerle 

 
Beklentilerin Yaşa Göre Dağılımı 

Beklentilerin yaş faktörü ile ilişkisinde ön plana çıkan ve 
anlamlı kabul edebileceğimiz sonuçlar şöyledir. 18–25 yaş 
aralığında en önemli beklenti ulaşım olarak gözükmektedir. Bu 
kategorideki seçmenlerin çoğunluğu öğrencidir. Meslek-beklenti 

e öğrenciler açısından öncelik yine ulaşım olarak 
ortaya çıkmıştır. Benzer sonuç 26–35 yaş aralığında da 
görülmektedir. Bu kategoride yer alan seçmenler öncelikli 

göstermektedir. Đstihdam problemi 
yaşamayan seçmenlerin de öncelikli sorunu alt yapı olarak 
gözükmektedir. Yine bu kategoride yer alan seçmenlerin önemli 

beklenti içinde olmaması (30,9), güven sorunun 
yaşandığı yaş aralığı olarak önem arz etmektedir. Orta yaş 
grubu olarak kabul edilen 36–45 yaş kategorisinde ise, öncelikli 

olarak görülmüştür. Son olarak 46 ve 
hakkaniyet ve adalet beklentisi ön 
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plandadır. Bu kategori için bu sonucun çıkmasında, yaş ile 
gelen deneyim ve birçok yerel iktidarı gözlemleyebilmiş
olmalarının etkisi olduğunu düşünebiliriz.

2. Beklentilerin Cinsiyete Göre Dağılımı

Đkinci bir faktör olarak cinsiyet 
sonuçlar şöyledir.  Erkek seçmenlerde önemli bir oran 
hakkaniyet ve adalet beklentisi içindedir. Bund
kentsel düzen ve çevre kirliliği
çıkmaktadır. Kadın seçmenlerin ise dikkat çeken bulgusu, 
beklentilerinin olmayışıdır. Daha sonra ise 
gelmektedir. Tüm beklenti grupları içinde erkeklerin ağırlıklı 
olması siyasal gelişmelere ilgi düzeyinin erkeklerde daha yüksek 
olması ile açıklanabilir. Yine araştırma kapsamında kadınlardan 
daha fazla erkeklerle görüşülmüş olması da önemli bir etkendir. 
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plandadır. Bu kategori için bu sonucun çıkmasında, yaş ile 
gelen deneyim ve birçok yerel iktidarı gözlemleyebilmiş 
olmalarının etkisi olduğunu düşünebiliriz. 

 
2. Beklentilerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Đkinci bir faktör olarak cinsiyet – beklenti ilişkisinde öne çıkan 
sonuçlar şöyledir.  Erkek seçmenlerde önemli bir oran 

beklentisi içindedir. Bundan sonra 
kentsel düzen ve çevre kirliliği önemli konular olarak öne 
çıkmaktadır. Kadın seçmenlerin ise dikkat çeken bulgusu, 

dır. Daha sonra ise altyapı ve ulaşım 
gelmektedir. Tüm beklenti grupları içinde erkeklerin ağırlıklı 

siyasal gelişmelere ilgi düzeyinin erkeklerde daha yüksek 
olması ile açıklanabilir. Yine araştırma kapsamında kadınlardan 
daha fazla erkeklerle görüşülmüş olması da önemli bir etkendir.  

Altyapı Kentsel 
Düzen

Adalet Diğer Beklenti 
Yok

59,40%
64,00%

75,00%

65,10%

55,70%

40,30% 40,60%
36,00%

25,00%

34,90%

44,30%

Erkek

Kadın

 

Erkek

Kadın



3. Beklentilerin Mesleğe Göre Dağılımı

 Memur Đsçi Esnaf Serbest 
Meslek

Ulaşım 16,20% 9,50% 13,50% 8,10%

Çevre 9,80% 11,80% 17,60% 5,90%

Đstihdam 5,00% 22,30% 17,30% 9,40%

Altyapı 25,00% 6,30% 15,60% 9,40%

Kentsel 
Düzen 

6,00% 16,00% 22,00% 16,00%

Adalet 12,50% 14,10% 28,10% 4,70%

Diğer 16,90% 12,00% 20,50% 2,40%

Beklenti 
Yok 

3,10% 12,40% 15,50% 10,30%

 

Meslek-beklenti ilişkisinde ön plana çıkan 
yapı, işçilerin işsizlik, esnaflar
serbest meslek sahiplerinin 
ulaşım, emeklilerin hakkaniyet ve adalet, 
beklenti yok ve son olarak işsiz
çalışanların beklentisi istihdam
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3. Beklentilerin Mesleğe Göre Dağılımı 

Serbest 
Meslek 

Öğrenci Emekli Ev 
Han. 

Đssiz Diğer

8,10% 25,70% 12,20% 8,10% 4,10% 2,70%

5,90% 13,70% 15,70% 19,60% 5,90% 0,00%

9,40% 3,60% 6,50% 22,30% 10,80% 2,90%

9,40% 25,00% 9,40% 9,40% 0,00% 0,00%

16,00% 8,00% 14,00% 16,00% 2,00% 0,00%

4,70% 10,90% 14,10% 12,50% 1,60% 1,60%

2,40% 21,70% 8,40% 16,90% 1,20% 0,00%

10,30% 10,30% 10,30% 36,10% 2,10% 0,00%

beklenti ilişkisinde ön plana çıkan memurların alt 
esnafların hakkaniyet ve adalet, 

nin kentsel düzen, öğrencilerin 
hakkaniyet ve adalet, ev hanımlarının 

işsiz ve diğer kategorisinde yer alan 
istihdam olarak göze çarpmaktadır. 

Ulaşım

Çevre

İstihdam

Altyapı

Kentsel Düzen

Adalet

Diğer

Beklenti Yok

 

Diğer 

2,70% 

0,00% 

2,90% 

0,00% 

0,00% 

1,60% 

0,00% 

0,00% 
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Araştırma Sonucu 

Isparta kent merkezinde yapılan çalışmamızda görüşülenlerin 
önemli bir kısmı, belediyeden işsizlik ve yoksulluğa çözüm 
bulunması yönünde hizmet beklentisinde olduğunu ifade 
etmiştir. Ancak bu beklentiler, yardım temelli değil yapısal 
önlemlerle kalıcı çözümler bulunması çerçevesinde dile 
getirilmektedir. 5393 sayılı kanunda yer alan “ekonomi ve 
ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır” 
şeklindeki maddede bu konuda belediyelerin yetki sahibi 
olduğunu ortaya koymaktadır. Yine aynı kanunda yer alan 
“kültür ve sanat, turizm ve tanıtım faaliyetlerini yapar veya 
yaptırır” ifadesinin de başkan adaylarının öncelikli projeleri 
arasında karşılığını bulamadığı görülmektedir. Çalışma 
kapsamında görüşülenlerin en önemli beklentileri arasında 
sosyal faaliyet alanlarının da olduğu sonucuyla karşılaşılmıştır.   

Vatandaşların beklentilerinden hareketle, belediye başkanının 
artık klasikleşen ve belediye hizmetlerinin olmazsa olmazı 
konumunda bulunan “altyapı hizmetleri, imar, çevre 
düzenlemesi ve temizliği, yol yapım ve onarım” söylemlerini bir 
yana bırakıp; sosyo-ekonomik temelli projeler üretmek zorunda 
olduğu ifade edilebilir.  

Belediye başkanı vatandaşların yukarıda sayılan beklentilerine 
nasıl cevap verebilir? Aslında bu sorunun cevabı 5393 sayılı 
kanunda yer alan “ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi 
hizmetlerini yapar veya yaptırır” şeklindeki maddede yer 
almaktadır. Belediye kendisine ait taşınmazların kullanımını 
halk yararına kendi elinde tutup buralarda istihdam yaratabilir. 
Aynı şekilde hizmetlerin özelleştirilmesi yerine belediye 
bünyesinde bu hizmetleri etkin biçimde yerine getirecek birimler 
kullanılarak yine belediye bünyesinde istihdam olanakları 
yaratılabilir. Kuşkusuz bu tarz bir uygulamanın belediyeye 
külfet olacağı veya harcama kalemlerinde artışı ortaya 
çıkaracağı ifadesiyle bu öneriye karşı çıkılabilir. Tam da bu 
noktada “niyet” ve  “yaklaşım” devreye girmektedir. Belediye 
vatandaşların beklentilerine karşılık vermek niyetindeyse ve 
hemşerilerini müşteri değil vatandaş olarak görüyorsa, 
belediyenin elde ettiği geliri, rantı ve artı değeri yine 
vatandaşlarla paylaşma niyeti varsa, dile getirilen öneriler 
üzerinde durabilir. Ayrıca, gerek yerel sorunlara çözüm 
üretilmesinde ve gerekse bu çözümlerin hayata geçirilmesinde 
vatandaşların yönetime katılımlarının teşvik edilmesi ve bu 
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amaçla yeni yasal düzenlemelerin sunduğu mekanizmaların ve 
daha fazlasının etkin biçimde kullanılması gereklidir.   
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BĐR YEREL SĐYASET AKTÖRÜ OLARAK BELEDĐYE 
MECLĐSĐNĐN OLUŞUMU VE NĐTELĐĞĐ:  
ISPARTA BELEDĐYE MECLĐSĐ ÖRNEĞĐ 

 

Nilüfer Negiz, Hakan M. Kiriş, Ceyda Şataf 

 

Yerel ve ortak ihtiyaçların yerinden karşılanması olan hizmette 
yerellik ilkesi doğrultusunda oluşturulan yerel yönetim birimleri 
ve bunlar içinde de belediyeler, insan ve toplum hayatı için son 
derece önemlidir. Yerel yönetimlerin konu özelinde de 
belediyelerin üstlenmiş olduğu bu misyon, etkinlik 
tartışmalarını beraberinde getirmektedir.  

Yerel siyasetin önemli bir aktörü konumundaki belediye meclis 
üyelerinin seçimi ve üyelerin niteliksel düzeyi, belediyelerin 
etkin hizmet üretiminde önem arz etmeleri nedeniyle üzerinde 
durulmasını gereken bir konudur. Mevzuatta belediye 
meclislerinin belediye başkanlığı seçimlerinden ayrı bir seçim 
sandığı ve farklı bir seçim sistemi ile belirlenmesi 
öngörülmüştür. Buna karşın yaşanan yerel seçim tecrübeleri, 
belediye başkanlığı ile belediye meclisleri için kullanılan oyların 
büyük ölçüde benzeştiğini göstermektedir. Bu durum 
seçmenlerin belediye meclisini ayrı bir seçim olarak görmedikleri 
şeklinde yorumlanabilir. Oysa bu meclis belediye yönetiminin 
karar organı olarak önemli bir işleve sahiptir. Özellikle belediye 
meclis üye adaylığının bir parti listesine bağlı olması, adayların 
ilgili partinin yönetsel kadrosu tarafından belirlenmesini 
getirmektedir. Adaylık sürecinde bir seçim çevresinden bağımsız 
olarak aday olabilmek mevcut siyasal ve hukuksal yapı içinde 
oldukça zordur. Bu nedenle, yerel demokraside partilerin aday 
listelerini hangi kriterlere göre ve hangi yöntemlerle 
belirleyecekleri önemli bir sorundur. Seçilme yeterliliği ve 
adaylık koşulları ile ilgili düzenlemeler, seçim sistemi, 
seçilenlerin hukuki statüsü, sahip olunan hak ve yetkiler, 
şüphesiz meclis üyelerinin etkinliğini ve performansını 
belirleyen önemli unsurlardır. Temsili demokrasilerde seçim 
kadar önemli olan aday belirleme işleminin bu şekilde parti 
merkezince yapılması demokratiklik bir tarafa, sistemin 
yozlaşmasına ve işlememesine yol açmaktadır. Çünkü bu 
uygulama, halkın seçme özgürlüğünü siyasi parti teşkilatları 
tarafından belirlenen adayları onaylama ve reddetme olarak 
ortaya koymaktadır. 
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Çalışma, meclis üyelerinin seçilme şeklini hukuksal ve siyasal 
çerçevede ele alacak, meclis üyelerinin niteliksel durumunu 
ortaya koyarak, teorik platformda tartışacaktır. Teorik 
çerçevenin ardından konu, 29 Mart 2009 yerel seçimleri ile 
oluşan Isparta Belediye Meclisi örneğinde incelenecektir.  

Katılımcı bir yerel yönetim demokratik bir toplum içinde 
gelişebilir. Böylesi bir toplumun ilkeleri de; çoğulculuk, 
demokratiklik ve katılımdır. Bu noktada yerel yönetimler 
demokrasinin tabandan tavana doğru yapılanmasında aracı 
rolünü üstlenen en önemli kurumlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Çağdaş demokrasinin nitelikleri olarak katılma ve 
temsil, en iyi biçimde belediyelerde gerçekleştirilir. Her ne kadar 
merkezi yönetimin vesayeti altında olsalar da, belediyeler devlet 
gücünün dengelenmesinde önemli bir rol üstlenerek, gücün tek 
bir elde toplanması şeklinde oluşacak bir yapılanmayı 
sınırlarlar. Yine yerel yönetimler, temsil ve katılma kurumlarıyla 
demokrasiye işlevsellik kazandırırlar. Çünkü yöneten ile 
yönetilenler arasındaki mesafe mekânsal ve toplumsal açıdan 
yerel yönetimlerde en azdır. 

Yerel yönetim meclislerinin, yerelin karar mercii olarak gerek 
niteliği gerekse oluşumu açısından temsili demokrasi anlayışı 
bağlamında üzerinde durulmasını gerektirmektedir. Kentsel 
alanda yönetim kademesinin paydaşı niteliğindeki belediye 
meclis üyelerinin niteliğindeki yetkinlik, mikro ölçekte meclis 
kararlarında makro ölçekte de belediyenin etkin hizmet 
üretiminde önem arz etmektedir. Bu anlamda meclis üyelerinin 
oluşumunun bir parti merkezine bağlı oluşu, temsili demokrasi 
anlayışında halkın “seçme hakkı” ile örtüşmemektedir. Diğer 
yandan aday olabilme kriterlerindeki çıtanın düşük olması, 
içinde bulunan pozisyon ve bu pozisyonun gerektirdiği görev ve 
sorumlulukların kimi zaman anlaşılamaması kimi zamanda 
etkin yürütülememesi sonucunu karşımıza çıkarmaktadır. Söz 
konusu sorunun aşılması adına hizmet içi eğitim faaliyetlerini 
çözüm olarak düşündüğümüzde, bu konunun sadece 
meclislerde değil bütün belediyelerde personelin hemen hemen 
geneli için bir handikap olduğu da ayrı bir gerçektir.1  

 

                                                           
1
 Daha ayrıntılı bilgi için bkz: Nilüfer NEGĐZ, Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Etkinliği ve Eğitim 

Đlişkisi: Alan Araştırması ve Bir Model Önerisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu 
Yönetimi Ana Bilim Dalı., Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2007, Isparta. 
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Yerel Yönetimlerde Belediye Meclislerinin Önemi Ve 
Oluşumu 

 

5393 sayılı kanunun 17 maddesi, belediye meclisinin 
belediyenin karar organı olduğunu ve üyelerinin seçimle iş 
başına geldiği ifade eder.  18. maddesinde2 de, meclisin görevleri 
sayılmıştır. Đlgili maddelerden açıktır ki, belediye meclisleri 
mahalli alanın yönetimi, hizmet üretimi ve bu hizmetlerin 
dağılımı bağlamında karar vericidirler. Bu nedenle de yerel 
alanda önem arz ederler.  

Karar organı olarak önemini ifade ettiğimiz belediye 
meclislerinin üç temel işlevi vardır. Bunlar, temsil, karar alma 
ve denetimdir.  Bu işlevleri ile yerel yönetimlere meşruiyet 
sağlayan en önemli organ konumundadırlar.3  

Söz konusu meclisin oluşumu, karar alma süreçleri, toplantı 
yeter sayıları demokratik usuller eşliğinde kanunda açıkça 
gösterilmektedir.  Yasal bağlamda çerçevesi, gerek yetkileri 
gerekse yönetimdeki otoriteleri açısından belirlenmiş olan bu 
karar mercilerinin sorumlulukları açısından donanımlı bir 
niteliğe sahip olmaları elzemdir.  

1984 Tarihli 29724 Sayılı Mahalli Đdareler Đle Mahalle 
Muhtarlıkları ve Đhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’a göre 
belediye meclisleri onda birlik baraj uygulamalı nispi temsil 
sistemi ile seçilmektedir. 2972 sayılı kanunun 5. maddesine 
göre belediye meclisi üyelikleri son genel nüfus sayımı sonuçları 
esas alınarak nüfusu 10 000'e kadar olan beldelerde 9 üyeden, 
nüfusu 10 001'den 20 000'e kadar olan beldelerde 11 üyeden, 
nüfusu 20 001'den 50 000'e kadar olan beldelerde 15 üyeden, 
nüfusu 50 001'den 100 000'e kadar olan beldelerde 25 üyeden, 
nüfusu 100 001'den 250 000'e kadar olan beldelerde 31 üyeden, 
nüfusu 250 001'den 500 000'e kadar olan beldelerde 37 üyeden, 
nüfusu 500 001'den 1 000 000'a kadar olan beldelerde 45 
üyeden ve nüfusu 1 000 000'dan fazla olan beldelerde 55 
üyeden oluşmaktadır. Aynı kanunun 6. maddesi ise büyükşehir 
belediye meclislerinin oluşumunu düzenlemektedir. Bu 
maddeye göre, büyükşehir belediye meclisleri belediye hudutları 
içinde kalan ilçe seçim çevreleri için tespit edilen belediye 
                                                           
2
 5393 Sayılı Belediye Kanunu. 

3 Erbay ARIKBOĞA, Tarkan OKTAY, Nail YLMAZ, Yeniden Yapılanma Sonrasında Belediye Meclisler: 
Đstanbul Örneği, Beta Yayınları, Đstanbul Eylül 2007, s.15. 
4 2972 Sayılı Mahalli Đdareler Đle Mahalle Muhtarlıkları ve Đhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun 
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meclisleri üye sayısının her ilçe için beşte biri alınarak 
bulunacak toplam sayı kadar üyeden oluşmaktadır.  

Özellikle belediye meclis üyelerinin adaylıklarının bir partiye 
bağımlı olarak yapılıyor olması, adayların ilgili partinin yönetsel 
kadrosu tarafından belirlenmesini getirmektedir. Adaylık 
sürecinde bir seçim çevresinden bağımsız olarak aday olabilmek 
mevcut siyasal ve hukuksal yapı içinde oldukça zordur. Bu 
nedenle, yerel demokraside partilerin aday listelerini hangi 
kriterlere göre ve hangi yöntemlerle belirleyecekleri önemli bir 
sorundur. Seçilme yeterliliği ve adaylık koşulları ile ilgili 
düzenlemeler, seçim sistemi, seçilenlerin hukuki statüsü, sahip 
olunan hak ve yetkiler, şüphesiz meclis üyelerinin etkinliğini ve 
performansını belirleyen önemli unsurlardır. Temsili 
demokrasilerde seçim kadar önemli olan aday belirleme 
işleminin bu şekilde parti kurmaylarınca yapılması 
demokratiklik bir tarafa, sistemin yozlaşmasına ve işlememesine 
yol açmaktadır. Çünkü bu uygulama, halkın seçme 
özgürlüğünü siyasi parti teşkilatları tarafından belirlenen 
adayları onaylama ve reddetme olarak ortaya koymaktadır.5 

Son olarak, Belediye meclislerinin yaş, cinsiyet, eğitim 
durumlarının incelendiği Türkiye düzleminde yapılmış 
çalışmalar dikkate alındığında genel görünüm bazı farklılıklar 
olsa da çoğunun benzediği yönündedir. Örneğin, Mecliste kadın 
temsili oranının oldukça düşük olması, var olan kadın meclis 
üyeliklerinin de genelde batı kesimindeki belediyelerde 
yoğunlaşması, Türk siyasal katılımcılığının genelinde olduğu 
gibi belediye meclislerinde de erkek ağırlıklı görünümüyle 
paralel bir seyir göstermektedir.6 Belediye meclis üyelerinin 
meslek dağılımlarına bakıldığında da, yine benzerlikler 
görülmektedir. Varol7 tarafından yapılan bir araştırmada 
belediye meclislerinde esnaf, tüccar, serbest meslek sahiplerinin 
her dönemde çoğunluğu sağlamış olmaları bulgusu, bu söylemi 
destekler niteliktedir. Benzer sonuçlar bu çalışmanın uygulama 
kısmında da bulunmuştur. Ayrıntılar uygulama kısmında yer 
almaktadır.  

 

                                                           
5
 Nilüfer NEGĐZ, “Belediye Meclislerinin Etkinleştirilmesinde Nitelik Sorunu”, Yerel Siyaset Dergisi, Yıl.2, Sayı 15, 

Mart 2007, ss.39–40.  
6
 ÇĐTÇĐ, 1989, Sedat AZAKLI, Hüseyin ÖZGÜR, “ Nazilli’de Yerel Temsil”, Yerel Yönetimler Sempozyumu 

Bildirileri, TODAĐE Yayını, Ankara 2002,s. 110. 
7
 Muarem VAROL, Yerel Siyasetin Demokratikleşmesi, Gündoğan Yayınları,Ankara, 1989.  
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Belediye Meclislerinde Nitelik Sorunu 

 

Yerel yönetimlerde ön planda görünen ve halkla birebir temas 
içerisinde olan belediye başkanıdır. Kamuoyunun seçim öncesi 
ve seçim sonrası dönemlerde bildiği, takip ettiği ya da eleştirdiği 
genellikle başkan ya da adaylardır. Ancak, belediye yönetiminin 
temeli durumunda olan, karar mercii olarak konumlandırılmış 
meclis ve bu meclisi oluşturan üyeler, seçim öncesinde de seçim 
sonrasında da halk tarafından tanınmamaktadır. Bu durum 
yukarıda tartışıldığı üzere belediye meclis üyeliğinin belirlenme 
biçiminde halkın “oyun dışı” bırakıldığı izlenimini 
uyandırmaktadır. Özellikle bu noktanın üzerinde durulması ve 
halkın bu süreçte pasiften aktife geçirilmesi demokrasi 
bakımından elzemdir.  

Kentin geleceğine ilişkin kararların alındığı belediye meclis 
üyelerinin nitelikleri oldukça önemlidir. Çünkü, belediyenin 
başkanı yasa dahilinde tanınan görevlerinin dışında çoğunlukla 
meclis tarafından alınan kararları uygulamakla yükümlüdür.8   

Belediye meclis üyelerinin seçilebilme şartlarına ilişkin 
düzenlemelerde meclis üyesi olabilmek için aranan şartlarda 
eğitim çıtasının oldukça yetersiz olduğu gözlemlenmektedir. 
 2972 sayılı Mahalli Đdareler Đle Mahalle Muhtarlıkları ve Đhtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda, “seçilme yeterliliği” nin 
düzenlendiği, ilgili madde şöyledir. 

Madde 9: En az altı ay süre ile, o seçim çevresinde oturmuş 
olmak ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. 
maddesinde belirtilen sakıncaları taşımamak şartıyla, yirmi beş 
yaşını dolduran her Türk vatandaşı belediye başkanlığına, il 
genel ve belediye meclisi üyeliğine seçilebilir.  

Maddede atıfta bulunulan 2839 sayılı kanunun 11.Maddesi ise 
milletvekili seçilemeyecek şartları düzenlemekte olup, burada 
yer alan eğitim şartı ise ilkokul seviyesidir. Gerçi bu çıtanın 
milletvekilliği için dahi aynı tutulması ülkede sadece yerel 
yönetimlerde değil merkezi yönetimde de eğitim açısından 
büyük bir nitelik sorunsalı olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca 
düzenlemede, Devlet ve Katma Bütçeli Đdareler, Đl Özel Đdareleri, 
Belediyeler ile bunlara bağlı daire ve müesseseler, Đktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve 

                                                           
8
 http://www.yapi.com.tr Erişim : 28.11.2008.  
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ortaklıkları ile kamu tüzel kişiliklerinde memur ve hizmetli 
statüsünde çalışanlar görevlerinden istifa etmedikçe aday 
olamamaları ve aday gösterilememeleri, (2839, md.18, Değişik 
4125/10) toplumun bilgi ve deneyimli geniş bir kesiminin yerel 
meclislerde görev almalarına dolaylı olarak engel olmaktadır.  
 Sonuç olarak, Meclis üyelerinin görevlerini etkin bir şekilde 
yerine getirebilmelerini sağlayabilmek için, öncelikle 
demokrasinin vazgeçilmez koşulu olarak nitelendirilen seçme ve 
seçilme özgürlüğünün önündeki yukarıda bahsettiğimiz 
kısıtlamaların kaldırılması ve seçim sisteminin amaçlar 
doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ülke genelinde üzerinde 
durulması gerekli bir sorundur.  

Belediye meclisi belediye yönetiminin yürütmekle yükümlü 
olduğu hizmetle ilişkin politikaların ve programların 
oluşturulması ve uygulanmasının denetlenmesi açısından 
gerekli yetkilerle donatılmıştır. Burada yukarıda da bahsetmeye 
çalıştığımız gibi sorun meclis üyelerinin genel olarak yetki ve 
görevlerinin yeteri kadar bilincinde olup olmadıklarının 
sorgulanmasıdır. Çünkü ancak bu şekilde görev ve 
sorumluluğunun farkında olmak, yetkilerini gereği gibi yerine 
getirmelerini sağlayacaktır.  

Eğitim açısından yukarıdaki tartışmanın özellikle ilin sosyo-
ekonomik gelişmişliği ile ilgili olduğu da söylenebilir. Örneğin, 
Çitçi’nin9 araştırmasında gelişmiş illerde üniversite eğitimi 
görmüş meclis üyeleri çoğunluk gösterirken gelişmemiş illerde 
genellikle seviye ilk ve orta eğitim düzeyinde görülmüştür. Bu 
noktada belediye meclis üyelerinin giderek daha nitelikli hale 
geldiği söylenebilir. Özellikle lise ve yüksek öğrenimli kişilerin 
sayısı meclisler de artarken ilk ve orta düzeyde eğitimlilerin 
sayısında bir azalış göze çarpmaktadır. 10 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Oya ÇĐTÇĐ, Yerel Yönetimler de Temsil-Belediye Örneği- , TODAĐE Yayını, Ankara, 1989.  
10

 Yakup BULUT, Şaban TANIYICI, Türkiye ‘de Belediye Meclis Üyelerinin Temsil Ediciliği: Erzincan Örneği, 
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:21, Ağustos 2008,s.177.  
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Bir Yerel Siyaset Aktörü Olarak Belediye Meclisi:  
Isparta Örneği 

 

Araştırma Hakkında (Amaç, Önem, Kapsam ve Yöntem)   

Araştırma, teorik çerçevede belediye meclis üyelerinin oluşumu 
ve nitelik durumlarına ilişkin var olan kanaatin bir örnek 
üzerinde durumunu analiz etmeyi ve durum tespit yapmayı 
öngörmektedir. 

Bu anlamda çalışma, yerel otoritenin karar mercii konumundaki 
meclisin gerek oluşum gerekse yerel siyaset aktörü olarak yereli 
ve içinde bulunduğu pozisyonu algılama düzeyini ölçme çabası 
açısından önem arz etmektedir. Elde edilecek bulguların söz 
konusu birimlere destek ve öngörü sağlayacağı düşüncesi, 
çalışmanın önemini oluşturmaktadır.  

Çalışmanın kapsamını 29 Mart Yerel seçimleri sonrasında 
oluşan Isparta Belediye Meclisi oluşturmaktadır. Örnek olarak 
Isparta Belediye Meclisinin seçilmesinde, özellikle seçim 
sonrasında mecliste şekillenen farklı siyasal parti temsilcilerinin 
sayıca birbirine yakın olması önem arz etmiştir.  Sayıca yakın 
ancak parti temelinde var olan bu farklılığın, yerel demokrasi 
anlayışına bakışı ön plana çıkaracağı kanaatindeyiz. 

Son olarak araştırmada yirmi sekiz sorudan oluşan anket formu 
kullanılmıştır. Anket formunun oluşturulmasında literatürde bu 
konuda yapılan alan çalışmaları incelenmiş ve soruların 
oluşturulmasında yararlanılmıştır.11  Söz konusu anketler 
katılımcılara ulaştırılarak sonuçlar, SPSS 15.0 paket programı 
ile işlenmiş ve gerekli istatistiksel analizler yapılmıştır. 

 

Bulgular 

 

Belediye meclis üyelerinin parti dağılımı şekilde de görüldüğü 
üzere 16 üye MHP, 12 üye AKP ve 3 üye DP şeklindedir. Bu 
durum 29 Mart 2009 yerel seçimlerinden sonra Türkiye 
genelinde ortaya çıkan istisnai durumlardan biridir. Isparta 
Belediye başkanlığını ilk kez iktidarın dışında bir parti 
kazanmıştır. Meclis üye dağılımı bu durumu göstermektedir. 

 
                                                           
11

 ARIKBOĞA, OKTAY, YILMAZ, ss.125-135. 



Belediye Meclis Üyelerinin Parti Dağılımı

 

Belediye Meclis Üyelerinin Yaş Dağılımı

Belediye Meclis Üyelerinin Cinsiyet Dağılımı

 

12

3

13

2
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Belediye Meclis Üyelerinin Parti Dağılımı 

 

Belediye Meclis Üyelerinin Yaş Dağılımı 

 

Belediye Meclis Üyelerinin Cinsiyet Dağılımı 

 

16 MHP

AKP

DP

1
6

11

25 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - üstü

29

Erkek

Kadın



Belediye meclis üyelerinin yaş dağılımlarında öne çıkan grup 
orta yaş ve üstüdür. 41-50 ve 51 yaş üstü grupların oranı 
%77.4’tür.  Yine cinsiyet dağılımı %93.5 erkek %6.5 kadın 
olmak üzere aktif siyasal yaşamda kadının görünmeyen yüzünü 
bir kez daha ortaya koymaktsdır.  

Belediye meclis üyelerinin eğitim durumları, üniversite ve üstü 
olmak üzere %54.9 oranında elde edilirken, Yüksek okul %12.9, 
Lise %29 ve Ortaokul %3.2’dir. Meclis üyelerinin eğitim 
açısından nitelikli olduğu görülmektedir. buna ek olarak m
dağılımlarında en önemli oran %32.3 ile “esnaf”, %25.8 ile 
“emekli” ve %19.4 “serbest meslek” olarak elde edilmiştir. Bu 
sonuç belediye meclisleri üzerine yapılan çalışmalarda elde 
edilen bulgularla paraleldir. Mecliste temsil edilen toplumsal 
katmanlar yine esnaf, emekli ve serbest meslek üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Elbette ki bu sonuçta, yasal çerçevenin 
zorlayıcılığı etkilidir. 
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Belediye meclis üyelerinin yaş dağılımlarında öne çıkan grup 
50 ve 51 yaş üstü grupların oranı 

%77.4’tür.  Yine cinsiyet dağılımı %93.5 erkek %6.5 kadın 
olmak üzere aktif siyasal yaşamda kadının görünmeyen yüzünü 

koymaktsdır.   

Belediye meclis üyelerinin eğitim durumları, üniversite ve üstü 
olmak üzere %54.9 oranında elde edilirken, Yüksek okul %12.9, 
Lise %29 ve Ortaokul %3.2’dir. Meclis üyelerinin eğitim 
açısından nitelikli olduğu görülmektedir. buna ek olarak meslek 
dağılımlarında en önemli oran %32.3 ile “esnaf”, %25.8 ile 
“emekli” ve %19.4 “serbest meslek” olarak elde edilmiştir. Bu 
sonuç belediye meclisleri üzerine yapılan çalışmalarda elde 
edilen bulgularla paraleldir. Mecliste temsil edilen toplumsal 

lar yine esnaf, emekli ve serbest meslek üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Elbette ki bu sonuçta, yasal çerçevenin 
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Belediye Meclis Üyelerinin Meslek Dağılımı

 

Belediye Meclis Üyelerinin Hemşerilik Durumu

Isparta Belediye Meclis üyelerinin Ispartalı olup olmama 
(hemşerilik) durumu %83.9 Ispartalı, %16.1 Isparta dışı olarak 
elde edilmiştir. Bir kentte belediye meclisinde üye olabilmek için 
ilgili kanunda “o kentin hemşerisi 
almamaktadır. Ancak elde edilen sonuç, pratikte bu durumu 
yansıtmamıştır.  %16.1’lik dilimde yer alan Ispartalı olmayan 
üyelerin Isparta’nın yakın çevresinden oldukları tespit 
edilmiştir. (Denizli, Afyon, Đzmir)
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Belediye Meclis Üyelerinin Meslek Dağılımı 

 

 
Üyelerinin Hemşerilik Durumu 

 

Isparta Belediye Meclis üyelerinin Ispartalı olup olmama 
(hemşerilik) durumu %83.9 Ispartalı, %16.1 Isparta dışı olarak 
elde edilmiştir. Bir kentte belediye meclisinde üye olabilmek için 
ilgili kanunda “o kentin hemşerisi olmak” gibi bir belirleyici yer 
almamaktadır. Ancak elde edilen sonuç, pratikte bu durumu 
yansıtmamıştır.  %16.1’lik dilimde yer alan Ispartalı olmayan 
üyelerin Isparta’nın yakın çevresinden oldukları tespit 
edilmiştir. (Denizli, Afyon, Đzmir) 
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Belediye Meclis Üyelerinin Isparta’da Yaşam Süresi 
 Sayı  Yüzde Geçerli 

Yüzde 
Doğduğumdan bu yana 3 9,7 10,7 

20 Yıldan az 2 6,5 7,1 

20 yıldan fazla 4 12,9 14,3 

30 yıldan fazla 12 38,7 42,9 

40 yıldan fazla 4 12,9 14,3 

50 yıldan fazla 3 9,7 10,7 

Toplam 28 90,3 100 

Cevapsız 3 9,7  

Toplam 31 100  

 

Meclis üyelerinin hemşerilik durumuyla ilişkili bir diğer 
değerlendirme sorusu Isparta’daki yaşam süreleridir. Görüldüğü 
üzere, %83.9 oranında Ispartalı olan üyelerin sadece yaklaşık 
%10’luk bir kısmı Isparta’dan hiçbir gerekçe ile 
ayrılmamışlardır. Bu durum, bu kesimin esnaf olduğunu 
düşündürmektedir. Diğer bir bulgu ise Isparta’da 20 yıldan az 
süredir (4-5 yıl olarak belirtmişlerdir) yaşayanların yukarıda da 
verildiği gibi çevre illerden gelmiş olabileceklerini 
düşündürmektedir.  Tabloda 20-50 yıldan bu yana Isparta’da 
yaşayan meclis üyelerinin oranı %84.2’dir. Bu sürelerin 
içerisinde mesleki dağılımlarını ve eğitimlerini göz önüne 
aldığımızda muhtemelen eğitim amaçlı belli dönemlerde 
Isparta’dan ayrılıp sonrasında memleketlerine geri dönmüş 
olduklarını düşündürmektedir. Bu sorunun çalışmadaki önemi, 
Isparta’da uzun süreler yaşamak ya da Isparta’lı olmak bu kenti 
tanımak, önceliklerini belirlemek ve sorunlarını anlamak 
noktalarında öne çıkmaktadır. Ayrıca, bu durum kentte yerel 
siyaset elitini oluşturmaları ve bu özelliklerinden dolayı da parti 
merkezlerince tercih edilmeleri gerçeğini de akla getirmektedir.  

Belediye meclis üyelerinin gelir dağılımları incelediğinde en 
yüksek oran 15001-2500 (TL) aralığında elde edilmiştir. Yani 
%36.7 olarak tespit edilmiştir. Grafikteki dağılıma bakıldığında, 
kentteki toplumsal tüm grupların en alt gelir grubundan en 
yüksek gelir grubuna kadar mecliste temsil edildiği 
görülmüştür. 



Belediye Meclis Üyelerinin Gelir Durumu

Belediye Meclisinin Nitelik ve Oluşumuna Đl

 
Çalışmada meclis üyelerinin nitelik açısınd
seviyesi) üniversite ve üstü olmak üzere %54.9 oranında elde 
edilmiştir. Söz konusu oran Isparta Belediye Meclis üyelerinin 
nitelik açısından yetkin bir durumda olduğunu göster
Eğitime ilişkin diğer oranlar bunu desteklemektedir. Yüksek 
okul %12.9, Lise %29 ve Ortaokul %3.2’dir.

Belediye meclis üyelerine yürüttükleri faaliyetleri doğrultusunda 
aldıkları sorumlulukları ve içinde bulundukları pozisyonun 
gereği kendi niteliklerinin değerlendirilmesi istenmiştir. Bu 
soruya ilişkin değerlendirmeyi gösteren şekil aşağıdadır. 

 

Belediye Meclis Üyelerinin Nitelik Açısından 
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Belediye Meclis Üyelerinin Gelir Durumu 

 

Belediye Meclisinin Nitelik ve Oluşumuna Đlişkin Bulgular 

Çalışmada meclis üyelerinin nitelik açısından durumları (eğitim 
) üniversite ve üstü olmak üzere %54.9 oranında elde 

edilmiştir. Söz konusu oran Isparta Belediye Meclis üyelerinin 
nitelik açısından yetkin bir durumda olduğunu göstermektedir. 
Eğitime ilişkin diğer oranlar bunu desteklemektedir. Yüksek 
okul %12.9, Lise %29 ve Ortaokul %3.2’dir. 

Belediye meclis üyelerine yürüttükleri faaliyetleri doğrultusunda 
aldıkları sorumlulukları ve içinde bulundukları pozisyonun 

iklerinin değerlendirilmesi istenmiştir. Bu 
soruya ilişkin değerlendirmeyi gösteren şekil aşağıdadır.  

Belediye Meclis Üyelerinin Nitelik Açısından 
Değerlendirilmesi 
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Görüldüğü üzere Belediye meclis üyelerinin kendilerini nitelik 

açısından %58 oranında yeterli bulduğu gözlenmiştir. %35.5 

“kısmen katılıyorum” yanıtı ile kendilerini nitelik açısından tam 

yetkin görmemekle birlikte tamamen yetersiz de 

görmemektedirler. Yine %6.4 oranında

olumsuz yanıt, belediye meclis üyelerinin farklı üç partiden 

oluşması hasebiyle, birbirlerini bazı konularda nitelik açısından 

eleştirdiği kanaatini düşündürmektedir.

 

Belediye Meclis Üyelerinin Parti Merkezlerince Belirlenmesi
Demokrasi

 

Belediye Meclis Üyeleri Halk Tarafından Seçilmesi 
Demokrasinin Gereğidir

 

Çalışmanın teorik kısmında belediye meclis üyelerinin parti 

merkezlerince belirlenmesinin ve seçimin olduğu bir süreçte 
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Belediye meclis üyelerinin kendilerini nitelik 

açısından %58 oranında yeterli bulduğu gözlenmiştir. %35.5 

“kısmen katılıyorum” yanıtı ile kendilerini nitelik açısından tam 

yetkin görmemekle birlikte tamamen yetersiz de 

görmemektedirler. Yine %6.4 oranında bu soruya alınan 

olumsuz yanıt, belediye meclis üyelerinin farklı üç partiden 

oluşması hasebiyle, birbirlerini bazı konularda nitelik açısından 

eleştirdiği kanaatini düşündürmektedir. 

Belediye Meclis Üyelerinin Parti Merkezlerince Belirlenmesi-
Demokrasi Đlişkisi 

 

Belediye Meclis Üyeleri Halk Tarafından Seçilmesi 
Demokrasinin Gereğidir 

 

Çalışmanın teorik kısmında belediye meclis üyelerinin parti 

merkezlerince belirlenmesinin ve seçimin olduğu bir süreçte 
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meclis üyelerinde halk oylamasının belirleyici olmaması 

durumunun demokrasi anlayışı ile çeliştiği tartşılmıştı. Bu 

durum iki başlık altında belediye meclis üyelerine de sorularak 

tutumları ölçülmüştür. Buna göre, “meclis üyeliğinin parti 
merkezlerince belirlenmesi demokrasi ile 
örtüşmememektedir”sorusu karşısında %51.6’sı destekler bir 
tutum göstermektedirler. Yine %9.7’si bu konuda kısmen destek 

verirken %38.7’si bu durumunun demokratik anlayış açısından 

çelişki içermediği görüşündelerdir. 

Ancak belediye meclis üyelerinin birbiriyle ilişkili bu iki soru 

karşısında çelişki içinde olmaları da düşündürücüdür. Şöyle ki, 

“Belediye Meclis Üyeleri Halk Tarafından Seçilmesi Demokrasinin 
Gereğidir” sorusu karşısında (Şekil 12) %90.3 oranında olumlu 
tutum gösterirken %9.7 gibi düşük bir oran olumsu kanaat 

belirtmiştir.  

Yukarıda elde edilen %38.7 oranındaki olumsuz kanaatin 

birbirinin tamamlayıcısı niteliğindeki bu soruda olumlu tutuma 

kaymaları ilginçtir. Sonuçta teoride tartşılan belediye meclis 

üyelerinin seçilme sürecinde halkın aktif hale getirilmesi, 

uygulayıcılar tarafından da destek görmüştür.  

 

Sonuç 

 
Çalışmanın uygulama safhasında elde edilen bulgular, Belediye 
meclisinin oluşumu ve niteliği konusunda teorik çerçevede 
tartışılan noktalarda destekleyici niteliktedir.  

Isparta belediye meclisinin eğitim seviyesi açısından yüksek 
oluşu, meclisin nitelik açıısndan iyi bir durumda olduğunu 
göstermektedir. Ancak ayrı bir gerçek te şudur ki; içinde 
bulunulan pozisyonun gerektirdiği yetki ve sorumluluğu anlama 
ve buna uygun hareket edebilmek de niteliğin ayrı bir boyutu 
olup, bizzat üyelerden bu konuda da kendilerinden oluşan 
meclisi değerlendirilmesi istenmiştir. Elde edilen sonuç (%58 
yeterli ) üyelerin %42 oranında nitelik açısında ya yetreli 
görmemekte ya da kısmen yeterli görmektedir. Bu durum kendi 
içlerinde bir öz eleştiri yapabildiklerini düşündürdüğü gibi, 
meclisin üç farklı partiden oluşmuş olması ve kendi içinde var 
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olan muhalefetin etkisinin de rolü olabileceğini 
düşündürmektedir. 

Çalışmada özellikle üzerinde durulan ve bizzat uygulayıcıların 
da bu konudaki tutumlarının ölçüldüğü diğer nokta, meclisin 
oluşm biçimidir. Bu noktada, aday belirleme sürecinin parti 
tarafından yapılması ve liste halinde yerel seçimlerde halka 
sunulmasını demokratik olarak değerlenirmemiştir. Halkın 
temsil edildiği bir meclisin üyelerinin halk tarafından 
tanınmıyor olması bir paradokstur. Bu konunun bizzat 
uygulayıcılar tarafından da eleştirilmesi, (%51.6 oranında 
destekleyici olumlu tutum) çalışmamızın önemli 
bulgularındandır. 

Son söz olarak, halkın seçtiği bir sistemde halkın seçememesi 
gibi ilginç bir durumun yeniden kurgulanması gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır. 
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BĐR YEREL SĐYASET AKTÖRÜ OLARAK 
ISPARTA ĐL GENEL MECLĐSĐ 

OLUŞUM & NĐTELĐK ARAŞTIRMASI 

Hüseyin Gül, Hakan M. Kiriş, Nilüfer Negiz 

 
Yerel yönetimler günümüzün demokratik standartları içinde 
önemli bir konuma sahiptir. Bugün her yanı kaplayan 
küreselleşme söylemlerine bir de yerelleşme söylemi eklenmiştir. 
Hatta bu iki kavram küyerelleşme ya da glokalizasyon terimini 
oluşturarak kapsayıcılığını her geçen gün biraz daha 
arttırmaktadır. Artık günlük hayatımızda doğrudan yerel 
yönetim birimlerinim planlayıp yürüttükleri ve bu süreçte 
uluslararası kuruluşlarla dahi işbirliklerine gittikleri faaliyetlere 
daha da fazla rastlıyoruz. Bu durum aynı zamanda Isparta’da il 
genel meclisinin yürütmekte olduğu bir projenin sorumluluğunu 
Đsveç’teki bir altyapı firmasının paylaşması anlamına geliyor ki, 
bu süreç de, Isparta’daki bir altyapı yatırımının yürütülmesini, 
Türkiye’yle birlikte Đsveç’teki sosyoekonomik ve siyasal 
gelişmelerin de etkisine açıyor. Buna bir de neredeyse her 
alanda dünyadaki standartları belirleyen ve yöneten 
uluslararası kurumları eklemek gerekiyor. Bugün bu düzeyde 
olan ve her geçen gün ulaşım ve iletişimdeki gelişmelerle 
ilerlemeye devam eden küyerelleşme süreci geçerliliğini 
arttıracak gibi görünüyor. Bunun için karar alma süreçlerinin 
rasyonel olması ve zamanlı işlemesi, demokrasinin katılımcı ve 
müzakereci, küresel ve ulusal gelişmelere yüksek oranda 
duyarlılığa sahip yerel yönetim birimlerinin yerel ihtiyaçları 
karşılamak yanında, yerel olanakları harekete geçirip 
geliştirerek rekabetçi piyasalarda direnç göstermeye odaklanmış 
olması önem arz ediyor. Oysa Isparta’daki altyapı yatırımını 
Đsveçli bir firmanın yapabilmesi bugün oldukça mümkün bir 
durumken, Ispartalı bir firmanın Đsveç’te aynı yatırımı 
üstlenmesi oldukça zor gibi görünüyor.  

Đl genel meclisleri, bütün il düzeyine yayılan görev ve yetki 
alanlarıyla yeni kurulan bölge kalkınma ajansları, belediyeler ve 
merkezi yönetimin de katkısı ve işbirliğiyle yerelde ivme 
yaratabilecek önemli aktörlerden biri haline gelebilir. Bununla 
birlikte Türkiye’de kutuplaşmaya dayalı yerleşik siyaset 
geleneklerinin yerel siyasete de yansıyıp işbirliği olanaklarını ve 
uzlaşma kültürünün oluşmasını engellemesi, yasal 
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olanaksızlıklar, yerel düzeyde öngörü yeteneğinin yeterince 
gelişmemiş olması ve yerel yönetim birimlerinin bazı kapasite 
yetersizlikleri gibi olumsuzluklar önemli handikaplar 
oluşturmaktadır.   

 
Isparta Đl Genel Meclisi Hakkında  

 
29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinin ardından oluşan Isparta Đl 
Genel Meclisi toplam 34 üyelidir. Üyelerin partilere ve seçim 
bölgelerine göre dağılımı şu şekildedir: 

 

Đlçesi 
Toplam 

Üye 
Sayısı 

AKP MHP CHP DP 

Aksu 2 2 - - - 
Atabey 2 1 1 - - 

Eğirdir 3 2 1 - - 

Gelendost 2 - - 1 1 
Gönen 2 1 - - 1 

Keçiborlu 2 1 1 - - 

Merkez 6 3 3 - - 
Senirkent 2 1 1 - - 

Sütçüler 2 2 - - - 

Şarkîkaraağaç 3 2 1 - - 
Uluborlu  2 2 - - - 

Yalvaç 4 3 1 - - 

Yenişarbademli 2 1 - 1 - 
Toplam 34 21 9 2 2 
 

Isparta Đl Genel Meclisi’nde AKP’li üyeler çoğunluktadır. AKP’nin 
ardından en büyük ikinci grubu MHP oluşturmaktadır. Bu iki 
büyük parti grubunun yanında CHP ve DP’nin mecliste ikişer 
üyesi bulunmaktadır. Đl genel meclisi başkanlığını AKP 
grubundan Kadir Dal yürütmektedir. Đl genel meclisi, Eğirdir 
yolu üzeri, Migros Kavşağı’nda kurulu olan il özel idaresi 
kampüsünde hizmet vermektedir.  

 



Araştırma Verileri  
 

Araştırma Isparta Đl Genel Meclisi üyelerine yöneltilen, bu 
üyelerin yerel düzeyde demokrasi ve yerel hizmetlerin sunumu 
ile meclisin çalışma düzenine yönelik olarak görüşlerini 
saptamaya yönelik çeşitli sorulara verdikleri yanıtların 
değerlendirilmesiyle oluşturulmuştur. Meclisin pek çok üyesi 
araştırmaya katkıda bulunurken, bir üye araştırma sürecine 
katılmak istememiş, bir üye de sadece sosyoekonomik verilerini 
paylaşmakla yetinmiştir. Bu nedenle, araştırma verileri üyelerin 
sosyoekonomik özellikleri bak
diğer sorular 32 üyenin katılımıyla şekillenmiştir. Bu durumun 
da dikkatten kaçırılmaması önemlidir. Zira il genel meclisi 
üyelerinin yerel demokrasi, karar alma ve işbirliği süreçleri vb. 
konularda görüş bildirmekten kaçınmas
saptamak üzere yola çıktığı nitelik sorununu gündeme 
getirmekte ve geçerli bir bulgu değeri kazanmaktadır. 

 

1. Üyelerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

 
 

Isparta Đl Genel Meclisi üyelerinin yaş gruplarına göre 
dağılımına bakıldığında me
grubundan üyeler tarafından oluşturulduğu görülmektedir. 
Buna göre meclis üyelerinin yarıdan biraz daha fazlası 41 
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Araştırma Isparta Đl Genel Meclisi üyelerine yöneltilen, bu 
üyelerin yerel düzeyde demokrasi ve yerel hizmetlerin sunumu 
ile meclisin çalışma düzenine yönelik olarak görüşlerini 
saptamaya yönelik çeşitli sorulara verdikleri yanıtların 

oluşturulmuştur. Meclisin pek çok üyesi 
araştırmaya katkıda bulunurken, bir üye araştırma sürecine 
katılmak istememiş, bir üye de sadece sosyoekonomik verilerini 
paylaşmakla yetinmiştir. Bu nedenle, araştırma verileri üyelerin 
sosyoekonomik özellikleri bakımından 34 üyeyi yansıtırken, 
diğer sorular 32 üyenin katılımıyla şekillenmiştir. Bu durumun 
da dikkatten kaçırılmaması önemlidir. Zira il genel meclisi 
üyelerinin yerel demokrasi, karar alma ve işbirliği süreçleri vb. 
konularda görüş bildirmekten kaçınması tam da araştırmanın 
saptamak üzere yola çıktığı nitelik sorununu gündeme 
getirmekte ve geçerli bir bulgu değeri kazanmaktadır.  

Üyelerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı  

 

Isparta Đl Genel Meclisi üyelerinin yaş gruplarına göre 
dağılımına bakıldığında meclisin daha çok orta yaş üstü 
grubundan üyeler tarafından oluşturulduğu görülmektedir. 
Buna göre meclis üyelerinin yarıdan biraz daha fazlası 41 – 50 

40 Yaş 41-50 Yaş 51 ve üstü

17,6

52,9

29,4



yaş grubuna dâhildir. Bu yaş grubundaki üye sayısı 18’dir. 
Bunun yanında yüzde 30’a yakın bir grubu 51 yaş
üyeler oluşturmaktadır. Bu gruptaki üye sayısı 10’dur. 31
yaş arasındaki üyeler ise meclisin yüzde 17,6’sını 
oluşturmaktadır. Bu grupta ise 6 üye bulunmaktadır. 

Isparta Đl Genel Meclisi’nde 25 
bulunmadığı görülmektedir. Bu durum meclisin genç kesimin 
temsili bakımından görünümündeki eksikliği vurgulamaktadır. 
Hatırlanırsa daha önceden grubumuzun Isparta Belediye Meclisi 
üzerinde yürütmüş olduğu araştırmada da benzer bir sonuçla 
karşılaşılmıştı. Belediye meclis
sadece 1 üye bulunmaktaydı. 

 
2. Üyelerin Cinsiyete Göre Dağılımı

 

 
Isparta Đl Genel Meclisi üyelerinin tamamına yakını erkek 
üyelerden oluşmaktadır. Meclis başkanı da dâhil olmak üzere 
mecliste toplam 33 erkek üye bulunmaktadır. Bu durum da 
yine Isparta Belediye Meclisi üye dağılımı ile benzer bir sonucu 
ortaya çıkarmıştır. Yalnız belediye meclisinde 2 kadın üye 
bulunmaktayken, il genel meclisinde 1 kadın üye vardır. 

Kadın ; 1
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yaş grubuna dâhildir. Bu yaş grubundaki üye sayısı 18’dir. 
Bunun yanında yüzde 30’a yakın bir grubu 51 yaşın üzerindeki 
üyeler oluşturmaktadır. Bu gruptaki üye sayısı 10’dur. 31-40 
yaş arasındaki üyeler ise meclisin yüzde 17,6’sını 
oluşturmaktadır. Bu grupta ise 6 üye bulunmaktadır.  

Isparta Đl Genel Meclisi’nde 25 – 30 yaş grubundan bir üyenin 
ülmektedir. Bu durum meclisin genç kesimin 

temsili bakımından görünümündeki eksikliği vurgulamaktadır. 
Hatırlanırsa daha önceden grubumuzun Isparta Belediye Meclisi 
üzerinde yürütmüş olduğu araştırmada da benzer bir sonuçla 
karşılaşılmıştı. Belediye meclisinde de 25 – 30 yaş grubundan 
sadece 1 üye bulunmaktaydı.  

Üyelerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

Isparta Đl Genel Meclisi üyelerinin tamamına yakını erkek 
üyelerden oluşmaktadır. Meclis başkanı da dâhil olmak üzere 
mecliste toplam 33 erkek üye bulunmaktadır. Bu durum da 
yine Isparta Belediye Meclisi üye dağılımı ile benzer bir sonucu 

r. Yalnız belediye meclisinde 2 kadın üye 
bulunmaktayken, il genel meclisinde 1 kadın üye vardır.  

Erkek; 33

Kadın ; 1



 
3. Üyelerin Eğitim Durumu 

 

 
Isparta Đl Genel Meclisi’nde eğitim durumu bakımından en çok 
lise mezunu üyeler bulunmaktadır. Mecliste 13 lise mezunu, 10 
üniversite mezunu, 3 yüksekokul mezunu, 5 ortaokul mezunu 
ve 3 ilkokul mezunu bulunmaktadır. Bu durumda, yüzde 
38,2’lik oranda Mecliste temsil edilen yüksekokul mezunları, 
lise mezunları ile birlikte en büyük grubu oluşturmaktadır. Bu 
rakamlar, eğitim durumu aç
iyi bir durumda olduğuna işaret etmektedir.
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Üyelerin Eğitim Durumu  

 

Isparta Đl Genel Meclisi’nde eğitim durumu bakımından en çok 
lise mezunu üyeler bulunmaktadır. Mecliste 13 lise mezunu, 10 

rsite mezunu, 3 yüksekokul mezunu, 5 ortaokul mezunu 
ve 3 ilkokul mezunu bulunmaktadır. Bu durumda, yüzde 
38,2’lik oranda Mecliste temsil edilen yüksekokul mezunları, 
lise mezunları ile birlikte en büyük grubu oluşturmaktadır. Bu 
rakamlar, eğitim durumu açısından Isparta Đl Genel Meclisi’nin 
iyi bir durumda olduğuna işaret etmektedir. 

Lise Yüksekokul Üniversite

38,2

8,8

29,4



4. Üyelerin Hemşehrilik Durumu 
 

 
Isparta Đl Genel Meclisi üyelerinin tamamına yakını Ispartalıdır. 
Üyeler Isparta merkez ya da ilçeleriyle hemşehrilik bağına 
sahiptir. Sadece yüzde 5,9 oranındaki 2 üye Ispartalı değildir. 
Bu üyeler de Burdur ve Afyon gibi yakın çevreden 
gelmektedirler. Bu durum yine belediye meclisindeki benzer 
tabloyu desteklemekte ve yerel meclislerde temsilci olabilmeyi o 
yörenin hemşehrisi olmak teamülüne bağlamaktadır. 
 
5. Üyelerin Meslek Grupları 
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Üyelerin Hemşehrilik Durumu  

 

Isparta Đl Genel Meclisi üyelerinin tamamına yakını Ispartalıdır. 
Üyeler Isparta merkez ya da ilçeleriyle hemşehrilik bağına 
sahiptir. Sadece yüzde 5,9 oranındaki 2 üye Ispartalı değildir. 
Bu üyeler de Burdur ve Afyon gibi yakın çevreden 

durum yine belediye meclisindeki benzer 
tabloyu desteklemekte ve yerel meclislerde temsilci olabilmeyi o 
yörenin hemşehrisi olmak teamülüne bağlamaktadır.  

 

 

Ispartalı; 
94,1

Ispartalı 
Değil; 5,9

emekli avukat mühendis diğer

50
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Isparta Đl Genel Meclisi’nin yarısını emekliler oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla meclisteki emekli üye sayısı 17’dir. Emeklilerin 
dışında en büyük grubu esnaflar oluşturmaktadır. Mecliste 
yüzde 26,5 oranında 9 esnaf bulunmaktadır. Bu iki büyük grup 
dışında sırasıyla yüzde 8,8 oranındaki 3 üye mühendis, yüzde 
5,9 oranındaki 2 üye çiftçi, yüzde 5,9 oranındaki 2 üye diğer 
mesleklerden ve yüzde 2,9 oranındaki 1 üye de avukattır. 

Isparta Đl Genel Meclisi’ndeki üyelerin meslek gruplarının 
dağılımı da Belediye Meclis
ağırlıklıdır. Ancak Belediye Meclisi’nde esnaflar en büyük kitleyi 
oluştururken, Đl Genel Meclisi’nde emekliler meclisin en büyük 
grubunu oluşturmuştur. Bu durum yerel meclislerin yasal 
kısıtlamaların da etkisiyle birer 
olduğunu göstermektedir. Kent merkezinden seçilen belediye 
meclisinden farklı olarak il genel meclisinin tüm il düzeyine 
yayılması bu mecliste az da olsa çiftçilerinde temsil edilebilmesi 
olanağını ortaya çıkarmıştır. 

 

6. Üyelerin Gelir Durumu 
 

 
Isparta Đl Genel Meclisi üyeleri çoğunlukla orta düzey gelir 
grubuna dâhil görünmektedirler. Üyelerin yüzde 81,8’i 751 
2500 TL arasında aylık gelir sahibi olduğunu belirtmiştir. 
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Isparta Đl Genel Meclisi’nin yarısını emekliler oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla meclisteki emekli üye sayısı 17’dir. Emeklilerin 
dışında en büyük grubu esnaflar oluşturmaktadır. Mecliste 
yüzde 26,5 oranında 9 esnaf bulunmaktadır. Bu iki büyük grup 

asıyla yüzde 8,8 oranındaki 3 üye mühendis, yüzde 
5,9 oranındaki 2 üye çiftçi, yüzde 5,9 oranındaki 2 üye diğer 
mesleklerden ve yüzde 2,9 oranındaki 1 üye de avukattır.  

Isparta Đl Genel Meclisi’ndeki üyelerin meslek gruplarının 
dağılımı da Belediye Meclisi’ndeki gibi emekli ve esnaf 
ağırlıklıdır. Ancak Belediye Meclisi’nde esnaflar en büyük kitleyi 
oluştururken, Đl Genel Meclisi’nde emekliler meclisin en büyük 
grubunu oluşturmuştur. Bu durum yerel meclislerin yasal 
kısıtlamaların da etkisiyle birer esnaf – emekli meclisleri 
olduğunu göstermektedir. Kent merkezinden seçilen belediye 
meclisinden farklı olarak il genel meclisinin tüm il düzeyine 
yayılması bu mecliste az da olsa çiftçilerinde temsil edilebilmesi 
olanağını ortaya çıkarmıştır.  

 

 

Isparta Đl Genel Meclisi üyeleri çoğunlukla orta düzey gelir 
grubuna dâhil görünmektedirler. Üyelerin yüzde 81,8’i 751 – 
2500 TL arasında aylık gelir sahibi olduğunu belirtmiştir.  

42,4

3 3
6,1



7. Yerel Siyaset, Ulusal Düzeyde Yürütülen Siyasetten 
Etkileniyor mu?  

 

 
Burada Isparta Đl Genel Meclisi üyelerine değerlendirmeleri için 
“Türkiye’de yerel siyaset büyük ölçüde ülke çapında yürütülen 
siyasetten etkilenmektedir. Ülke gündemini meşgul eden konular 
ve söylemler (ekonomik kriz, terör, liderler ve partiler a
kutuplaşmalar gibi) yerel siyasette de ağırlıklı yer kaplamaktadır. 
Dolayısıyla yerel siyaseti, ülke genelinde yürütülen siyasetten 
ayırmak mümkün değildir.” varsayımı sunulmuştur. 

Đl genel meclisi üyeleri bu varsayıma, 81,2 oranında ağırlıklı 
olarak katılarak, ülke siyasetinin yerel siyaset üzerinde önemli 
bir ağırlığa ve belirleyiciliğe sahip olduğunu onaylamaktadırlar. 
Bu durum ülke genelinde özellikle partiler ve liderler 
arasındaki ayrışmaların ve kutuplaşmaların yerel düzeyde 
de geçerlilik kazandığını ve yerel hizmetlerin sunumunu 
etkilediğini ortaya çıkarmaktadır. 
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Yerel Siyaset, Ulusal Düzeyde Yürütülen Siyasetten 

 

Burada Isparta Đl Genel Meclisi üyelerine değerlendirmeleri için 
“Türkiye’de yerel siyaset büyük ölçüde ülke çapında yürütülen 
siyasetten etkilenmektedir. Ülke gündemini meşgul eden konular 
ve söylemler (ekonomik kriz, terör, liderler ve partiler arası 
kutuplaşmalar gibi) yerel siyasette de ağırlıklı yer kaplamaktadır. 
Dolayısıyla yerel siyaseti, ülke genelinde yürütülen siyasetten 

varsayımı sunulmuştur.  

Đl genel meclisi üyeleri bu varsayıma, 81,2 oranında ağırlıklı 
katılarak, ülke siyasetinin yerel siyaset üzerinde önemli 

bir ağırlığa ve belirleyiciliğe sahip olduğunu onaylamaktadırlar. 
ülke genelinde özellikle partiler ve liderler 

arasındaki ayrışmaların ve kutuplaşmaların yerel düzeyde 
dığını ve yerel hizmetlerin sunumunu 

ortaya çıkarmaktadır.  

kısmen 
katılıyorum

katılmıyorum kesinlikle 
katılmıyorum

9,4
6,3

3,1



8. Yerel Meclislere Aday Gösterme Sürecinde Siyasal 
Partiler Tek Başına mı Karar Veriyor?

 

 

Burada Isparta Đl Genel Meclisi üyelerine değerlendirmeleri için 
“Yerel meclislere aday gösterme sürecinde halkın eğilim ve 
tercihleri siyasal partiler tarafından dikkate alınmamaktadır. 
Partinin genel merkezi, il – ilçe merkezi veya Isparta milletvekilleri 
aday göstermede ağırlıklı bir yere sahiptirler.” 
sunulmuştur.  

Đl Genel Meclisi üyelerinin yüzde 62,5’luk bir çoğunluğu bu 
varsayımın geçerli olduğunu doğrularken; yüzde 18,8’lik kesim 
bunun kısmen doğru olduğunu belirtmiş, yüzde 18,7’lik kesim 
bunun geçerli olmadığını söylemiştir. Bu durum seçim bölgeleri 
bakımından bazı istisnalar olabilse de, yerel meclislere 
gösterme sürecinin parti teşkilatlarının yürüttüğü bir 
faaliyet olduğunu ortaya çıkarmaktadır.  
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Yerel Meclislere Aday Gösterme Sürecinde Siyasal 
Partiler Tek Başına mı Karar Veriyor? 

 

Burada Isparta Đl Genel Meclisi üyelerine değerlendirmeleri için 
Yerel meclislere aday gösterme sürecinde halkın eğilim ve 

tercihleri siyasal partiler tarafından dikkate alınmamaktadır. 
ilçe merkezi veya Isparta milletvekilleri 

aday göstermede ağırlıklı bir yere sahiptirler.” varsayımı 

Đl Genel Meclisi üyelerinin yüzde 62,5’luk bir çoğunluğu bu 
varsayımın geçerli olduğunu doğrularken; yüzde 18,8’lik kesim 
bunun kısmen doğru olduğunu belirtmiş, yüzde 18,7’lik kesim 
bunun geçerli olmadığını söylemiştir. Bu durum seçim bölgeleri 

kımından bazı istisnalar olabilse de, yerel meclislere aday 
gösterme sürecinin parti teşkilatlarının yürüttüğü bir 

olduğunu ortaya çıkarmaktadır.   

kısmen 
katılıyorum 

katılmıyorum kesinlikle 
katılmıyorum 

18,8

15,6

3,1

 



9. Yerel Yönetimler Reformu ile Đl Genel Meclisi 
Başkanlığının Kurulması Olumlu mudur?

 

 

Burada Isparta Đl Genel Meclisi üyelerine değerlendirmeleri için 
“Yerel yönetimler reformu ile il genel meclisinin, valinin 
vesayetinden alınıp ayrı bir organ haline getirilmesi, meclisi 
temsilen bir il genel meclisi başkanlığının oluşturulması yerel 
demokrasinin olumlu bir adım olmuştur.” 
sunulmuştur.  

Đl genel meclisi başkanlığının kurulması ve meclisin kendisini 
temsil edecek bir başkan seçmesi üyelerin tamamı tarafından 
olumlu bir durum olarak değerlendirilmiştir. Bu durum yerel 
yönetim organlarının merkez teşkilatından ayrı birer yönetsel 
birim olarak gelişmesine olanak tanıyan bir düzenleme olarak 
kabul edilmektedir. Bununla birlikte, valinin ve bürokrasinin 
bazı yönlendirmelerinin devam ettiği ve meclisin bu 
yönlendirmelerle gündem oluşturduğu da 
Atanmışların seçilmişlere karşı üstünlüğünün devam ettiği
söylenmektedir. Bu kapsamda 
arttırılması bazı üyeler tarafından vurgulanmıştır. 
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Yerel Yönetimler Reformu ile Đl Genel Meclisi 
Başkanlığının Kurulması Olumlu mudur? 

 

Isparta Đl Genel Meclisi üyelerine değerlendirmeleri için 
Yerel yönetimler reformu ile il genel meclisinin, valinin 

vesayetinden alınıp ayrı bir organ haline getirilmesi, meclisi 
temsilen bir il genel meclisi başkanlığının oluşturulması yerel 

n olumlu bir adım olmuştur.” varsayımı 

Đl genel meclisi başkanlığının kurulması ve meclisin kendisini 
temsil edecek bir başkan seçmesi üyelerin tamamı tarafından 
olumlu bir durum olarak değerlendirilmiştir. Bu durum yerel 

merkez teşkilatından ayrı birer yönetsel 
birim olarak gelişmesine olanak tanıyan bir düzenleme olarak 
kabul edilmektedir. Bununla birlikte, valinin ve bürokrasinin 
bazı yönlendirmelerinin devam ettiği ve meclisin bu 
yönlendirmelerle gündem oluşturduğu da belirtilmektedir. 
Atanmışların seçilmişlere karşı üstünlüğünün devam ettiği 
söylenmektedir. Bu kapsamda meclisin yetkilerinin daha da 

bazı üyeler tarafından vurgulanmıştır.  

kısmen 
katılıyorum 

katılmıyorum kesinlikle 
katılmıyorum 

6,3

0 0

 



10. Đl Genel Meclisi’nin Üyelerinin Nitelikleri Yürüttükleri 
Görev Đçin Yeterli midir? 

 

 

Burada Isparta Đl Genel Meclisi üyelerine değerlendirmeleri için 
“Isparta Đl Genel Meclisi üyeleri nitelik bakımından üstlendikleri 
görevi yürütebilecek yeterliliktedirler. Üyelerin gerek siyasal 
gerekse de mesleki kariyerleri dünyadaki 
Türkiye’deki gelişmeleri ve Isparta koşullarını anlamaya ve ona 
göre hareket etmeye elverişli düzeydedir.” 
sunulmuştur.  

Meclis üyelerinin yüzde 34,4 oranındaki 11 üyesi bu varsayıma 
kısmen katılmaktadır. Bunun dışında yüzde 56’2 
üye bu varsayıma katıldığını belirtmiştir. Meclis üyelerinden 
sadece 3 tanesi bu varsayıma katılmadığını söylemiştir. 
Kısacası, genel olarak Isparta Đl Genel Meclisi üyeleri, 
sorumluluk üstelendikleri 
görmektedirler.  
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Đl Genel Meclisi’nin Üyelerinin Nitelikleri Yürüttükleri 

 

Burada Isparta Đl Genel Meclisi üyelerine değerlendirmeleri için 
Isparta Đl Genel Meclisi üyeleri nitelik bakımından üstlendikleri 

görevi yürütebilecek yeterliliktedirler. Üyelerin gerek siyasal 
gerekse de mesleki kariyerleri dünyadaki değişimleri, 
Türkiye’deki gelişmeleri ve Isparta koşullarını anlamaya ve ona 
göre hareket etmeye elverişli düzeydedir.” varsayımı 

Meclis üyelerinin yüzde 34,4 oranındaki 11 üyesi bu varsayıma 
kısmen katılmaktadır. Bunun dışında yüzde 56’2 oranındaki 18 
üye bu varsayıma katıldığını belirtmiştir. Meclis üyelerinden 
sadece 3 tanesi bu varsayıma katılmadığını söylemiştir. 
Kısacası, genel olarak Isparta Đl Genel Meclisi üyeleri, 

 görevleri için kendilerini yeterli 

kısmen 
katılıyorum 

katılmıyorum kesinlikle 
katılmıyorum 

34,4

3,1

6,3

 



11. Meclis Karaları Ne Derece Adil, Yerinde, Kaliteli ve 
Zamanlı mıdır? 

 

 
Burada Isparta Đl Genel Meclisi üyelerine değerlendirmeleri için 
“Meclisin müzakere süreçleri ve bu süreçler sonucunda belirlenen 
politikalar ve uygulamaları kaliteli, zamanlı, adaletli ve 
yerindedir. Meclisin yürüttüğü hizmetler ihtiyaçlara göre 
planlanmakta ve il genelinde eşitlik ve adalet ilkeleri gözetilerek 
dağıtılmaktadır.” varsayımı sunulmuştur. 
Meclis üyeleri bu varsayımı değerlendirirken farklı yanıtlar 
arasında yayılım göstermektedirler. Bu değerlendirmede daha 
öncekilerde olduğu gibi ağırlıklı bir olumlu değerlendirme ortaya 
çıkmamıştır. Burada üyelerin yarıy
ihtiyaçlara göre planlanıp eşitlik ve adalet gözetilerek 
dağıtıldığına kısmen katılmıştır. Kısmen katılanların yanında, Đl 
Genel Meclisi’nin yüzde 18,8’ini oluşturan 6 üye ile yüzde 
15,6’ini oluşturan 5 üye, hizmetlerin eşit ve adil da
müzakere süreçlerinin verimli olduğunu belirtmiştir.  buna 
karşın yüzde 15,6’lık 5 üye buna katılmamış, yüzde 6,3 
oranındaki 2 üye de kesinlikle katılmadığını ifade etmiştir. Bu 
durum karar alım süreçlerinde ve kaynakların dağıtılmasında 
farklı görüşler olduğunu ortaya koymaktadır.  
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Meclis Karaları Ne Derece Adil, Yerinde, Kaliteli ve 

 

Burada Isparta Đl Genel Meclisi üyelerine değerlendirmeleri için 
Meclisin müzakere süreçleri ve bu süreçler sonucunda belirlenen 

politikalar ve uygulamaları kaliteli, zamanlı, adaletli ve 
yerindedir. Meclisin yürüttüğü hizmetler ihtiyaçlara göre 
planlanmakta ve il genelinde eşitlik ve adalet ilkeleri gözetilerek 

varsayımı sunulmuştur.  
Meclis üyeleri bu varsayımı değerlendirirken farklı yanıtlar 
arasında yayılım göstermektedirler. Bu değerlendirmede daha 
öncekilerde olduğu gibi ağırlıklı bir olumlu değerlendirme ortaya 
çıkmamıştır. Burada üyelerin yarıya yakını hizmetlerin 
ihtiyaçlara göre planlanıp eşitlik ve adalet gözetilerek 
dağıtıldığına kısmen katılmıştır. Kısmen katılanların yanında, Đl 
Genel Meclisi’nin yüzde 18,8’ini oluşturan 6 üye ile yüzde 
15,6’ini oluşturan 5 üye, hizmetlerin eşit ve adil dağıtıldığını, 
müzakere süreçlerinin verimli olduğunu belirtmiştir.  buna 
karşın yüzde 15,6’lık 5 üye buna katılmamış, yüzde 6,3 
oranındaki 2 üye de kesinlikle katılmadığını ifade etmiştir. Bu 
durum karar alım süreçlerinde ve kaynakların dağıtılmasında 

ı görüşler olduğunu ortaya koymaktadır.   

kısmen 
katılıyorum 

katılmıyorum kesinlikle 
katılmıyorum 

43,8

15,6

6,3

 



Meclisin faaliyet yürüttüğü temel konular genel olarak eğitim, 
sağlık, imar, turizm ve tarım ile köylerin ihtiyaçları olarak 
belirtilirken Davraz Kayak Merkezi’ne odaklı politikaların da 
önemli bir gündem oluşturdu
arasındaki kutuplaşmaların karar alma süreçlerini 
olumsuz etkilediği de belirtilmiştir. Isparta için 
oluşturulmasının önemi de bazı üyeler tarafından dile 
getirilmektedir.  

 

12. Diğer Birimlerle Yapılan Đşbirliği Yeterl
 

 
Burada Isparta Đl Genel Meclisi üyelerine değerlendirmeleri için 
“Đl Genel Meclisi’nin il merkezi ve ilçelerde bulunan diğer yerel 
yöneticilerle işbirliği sağlıklı ve yeterlidir. Atanmış ve seçilmiş 
kurumlar ortak sorunlar karşısında ortak hareket 
edebilmektedirler.” varsayımı sunulmuştur. 

Đl genel meclisi üyelerinin yi
bölümü, atanmış ya da seçilmiş diğer yerel yönetim birimleriyle 
işbirliklerini kısmen yeterli bulmuştur. Bunun üyeler dışında 
kalanların yüzde 34,4’ü işbirliklerini yeterli görmekte, buna 
karşın üyelerin yüzde 21,9’u işbi
Isparta için ortak aklın işlemesi gerekli görülmektedir. 
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Meclisin faaliyet yürüttüğü temel konular genel olarak eğitim, 
sağlık, imar, turizm ve tarım ile köylerin ihtiyaçları olarak 
belirtilirken Davraz Kayak Merkezi’ne odaklı politikaların da 
önemli bir gündem oluşturduğu ifade edilmiştir. Gruplar 

kutuplaşmaların karar alma süreçlerini 
de belirtilmiştir. Isparta için ortak aklın 

oluşturulmasının önemi de bazı üyeler tarafından dile 

Diğer Birimlerle Yapılan Đşbirliği Yeterli midir? 

Burada Isparta Đl Genel Meclisi üyelerine değerlendirmeleri için 
Đl Genel Meclisi’nin il merkezi ve ilçelerde bulunan diğer yerel 

yöneticilerle işbirliği sağlıklı ve yeterlidir. Atanmış ve seçilmiş 
kurumlar ortak sorunlar karşısında ortak hareket 

varsayımı sunulmuştur.  

Đl genel meclisi üyelerinin yine yüzde 43,8’lik yarıya yakın bir 
bölümü, atanmış ya da seçilmiş diğer yerel yönetim birimleriyle 
işbirliklerini kısmen yeterli bulmuştur. Bunun üyeler dışında 
kalanların yüzde 34,4’ü işbirliklerini yeterli görmekte, buna 
karşın üyelerin yüzde 21,9’u işbirliğini yeterli görmemektedir. 
Isparta için ortak aklın işlemesi gerekli görülmektedir.  

kısmen 
katılıyorum 

katılmıyorum kesinlikle 
katılmıyorum 

43,8

12,5
9,4

 



13. Meclisteki Kadın Üye Sayısının Arttırılması Olumlu 
Olur mu? 

 

 
Burada Isparta Đl Genel Meclisi üyelerine değerlendirmeleri için 
“Đl Genel Meclisinde kadın üye sayısı 
meclisinde kadın üyelerin de bulunması meclisin çeşitliliğini ve 
zenginliğini arttıracak bir gelişme olur.” varsayımı sunulmuştur. 
Meclis üyelerinin tamamına yakını bu varsayımı doğrulamış ve 
mecliste kadın üye sayısının az olmas
olduğunu vurgulamıştır. Gerçekten de başkanı ile birlikte 34 
üyeden oluşan il genel meclisinde bir tek kadın üyenin olması 
çağdaş demokratik standartlar bakımından oldukça 
bir göstergedir.  
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Meclisteki Kadın Üye Sayısının Arttırılması Olumlu 

 

Burada Isparta Đl Genel Meclisi üyelerine değerlendirmeleri için 
Đl Genel Meclisinde kadın üye sayısı yeterli değildir. Đl genel 

meclisinde kadın üyelerin de bulunması meclisin çeşitliliğini ve 
zenginliğini arttıracak bir gelişme olur.” varsayımı sunulmuştur. 
Meclis üyelerinin tamamına yakını bu varsayımı doğrulamış ve 
mecliste kadın üye sayısının az olmasının önemli bir eksiklik 
olduğunu vurgulamıştır. Gerçekten de başkanı ile birlikte 34 
üyeden oluşan il genel meclisinde bir tek kadın üyenin olması 
çağdaş demokratik standartlar bakımından oldukça olumsuz 

3,1 0 0



14. Meclisteki Genç Üye 
Olur mu? 

 

 
Burada Isparta Đl Genel Meclisi üyelerine değerlendirmeleri için 
“Đl Genel Meclisinde genç üye sayısı yeterli değildir. Đl genel 
meclisinde kadın üyelerin de bulunması meclisin çeşitliliğini ve 
zenginliğini arttıracak bir gelişme olur.” varsayımı sunulmuştur. 
Meclis üyelerinin tamamına yakını bu varsayımı doğrulamış ve 
mecliste genç üye sayısının az olmasının önemli bir eksiklik 
olduğunu vurgulamıştır. Sadece 2 üye bu öngörüye 
katılmadığını belirtmiştir. 25 
Isparta Đl Genel Meclisi’nde bulunmaması da yine 
olumsuzluk olarak görülebilir

 

15. Demokrasi Tanımları 

Isparta Đl Genel Meclisi üyeleri demokrasi algısında 
özgürlük ve sınır kavramlarından yola çıkmaktadırlar. Üyele
demokrasi tanımları şu şekilde sıralanabilir:

“Tüm insanların kendilerince serbest yaşaması ve adil yönetim 
şekli” 

“Halkın kendi kendini yönetmesi sistemi. Demokrasi sorun olan 
her yerde bir çıkış olduğunu anlatan sistemdir.”

“Son muhalif üyenin ikna 
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Meclisteki Genç Üye Sayısının Arttırılması Olumlu 

 

Burada Isparta Đl Genel Meclisi üyelerine değerlendirmeleri için 
Đl Genel Meclisinde genç üye sayısı yeterli değildir. Đl genel 

meclisinde kadın üyelerin de bulunması meclisin çeşitliliğini ve 
acak bir gelişme olur.” varsayımı sunulmuştur. 

Meclis üyelerinin tamamına yakını bu varsayımı doğrulamış ve 
mecliste genç üye sayısının az olmasının önemli bir eksiklik 
olduğunu vurgulamıştır. Sadece 2 üye bu öngörüye 
katılmadığını belirtmiştir. 25 – 30 yaş arasında hiçbir üyenin 
Isparta Đl Genel Meclisi’nde bulunmaması da yine bir 
olumsuzluk olarak görülebilir.  

 

Isparta Đl Genel Meclisi üyeleri demokrasi algısında insan, halk, 
kavramlarından yola çıkmaktadırlar. Üyelerin 

demokrasi tanımları şu şekilde sıralanabilir: 

“Tüm insanların kendilerince serbest yaşaması ve adil yönetim 

“Halkın kendi kendini yönetmesi sistemi. Demokrasi sorun olan 
her yerde bir çıkış olduğunu anlatan sistemdir.” 

“Son muhalif üyenin ikna edilmesi” 

9,4 6,3
0
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“Bir fazla sayıda çoğunluk” 
“Anlaşarak çözüm bulunması” 
“Ortak, tarafsız hizmet üretilmesi” 
“Đnsanların anayasa ve kanunlar önünde eşit olduğu bir ülkede 

herkesin sınırlarını bilmesidir.” 
“Đnsanların duygu ve düşüncelerini özgürce ifade etmeleri” 
“Halkın kendi kendine yönetmesi ve bireylerin birbirlerine olan 

saygısı” 
“Halkın dilediğini seçme özgürlüğü” 
“Sınırları insana saygı olarak belirlenmiş özgürlük anlayışının 

siyasal yapıya olan uzantısı” 
“Halkın kendisinin kabul ederek onayladığı kurallar 

çerçevesinde, din, soy, sop, servet, ırk gibi özelliklerinden dolayı hiçbir 
şahsa ve başkalarına karşı ayrıcalığı olmadığını düşünme” 

“Özgürlük, serbest yaşam, adil yönetim” 
“Halkın kendi kendini idare etmesi” 
“Đnsan onuruna en uygun yönetim şeklidir” 
“Özgürlük yani herkesin her şeyi konuşup görüşüp yapabildiği 

serbestlik” 
“Özgürce dolaşıp konuşma hakkı” 
“Halkın kendi kendini idare şekli, özgürce hür iradesini ortaya 

koymasıdır” 
“Halkın kendi kendini yönetmesi, herkesin eşitlik ilkesine 

dayanan yaşam ve yönetim biçimidir” 
“Herkesin kendi fikrini beyan etmesi” 
“Herkesin istediğini konuşması ve yaşaması” 
“Laik bir Türkiye, herkes ve her şeyin serbestçe yapılabildiği bir 

ülke” 
“Duygu ve düşüncelerin özgürce ifade edilmesidir” 
“Çoğunluğun tahakkümü değil ama azınlığın haklarının 

korunduğu bir sistemdir” 
“Đnsan hak ve özgürlükleridir” 
“Đnsan temel hak ve özgürlükleridir” 
“Ortak akıl üretimi” 
“Az olanın çok olan karşısında haklarının devlet tarafından 

garanti altına alınması” 
“Devlet birimleri arasındaki uzlaşma ve insanca, özgürce 

yaşamak ve adil bir yönetim” 
“Tüm insanların kendince özgür yaşaması” 
 
 

Değerlendirme  

 
Öncelikle belirtilmesi gereken Isparta Đl Genel Meclisi’nin de 
Türkiye’deki diğer benzerleri gibi bir sosyoekonomik ve siyasal 
görünüme sahip olduğudur. Türkiye’de temsil makamlarına 
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seçilenler arasında yaş grupları bakımından 25 – 30 yaş 
arasındaki genç grubunun (hatta seçme hakkı olanın seçilmeye 
de hakkı olduğu düşünülürse bu yaş grubunun aralığını 18 – 
30 yaş olarak kabul etmek gerekir), cinsiyet bakımından 
kadınların ve meslek grupları bakımından da esnaf ile emekliler 
dışındaki meslek gruplarının temsilindeki eksiklikler, Isparta Đl 
Genel Meclisi’nde ve daha önceki araştırmamızda da görüleceği 
üzere Isparta Belediye Meclisi’nde de ortaya çıkmaktadır. Bu 
eksiklikler temsil makamlarına ağırlıklı olarak yaşlı, erkek, 
esnaf ya da emekli gruplarının egemen olduğu gerçeğini 
ortaya çıkarmaktadır. Bu bakımdan il genel meclisi; yaş 
bakımından bir orta yaş üstü meclisi, cinsiyet bakımından bir 
erkekler meclisi, meslek bakımından esnaf – emekli meclisi, 
hemşehrilik bakımından bir Ispartalılar meclisi 
görünümündedir. Kısacası belirtmek gerekirse Isparta Đl Genel 
Meclisi; bir yaşlı, erkek, esnaf/emekli, Ispartalı meclisidir. 
Bu durum Türkiye’deki benzerleriyle de paraleldir. Yasal 
kısıtlamalar ve siyasal kültürün teamülleri siyasete gençlerin, 
kadınların, eğitimli memur kesimlerinin, önemli bir kesim olan 
işçilerin hatta çiftçilerin ve Isparta’da Ispartalı olmayanların 
katılımlarına engel oluşturmaktadır. Bu durum ise; meclislerde 
çeşitli kesimlerin, farklı düşünce ve dünya görüşlerinin, değişik 
çıkar gruplarının temsil edilememesi sıkıntısını 
oluşturmaktadır.  

Yerel düzeyde yürütülen siyasal faaliyetler üzerinde ülke 
çapındaki siyasal tartışmaların izlerinin baskın olması yerel 
hizmetlerin sunumunda parti mücadelelerinin etkili olduğunu 
göstermektedir. Bu durumun bir nedeni de yerel organlar için 
aday seçiminin parti örgütlerine, parti örgütlerinin de genel 
merkezlere sıkı sıkıya bağlı olmasıdır. Karar alma süreçlerinin 
parti gruplarının Ankara’daki çekişmelerini yansıtması da bunu 
gösteren bir diğer husustur.  

Yerel yönetimler reformu atanmışlar ile seçilmişler arasındaki 
kurulu olan dengeyi seçilmişler lehine değiştirecek düzenlemeler 
içerse de atanmışların; kariyerleri, resmi görünüme sahip 
konumları ve bunu destekleyen devlet gelenekleri dolayısıyla 
belirleyicilikleri devam etmektedir.  

Kısacası Isparta Đl Genel Meclisi, üye kompozisyonu, 
faaliyetlerin yürütülme biçimi, parti grupları arasındaki ilişkiler 
vb. bakımlardan Türkiye genelinde hakim olan tablonun bir 
tekrarı olarak göze çarpmaktadır. Üyelerin “Isparta’nın kendine 
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has olup il genel meclisi siyasetini etkileyen herhangi bir özellik” 
belirtememeleri bu kanıyı daha da güçlendirmektedir. Bununla 
birlikte üyelerin iyi niyetli çalışma anlayışları ve ortak aklın 
gerekliliğine yaptıkları vurgu olumlu bir gösterge olarak 
görülmelidir.  

Son olarak yerel düzeyde etkili olan il özel idaresi, belediye, 
ticaret ve sanayi odası, ticaret borsası, esnaf birliği, sivil toplum 
örgütleri, valilik ve kaymakamlıklar, kalkınma ajansı ile 
üniversite gibi birimleri, verimli bir çalışma sistemiyle biraraya 
toplayacak bir ortak akıl mekanizmasına çağımızın amansız 
rekabet ortamında acilen ihtiyaç var. Isparta da bu ihtiyacı 
duyan önde gelen bir potansiyele sahip.  
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ISPARTA SEÇMEN TABANINDA KUTUPLAŞMA - 2010 

 

Hakan M. Kiriş  

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma kutuplaşmanın seçmen tabanında ortaya 
çıkardığı algıları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla 
Isparta kent merkezinde bir alan araştırması yürütülerek 
güncelliğini koruyan kutuplaşma kavramının geçerliliği 
sınanmıştır.   

 

Araştırmanın Yöntemi 

Anket formunda yer alan sorular Tablo 1.’de yer alan 
evren ve örneklem sayıları göz önüne alınarak görüşülenlere 
yöneltilmiştir.  

 

Evren & Örneklem Sayıları 

Mahalle Adı 
Seçmen 
Sayısı Yüzde Örneklem 

Anadolu  4292 4 20 

Ayazmana 2298 2,1 10 

Bağlar 5065 4,7 24 

Bahçelievler 4037 3,7 19 

Binbirevler 1853 1,7 9 

Çelebiler 928 0,8 4 

Çünür 2542 2,3 11 

Davraz 6736 6,2 31 

Dere 986 1 5 

Doğancı  1529 1,4 7 

Emre 2782 2,5 13 

Fatih 4856 4,5 22 

Gazi Kemal 988 0,9 4 

Gülcü 2031 1,8 9 

Gülevler 1247 1,1 6 

Gülistan 2881 2,6 13 
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Halıkent 5489 5 25 

Halife Sultan  3191 2,9 15 

Hızırbey 3676 3,4 17 

Hisar 1490 1,4 7 

Đskender 851 1 5 

Đstiklal 3778 3,5 17 

Karaağaç 4059 3,7 18 

Keçeci 999 1 5 

Kepeci 1755 1,6 8 

Kurtuluş 785 0,7 3 

Kutlubey 458 0,4 2 

Mehmet Tönge 1799 1,7 9 

Modern Evler 3235 3 15 

PiriMehmet 3851 3,5 18 

Sanayi  918 1 5 

Sermet 1025 1 5 

Sidre 1289 1,2 6 

Sülübey 922 1 5 

Turan 1109 1 5 

Vatan 1870 2 10 

Yayla 1557 1,5 7 

Yedişehitler 7275 6,7 33 

Yenice 784 1 5 

Zafer 3405 3 15 

Muzaffer Türkeş 1832 2 10 

Batıkent 2604 2,4 12 

Işıkkent 2291 2,1 11 

Toplam 107348 100 500 
 

Türk siyasal hayatı bakımından önemli bir yere sahip olan 
Isparta, söz konusu araştırmayı yürütmek için de uygun bir 
seçim coğrafyası olarak kabul edilebilir. 2007 yılı adrese dayalı 
nüfus verilerine göre Isparta kent merkezinde toplam 107.348 
kayıtlı seçmen yer almaktadır.  
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Araştırma Isparta’nın kırk üç mahallesinde seçmen sayılarına 
göre örneklemin oranlanması ve ilgili mahallelerde tesadüfî 
örnekleme ulaşılması yoluyla 530 kişi üzerinde yürütülmüştür.  

Veriler SPSS programında işlenmiş ve değerlendirmeler bu 
kapsamda yapılmıştır. Anket formunda kullanılan sorulardan 
uygun olanlara güvenilirlik analizi yapılmıştır. 9, 10, 11, 12. 
Soruların güvenilirliği yüzde 72 olarak saptanmıştır. Bu oran 
ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Ayrıca 15 ve 
16. soruların güvenilirliği yüzde 69 olarak saptanmıştır. Bu oran 
da yine kullanılan ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir.  

 

Isparta Seçmen Tabanında Kutuplaşma Araştırmasının 
Hipotezleri 

Isparta seçmen tabanına yönelik olarak yapılan araştırmanın 
hipotezleri şunlardır: 

Hipotez a. Din – laiklik eksenindeki ve milliyetçilik eksenindeki 
kutuplaşma seçmen tabanında sosyoekonomik temelli bir sağ – 
sol eksenli kutuplaşmadan daha etkilidir.  

Hipotez b. Türk parti sisteminde anaakım kutuplaşma din – 
laiklik eksenini temsil eden partiler olan AKP – CHP arasındadır. 
Bu partilerin seçmeni yüksek oranda karşıt partiden 
kaçınacaktır.  

 

Araştırmanın Kısıtları 

Araştırma sonuçlarının Türk parti sisteminin genelini temsil 
etme iddiası zayıftır. Bununla birlikte bu bölümde sunulan 
bulguların Isparta’da seçmen tabanındaki görünümünü ve 
güncelliğini ortaya koyması bakımından önemlidir. Verilerin 
2010 yılına ait olması son dönemde yaşanan siyasal 
gelişmelerin etkisini ortaya koyduğu gibi benzer araştırma 
verilerinin değerlendirmeye alınması karşılaştırma olanağı 
sunmaktadır. Örneğin araştırmanın yürütücüsünün 2005 
yılında yine aynı seçim bölgesinde yürütmüş olduğu diğer bir 
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araştırmanın12 verileri arasında yer alan siyasal görüşlerin 
dağılımı gibi göstergeler bu amaçla kullanılmıştır.  

 

Siyasal Değerler 

Đdeolojik Görüşler 

 

Bu bölümde öncelikle görüşülenlere ideolojik görüşleri 
sorulmuştur. Görüşülenler arasında en büyük kitleyi yüzde 
39,5’lik oranda milliyetçiler oluşturmaktadır. Buna karşın en 
küçük grubu yüzde 3’lük oranıyla liberaller oluşturmuştur. 
Sosyalistler de yüzde 7,2’lik oranıyla küçük bir gruptur. Bu 
durum daha önce 2005 yılında yine Isparta kent merkezinde 
yapılan araştırmayla da uyumludur.13  

Türkiye’de ulus devletleşme süreciyle birlikte eğitim kurumları 
yoluyla da teşvik edilen bir ideoloji olan milliyetçilik, toplumda 
yaygın olan ve kolaylıkla ifade edilebilen bir ideolojidir. Bu 
bağlamda milliyetçilik sadece bir ideolojik görüş olmanın 
ötesinde bir kimlik tanımı olarak da ön plana çıkmaktadır. 
Buna karşın liberal ve sosyalist görüşler hakkında toplumun 
yeterli bilgiye sahip olmadığı ve Isparta’da sanayileşmenin son 
derece sınırlı olduğu göz önüne alındığında sosyoekonomik 
yapının bu görüşleri desteklemeye elvermediği düşünülebilir.14 

 

Görüşülenlerin Đdeolojik Görüşe Göre Dağılımı 

 Sayı Yüzde 
Liberal 16 3,0 
Muhafazakâr 102 19,4 
Sosyal Demokrat 75 14,3 

Sosyalist 38 7,2 
Milliyetçi 208 39,5 
Bilmiyor 49 9,3 
Diğer 38 7,2 
Toplam 526 100,0 

 

                                                           
12 Hakan M. Kiriş, "Kent ve Köy Ayrımının Seçmen Davranışlarının Şekillenmesine Etkisi - 
Isparta Kenti ve Köyleri Örnekolay Araştırması", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta 2005. 
13 Kiriş, “Kent ve Köy Ayrımının…”, s.122 – 123.  
14 Bkz. Kiriş, “Kent ve Köy Ayrımının…”, s.122.  



Milliyetçilerin ardından Muhafazakâr 
grubu oluşturmuştur. Kendini muhafazakâr olarak görenlerin 
oranı yüzde 19,4’tür. Bir diğer önemli grubu da 
demokratlar oluşturmaktadır. Görüşülen kitlenin yüzde 14,3’ü 
kendini sosyal demokrat olarak görmektedir. 

Görüşülenlerden yüzde 9,3’lük bir grup ideolojik görüşler 
konusunda bilgi sahibi olmadığını, kendi ideolojik görüşünü 
bilmediğini ya da söylemek istemediğini ifad
yanıtını veren yüzde 7,2’lik grubun içinde ise kendini 
muhafazakâr, Atatürkçü, milli görüşçü 
tanımlayanlar yer almıştır.  

Daha önce söz edildiği gibi, 2005’te ve 2010’da Isparta kent 
merkezinde yapılan iki araştırmanın verileri ideolojik görüşlerin 
partilere göre kümelenmesi hakkında karşılaştırılabilir
çerçeve sunmaktadır. Şekilde görüldüğü üzere beş yıllık dönem 
boyunca ana eğilimlerde büyük bir değişiklik göze 
çarpmamaktadır. Söz konusu tabloda yine ideo
partilere göre kümelenmesini ortaya koymak amacıyla yüzde 
10’un altında kalan ideolojik görüş ve partiler değerlendirmeye 
alınmamış, daha çok temel eğilimlerin ortaya konması 
amaçlanmıştır.  

2005 – 2010 Yıllarında Isparta’da Seçmenlerin Đ
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Muhafazakâr olanlar en büyük ideolojik 
grubu oluşturmuştur. Kendini muhafazakâr olarak görenlerin 
oranı yüzde 19,4’tür. Bir diğer önemli grubu da sosyal 

oluşturmaktadır. Görüşülen kitlenin yüzde 14,3’ü 
kendini sosyal demokrat olarak görmektedir.  

Görüşülenlerden yüzde 9,3’lük bir grup ideolojik görüşler 
konusunda bilgi sahibi olmadığını, kendi ideolojik görüşünü 
bilmediğini ya da söylemek istemediğini ifade etmiştir. Diğer 
yanıtını veren yüzde 7,2’lik grubun içinde ise kendini milliyetçi – 
muhafazakâr, Atatürkçü, milli görüşçü gibi görüşlerle 

Daha önce söz edildiği gibi, 2005’te ve 2010’da Isparta kent 
ştırmanın verileri ideolojik görüşlerin 

partilere göre kümelenmesi hakkında karşılaştırılabilir bir 
de görüldüğü üzere beş yıllık dönem 

boyunca ana eğilimlerde büyük bir değişiklik göze 
çarpmamaktadır. Söz konusu tabloda yine ideolojik görüşlerin 
partilere göre kümelenmesini ortaya koymak amacıyla yüzde 
10’un altında kalan ideolojik görüş ve partiler değerlendirmeye 
alınmamış, daha çok temel eğilimlerin ortaya konması 

 

2010 Yıllarında Isparta’da Seçmenlerin Đdeolojik 
Görüşlerine Göre Destekledikleri Partiler 
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Söz konusu dönem boyunca AKP’nin oylarının çoğunluğunu 
kendini muhafazakar olarak tanımlayan seçmenden aldığı, AKP 
oyları içindeki muhafazakar oyların 2005’te yüzde 57,7, 2010’da 
ise yüzde 45,6 olduğu; bu partinin önemli orandaki oyunu ise 
milliyetçilerden aldığı, 2005’te milliyetçilerden aldığı oyun yüzde 
15,3, 2010’da ise yüzde 25 olduğu görülmektedir. Đdeolojik 
görüşünü bilmeyen ya da ifade etmeyenler de yine AKP’nin oy 
tabanı içinde her iki dönemde de yüzde 10’un biraz üzerinde yer 
almaktadırlar. Bu tablo AKP’nin kendi söylemi olan 
muhafazakarlığın toplumsal tabanda benimsendiğini gösteren 
bir sonuca işaret etmektedir. Yine milliyetçilerin MHP’den sonra 
en fazla oranda AKP’ye yönelmesi milliyetçi ve muhafazakar 
tabanların birbirine yakın olduğunu göstermektedir.  

CHP’nin oy tabanının çoğunluğunu ise sosyal demokratlar 
oluşturmaktadır. 2005’te sosyal demokratların CHP tabanındaki 
payı yüzde 75 düzeyindeyken 2010’da bu oran yüzde 50 olarak 
saptanmıştır. Diğer bir deyişle 2005’te CHP’ye oy veren her dört 
kişiden üçü sosyal demokratken 2010’da bu partiye oy veren 
her iki kişiden biri sosyal demokrattır denebilir. 2005’ten 2010’a 
sosyalistlerin CHP tabanında arttığı söylenebilir. 2005’te ancak 
yüzde 5,6 olarak saptanan CHP tabanındaki sosyalistlerin oranı 
2010’a gelindiğinde yüzde 23,8’e yükselmiştir. Bu durum 
Isparta’da sürekli artan ve artık seçmen tabanında da önemli bir 
konumda bulunan üniversite öğrencisi genç nüfusa bağlı olarak 
gelişmiş olabilir.  

MHP’nin tabanında önemli bir değişiklik göze çarpmamaktadır. 
MHP seçmeninin tamamına yakınını milliyetçi seçmenler 
oluşturmaya devam etmektedir. Tabii burada milliyetçiliği Türk 
milliyetçiliği olarak anlamak gerekmektedir. 2005’te 
milliyetçilerin MHP tabanındaki oranı yüzde 95,5 iken 2010’da 
bu oran 87,3 olarak saptanmış bulunmaktadır.  

 

Siyasal Yelpaze Üzerindeki Dağılım 

 

Görüşülenlere kendilerini en solu tanımlayan 1’den en sağı 
tanımlayan 10’a kadar olan siyasal yelpaze üzerinde 
yerleştirmeleri istendiğinde Isparta seçmeninin bir özelliği 
kendini teyit etmiş olmaktadır. 1’den 10’a kadar olan bu siyasal 
yelpazenin orta noktası 5,5’dir. Dolayısıyla bu noktaya M ifadesi 
konarak sağın ve solun birbirinden ayırt edilmesi sağlanmıştır. 



Buna göre seçmenler kendilerini soldan daha çok sağda 
konumlandırmışlardır. Diğer bir deyişle Isparta’da seçmen 
tabanı ağırlıklı olarak siyasal yelpazenin sağ
durum kendini çok partili hayat boyunca yapılan seçimlerdeki 
parti tercihlerinde de göstermektedir.

Görüşülenlerin Siyasal Yelpaze Üzerinde Dağılımı

Görüşülen seçmenlerin yüzde 28,2’si solda, yüzde 71,8’i ise 
sağda yer almıştır. Solda yer alanlar arasında en büyük grubu 
ılımlı ya da merkez sol denilebilecek ve 4 
alan grup oluşturmaktadır. Bu grubun yüzde 28,2’lik toplam sol 
seçmen içindeki büyüklüğü yüzde 61,7’dir. Daha uç 
noktalardaki seçmen ise merkez sola göre daha düşük 
oranlarda yer almaktadır.  

Görüşülen seçmenlerin toplam kitle içinde yüzde 71,8’lik 
kesimini oluşturan sağdaki seçmenler ise 6 
noktalarda daha dengeli bir dağılıma sahiptirler. Dolayısı ile 
sağın farklı tonlarından seçmen kitlelerinden oluştuğunu iddia 
etmek yanlış olmayacaktır. Sağda yer alan seçmen arasında en 
büyük kitle tüm seçmenler içinde yüzde 20’lik, sağ seçmen 
içinde de 27,8’lik oranda 
noktasında yer alan seçmenler toplam seçmenler içinde yüzde 
15,5’lik, sağ seçmen içinde yüzde 21,5’lik orana, 

                                                           
15 Bkz. Hakan M. Kiriş, “Taban Sağ Eğilimli”, 
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Buna göre seçmenler kendilerini soldan daha çok sağda 
konumlandırmışlardır. Diğer bir deyişle Isparta’da seçmen 
tabanı ağırlıklı olarak siyasal yelpazenin sağına yönelimlidir. Bu 
durum kendini çok partili hayat boyunca yapılan seçimlerdeki 
parti tercihlerinde de göstermektedir.15  

 

Görüşülenlerin Siyasal Yelpaze Üzerinde Dağılımı 

 

Görüşülen seçmenlerin yüzde 28,2’si solda, yüzde 71,8’i ise 
sağda yer almıştır. Solda yer alanlar arasında en büyük grubu 

denilebilecek ve 4 – 5 noktalarında yer 
alan grup oluşturmaktadır. Bu grubun yüzde 28,2’lik toplam sol 

içindeki büyüklüğü yüzde 61,7’dir. Daha uç 
noktalardaki seçmen ise merkez sola göre daha düşük 

Görüşülen seçmenlerin toplam kitle içinde yüzde 71,8’lik 
kesimini oluşturan sağdaki seçmenler ise 6 – 10 arasındaki 

ngeli bir dağılıma sahiptirler. Dolayısı ile 
sağın farklı tonlarından seçmen kitlelerinden oluştuğunu iddia 
etmek yanlış olmayacaktır. Sağda yer alan seçmen arasında en 
büyük kitle tüm seçmenler içinde yüzde 20’lik, sağ seçmen 
içinde de 27,8’lik oranda 8 noktasında yer almaktadır. 7 
noktasında yer alan seçmenler toplam seçmenler içinde yüzde 
15,5’lik, sağ seçmen içinde yüzde 21,5’lik orana, 6 noktasında 

Bkz. Hakan M. Kiriş, “Taban Sağ Eğilimli”, Gülses Gazetesi, 30.07.2007.  
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yer alan seçmen de toplam seçmenler içinde yüzde 15,3’lük, sağ 
seçmenler içinde de yüzde 21,3’lük bir orana sahiptirler. Sağ 
seçmen içinde uç noktalar olan 9 ve 10 noktalarında da önemli 
oranda seçmen kitlesi yer almaktadır. Bu noktalarda yer alanlar 
tüm seçmenler içinde yüzde 21’lik sağ seçmen içinde ise yüzde 
29,2’lik bir büyüklüğe sahiptirler.  

Şekilde ideolojik grupların siyasal yelpaze üzerinde 
konumlanmasına ve oranına bakıldığında ideolojik görüşlerin 
Isparta’da uç noktalarda yer almadığı, daha çok orta noktalarda 
konumlandığı görülmektedir. Özellikle en yüksek orana sahip 
iki görüş olan milliyetçilik ve muhafazakarlığın birbirine çok 
yakın konumlanması, aynı zamanda iki ideolojik görüşün ve bu 
görüşleri bünyesinde ağırlıklı olarak barındıran partilerin 
tabanlarının yakınlığına işaret etmektedir. Bu yakınlık ise, söz 
konusu ideolojik görüşe sahip seçmenlerin AKP ve MHP 
arasındaki hareketliliğini teşvik eden bir etken olabilir. Daha 
önce Şekil 1.’de de görüldüğü gibi bu hareketlilik milliyetçi 
seçmenlerin bir kısmının AKP’ye yönelmesiyle bu parti lehine 
gelişmiş görünmektedir.  



 Đdeolojik Görüşlerin Siyas
Konumlanması
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Đdeolojik Görüşlerin Siyasal Yelpaze Üzerinde 
Konumlanması 

 

Partilerin Isparta’da Sağ – Sol Siyasal Yelpaze Üzerinde 
Dağılımı 
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Liberaller merkeze çok yakın bir noktada yer almakta ve oldukça 
düşük bir orana sahip görünmektedirler. Solda yer alan 
sosyalistler de orta noktaya yakın kabul edilebilir. Sosyal 
demokratlar da liberaller gibi merkeze oldukça yakın 
konumlanmışlardır. Neredeyse tam merkezde yer aldığı 
söylenebilecek diğer ideolojik görüş sahipleri içinde kendini 
demokrat olarak görenler ağırlıklı bir konumdadırlar. Şekil 4.’de 
bu kez siyasal partilerin siyasal yelpaze üzerindeki 
görünümlerine bakıldığında tablo daha somutlaşmaktadır.    

Isparta’da görünür durumdaki partilerin bu seçim bölgesinde 
oluşturdukları siyasal yelpaze Şekil 4.’de görülmektedir. 
Partilerin sağ – sol yelpazesinde dağılımı ve partiler arasındaki 
mesafe pek çok Anadolu kentinde de benzer bir durum olan 
sağın alternatifinin diğer bir sağ parti olmasını göz önüne 
sermektedir. Isparta’da da birinci parti olan AKP’yi az bir oy 
farkıyla MHP izlemektedir. Hatta bu durum öyle bir hal almıştır 
ki, 2009 yerel seçimlerinde Isparta kent merkezinde söz konusu 
iki parti il genel meclisi seçimlerinde aynı oranda (yüzde 35) oy 
oranına erişmişlerdir. Bu iki sağ partiyi CHP daha düşük bir oy 
oranıyla izlemektedir. Bir diğer sağ parti olan DP’nin oy oranı 
düşük olsa da Isparta’da varlığını sürdürmektedir.  

Diğer taraftan sağ partiler siyasal yelpaze üzerinde 7 – 8 
arasındaki değişik noktalarda ve birbirlerine yakın 
konumlanmışlardır. Bu durum söz konusu partilerin 
konjonktüre göre birbirlerinin alternatifi olabileceğini ve benzer 
politika ve söylemlere sahip olduklarını teyit etmektedir. Buna 
karşın sağ partilerle CHP’nin ideolojik mesafesi oldukça fazladır. 
Ayrıca merkezde yer alan ve hiçbir partiye yakın olmayan ılımlı 
seçmenlerin oynayacağı olası rol, mevcut partilerin söylem ve 
politikalarıyla bu orta noktadaki seçmene yaklaşmayı seçmeleri 
veya bu seçmen kitlesinin orta noktadan uzaklaşmasına göre, 
kutuplaşmanın düzeyini tayin edecek bir etken olacağı 
söylenmelidir.  

 

Yakın Parti ve Uzak Partiler 

 

Görüşülen seçmenlerin kendilerini yakın gördükleri partilerin 
dağılımı son dönemde Isparta’da siyasal partilerin durumu 
hakkında bilgi vermektedir. Isparta, dört kutuplu ve bölünme 
eğiliminin olduğu bir seçim bölgesidir. 2007 seçimlerinde 
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Isparta’da AKP, MHP, CHP ve DP etkin partiler olarak 
görünmektedir. Görüşülen seçmenler arasında da aynı tablonun 
genel hatlarıyla sürdüğü, buna karşın Isparta’da geleneksel 
olarak tabanı güçlü olan DP’nin kent merkezinde oldukça düşük 
bir oy oranına sahip olduğu dikkat çekmektedir.16  

 

Görüşülenlerin Kendilerini Yakın Gördükleri Parti 

 Sayı Geçerli Yüzde 
AKP 160 30,3 
CHP 88 16,7 
MHP 150 28,4 
DP 17 3,2 
SP 10 1,9 
BDP 3 0,6 
Diğer 12 2,3 
Hiçbiri 88 16,7 
Toplam 528 100,0 

 

Görüşülen seçmenlerin kendilerini yakın gördükleri partiler 
arasında ilk sırada yüzde 30,3’lük oranla AKP yer almaktadır. 
Bu partiyi kent merkezinde güçlü olan bir diğer parti MHP 
yüzde 28,4’lük oranla izlemektedir. Bu partilerin ardından ise 
yüzde 16,7’lik oranla CHP gelmektedir. Dolayısıyla Isparta’da ilk 
sırada yer alan sağ partinin alternatifini, yani ikinci sıradaki 
partiyi, yine bir sağ parti oluşturmaktadır.  

Isparta’da güçlü bir tabanı olan DP’nin kent merkezindeki 
desteklenme oranı düşük olsa da bu parti ilk üç partinin 
ardından belli bir büyüklüğe erişebilmektedir. Yüzde 1’in 
üzerinde yer alan bir diğer parti SP’dir. Hiçbir partiye yakınlık 
duymadığını belirtenlerin oranı ise, yüzde 16,7’dir.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Kent merkezinde oy oranı düşük olan DP, kırsalda oylarını arttırmaktadır. Bu da partinin 
Isparta ilinde etkin bir parti olarak konumunu Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde 
tutmasında etkili olmaktadır. Bkz. Kiriş, “Kent ve Köy Ayrımının…”, s.124. 
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Görüşülenlerin Oy Vermeyi Düşünmedikleri Parti 
 Sayı Geçerli Yüzde 
AKP 110 21,0 
CHP 111 21,2 
MHP 16 3,1 
DP 2 0,4 
SP 5 1,0 
BDP 235 44,9 
GP 4 0,8 
Hiçbiri 40 7,6 
Toplam 523 100,0 

 

Isparta’da seçmenler en fazla oranda BDP’den kaçınmaktadırlar. 
BDP’ye oy vermeyi düşünmeyen seçmenlerin oranı yüzde 
44,9’dur. BDP’nin ardından en fazla CHP ve AKP’den 
kaçınılmaktadır. Neredeyse eşit oranlardaki seçmen AKP ve 
CHP’ye oy vermeyi düşünmediğini belirtmiştir. Yakın görülen 
parti ile kaçınılan parti ilişkisine bakıldığında tablo daha da 
somutlaşmaktadır.  

Kendilerini AKP’ye yakın gören seçmenler en yüksek oranda 
CHP’den kaçınmaktadırlar. CHP’den kaçınan AKP’lilerin oranı 
yüzde 52,9’dur. AKP’liler CHP’den sonra en fazla oranda 
BDP’den kaçınmaktadırlar. Benzer tablo CHP sempatizanları 
için de geçerli görünmektedir. CHP’liler de yüzde 54,5 oranında 
AKP’den, yüzde 33 oranında da BDP’den kaçınmaktadırlar. 
Diğer bir deyişle CHP ve AKP’liler karşılıklı olarak birbirlerine ve 
buna ek olarak da BDP’ye oy vermeyi düşünmemektedirler. Din 
– laiklik eksenindeki iki uç parti olan AKP ve CHP’nin 
seçmenlerinde karşılıklı olarak görülen bu eğilimin güçlü olması 
anlamlı bir sonuçtur.   
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Görüşülenlerin Kendilerini Yakın Gördükleri Partiye Göre 
Kaçındıkları Parti 

 
UZAK PARTI 

AKP CHP MHP DP SP BDP GP 
Hiçbi

ri 
Topla

m 

YAKIN 
PARTI 

AKP Sayı 3 83 7  1 55 1 7 157 
 Yüzde %1,9 %52,9 %4,5  %0,6 %35,0 %0,6 %4,5 %100 

CHP Sayı 48 1 2 1 3 29 2 2 88 
 Yüzde %54,5 %1,1 %2,3 %1,1 %3,4 %33,0 %2,3 %2,3 %100 

MHP Sayı 40 14 2 1  91  1 149 
 Yüzde %26,8 %9,4 %1,3 %0,7  %61,1  %0,7 %100 

DP Sayı 7 2    7   16 
 Yüzde %43,8 %12,5    %43,8   %100 

SP Sayı 1 2    5  2 10 
 Yüzde %10,0 %20,0    %50,0  %20,0 %100 

BDP Sayı   3      3 
 Yüzde   %100      %100 

Diğer Sayı 3 2 1   4  2 12 
 Yüzde %25,0 %16,7 %8,3   %33,3  %16,7 %100 

Hiçbiri Sayı 8 7 1  1 44 1 26 88 
 Yüzde %9,1 %8,0 %1,1  %1,1 %50,0 %1,1 %29,5 %100 

Topla
m 

Sayı 110 111 16 2 5 235 4 40 523 

 Yüzde %21,0 %21,2 %3,1 %0,4 %1,0 %44,9 %0,8 %7,6 %100 
 

BDP’den kaçınma eğiliminin en yüksek olduğu parti ise 
MHP’dir. Bu araştırmada görüşülen ancak sayısı çok kısıtlı 
kalan BDP’lilerin tümünün de MHP’den kaçındıkları göz önüne 
alınırsa bir diğer kutuplaşma ekseni olan milliyetçilik 
bakımından da anlamlı bir sonucun ortaya çıktığı 
görülmektedir. Diğer taraftan BDP’nin en fazla kaçınılan parti 
olması da bu eksendeki kutuplaşmayı sertleştiren bir diğer 
etken olarak öne çıkmaktadır.  

 

Kutuplaşma Eksenlerinin Etkisi  

 

Siyasal partiler arasındaki kutuplaşma genel olarak 
görüşülenler tarafından ülkenin geleceğinde etkili 
görülmektedir. Kutuplaşmanın etkili olmadığını söyleyenler 
sadece yüzde 9 düzeyinde kalmıştır.  
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Siyasal Partiler Arasındaki Kutuplaşmanın Ülkenin 
Geleceğinde Etkili Olma Durumu 

 Sayı Yüzde 
Çok Etkili 180 34,1 
Etkili 240 45,5 
Biraz Etkili 61 11,6 
Etkili Değil 30 5,7 
Hiç Etkili Değil 17 3,2 
Toplam 528 100,0 

 

Kutuplaşmanın tek tek eksenlerine bakıldığında ise daha detaylı 
bir tabloyla karşılaşılmaktadır. Türkiye genelinde en yüksek 
orandaki skora sahip olan din – laiklik eksenindeki kutuplaşma 
burada da etkili görülmekte ancak etnik kimlik temelli 
kutuplaşmanın daha etkili olduğu belirtilmektedir. Mezhep 
temelli kutuplaşmanın etkisinin ise daha sınırlı olduğu 
görülmektedir.  

 

Kutuplaşmaların Etkili Olma Durumu 

 Din - Laiklik Milliyetçilik Mezhep 

 Sayı Yüzd
e 

Sayı Yüzd
e 

Sayı Yüzd
e 

Çok Etkili 135 25,7 177 33,7 68 12,9 

Etkili 187 35,6 189 35,9 109 20,6 

Biraz Etkili 82 15,6 79 15,0 114 21,6 

Etkili Değil 99 18,8 56 10,6 201 38,1 

Hiç Etkili Değil 23 4,4 25 4,8 36 6,8 

Toplam 526 100 526 100 528 100 

 

Görüşülenler tarafından ülkenin geleceğinde en fazla oranda 
tehlike yaratma potansiyeline sahip kutuplaşma ekseninin Türk 
– Kürt ayrımına dayalı milliyetçilik temelli eksen olduğu ortaya 
konmaktadır. Son dönemde etnik kimliğe dayalı politikaların ve 
olayların gündemde ağırlık kazanması ve uzun yıllardır devam 
eden terörist faaliyetlere ek olarak etnik çatışma riskinin yüksek 
görülmesi, bu eksenin en tehlikeli kutuplaşma ekseni olarak 
görülmesine yol açmış görünmektedir.   
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Ülkenin Geleceğinde En Fazla Tehlikeli Görülen  
Kutuplaşma Ekseni 

 Sayı Yüzde 

Din - Laiklik 106 20,2 

Alevi - Sünni 14 2,7 

Türk - Kürt 310 59,0 

Sağ - Sol 63 12,0 

Diğer 32 6,1 

Toplam 525 100,0 

 

Parti sisteminde en yüksek skora sahip olan din – laiklik 
ekseninin Türk siyasal hayatında uzun yıllardır yer etmesi, bu 
eksenin terör ve şiddet olaylarına yol açmaması sadece değerler 
üzerinden katı bir karşıtlığı içermesinin verdiği alışılmışlık 
durumu din – laiklik ekseninin daha az tehlikeli görülmesine 
neden olmuş görünmektedir. Terör ve bölücülük gibi göstergeler 
etnik kimliğe dayalı milliyetçilikleri barındıran kutuplaşma 
ekseninin farkındalığını arttırmaktadır. Alevi – Sünni ayrımına 
dayanan mezhepsel bir kutuplaşma ise, ülke geleceğinde ancak 
çok düşük bir oranda tehlike olarak görülmektedir. Bu durum 
söz konusu ayrımın daha önce de ifade edildiği gibi, din – laiklik 
ekseni dâhilinde algılanması nedeniyle ortaya çıkmış olabilir. 
Din – laiklik kutuplaşması ise, Türk siyasetinin doğasında uzun 
yıllardır varolan bir ayrım olduğundan seçmenin siyaseti bu 
ayrım etrafında kabullenmesi, bu ekseni gelecek için tehlikeli 
görmekte zorlanmasına neden olmuştur.  

Buna karşın aynı yargıya ulaşmak bu kez parti kutuplaşması 
sorulduğunda mümkün olmamaktadır. Parti kutuplaşmaları 
bakımından siyasal hayatı en fazla etkileyen kutuplaşma büyük 
oranda AKP – CHP arasında görülmektedir. Bu durum siyasal 
hayatta iktidar – ana muhalefet karşıtlığını içeren iki büyük ve 
belirleyici partinin ve anaakımın seçmen tabanında kabul 
gördüğünün bir göstergesi olarak da okunabilir.  

Diğer başlığı altında farklı oranlarda elitler ve halk, AKP ve 
diğerleri, BDP ve diğerleri, AKP ve CHP – MHP gibi yanıtlar da 
verilmiştir.  
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Siyasal Hayatı En Fazla Etkileyen Parti Kutuplaşması 
 Sayı Yüzde 

AKP - CHP 338 64,8 

MHP - BDP 72 13,8 

Sağ Partiler - Sol Partiler 80 15,3 

Diğer 32 6,1 

Toplam 522 100,0 

 

Diğer yandan tehlikeli görülen milliyetçilik eksenli 
kutuplaşmanın karşıt kutuplarını temsil eden MHP – BDP 
karşıtlığının siyasal hayata etkisinin sınırlı olduğu 
görülmektedir. Bu durum söz konusu eksenin parti sisteminde 
belirleyicilik kazanmakta zorlandığını göstermektedir. Buna ek 
olarak sağ partilerle sol partilerin karşıtlığı da sınırlı bir etkiye 
sahiptir. Burada din – laiklik ekseni parti sisteminde birincil 
eksen olarak ön plana çıkmakta diğer eksenler bu eksene göre 
ikincil konumda yer almaktadırlar.  

 

Isparta Seçmen Tabanında Kutuplaşma Araştırmasının 
Sonucu 

 

Araştırma kutuplaşmanın siyasal hayatta etkili bir olgu 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda söz konusu olgu, 
seçmen tabanlarında önemli bir etkiye sahip olduğundan parti 
sisteminde de öncelikli belirleyiciliğe sahip ve ülke geleceğinde 
de öncelikli bir rol oynayacağını göstermektedir.  

Hipotez a.’da din – laiklik eksenindeki ve milliyetçilik eksenindeki 
kutuplaşma seçmen tabanında sosyoekonomik temelli bir sağ – 
sol eksenli kutuplaşmadan daha etkili olduğu varsayılmıştı. 
Araştırmada ülke geleceğinde en fazla etkili görülen kutuplaşma 
ekseni olarak milliyetçilik (yüzde 58,5 oranında) öngörülmüştür. 
Bu durum ülke gündeminde etnik milliyetçiliğe dayalı terör 
olaylarının önemli bir tehlike olarak görülmesinden 
kaynaklanmaktadır. Gerek Güneydoğu’da gerekse de bazı kent 
merkezlerindeki terör faaliyetleri bu eksenin ülke geleceğinde en 
tehlikeli etkisi olan kutuplaşma olduğu sonucuna ulaşılmasına 
yol açmıştır. Din – laiklik ekseni, sağ – sol ekseni daha düşük 
oranlarda tehlikeli görülürken Alevi – Sünni ayrımına dayalı 
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mezhepsel bir kutuplaşmanın ülke geleceği bakımından tehlikeli 
görülmediği saptanmıştır. Ancak burada mezhepsel 
kutuplaşmayı din – laiklik eksenine dahil olarak düşünmek de 
mümkündür. Zira Kalaycıoğlu’nun belirttiği seçmen 
tabanlarındaki Alevi – Laik Blok ile Sünni – Gelenekçi Blokların 
karşıtlığı17 hatırlanmalıdır. Kısacası sağ – sol eksenli 
kutuplaşma Türk – Kürt milliyetçiliklerine ve din – laiklik temelli 
kutuplaşmaya göre daha düşük önemde kalmış görünmektedir. 
Dolayısıyla bu varsayım ekonomik – sınıfsal temelli bir ayrımın 
etnik milliyetçilik ve din – laiklik temelindeki bir değerler 
kutuplaşmasına göre daha arka planda kaldığını göstermekte ve 
frekans değerleri de hipotez a’yı doğrulamaktadır.     

Hipotez b.’de Türk parti sisteminde anaakım kutuplaşmanın din – 
laiklik eksenini temsil eden partiler olan AKP – CHP arasında 
olduğu ve bu partilerin seçmeninin yüksek oranda karşıt partiden 
kaçınacakları varsayılmıştı. Araştırmada siyasal hayatı en fazla 
oranda etkileyen parti kutuplaşması büyük oranda AKP – CHP 
kutuplaşması ( yüzde 64,8 oranında) olarak saptanmıştır. Buna 
karşın sağ ve sol partiler arasındaki (yüzde 15,3 oranında) ve 
MHP – BDP arasındaki kutuplaşma (yüzde 13,8 oranında) daha 
düşük düzeylerde etkili görülmüştür. Bu durum anaakım 
kutuplaşmanın karşıt kutupları olan AKP ve CHP’nin 
günümüzde Türk siyasal hayatında en büyük partiler olması 
nedeniyle belirleyiciliklerinin yüksek olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu partilerden biri iktidarda diğeri de ana 
muhalefette yer almaktadır. Buna ek olarak kendilerini AKP’ye 
yakın görenler en fazla oranda CHP’den, CHP’liler de en fazla 
oranda AKP’den kaçınmakta ve karşıt partilerine oy vermeyi 
düşünmemektedirler. Dolayısıyla hipotez b’de öngörülen 
varsayım frekans değerleri ve çapraz karşılaştırmalar 
bakımından geçerlilik kazanmaktadır.  

 

 

 

  

                                                           
17 Bkz. Kalaycıoğlu, “The Shaping of Party…”, s.50. 
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2007’DEN 2009’A ISPARTA SEÇĐM COĞRAFYASI 

 
Hakan M. Kiriş 

Seçim Haritaları, belirli bir seçim coğrafyasında kazanan parti 
ile genel olarak partilerin karşıtlık durumunu yansıtmak 
amacıyla kullanılmaktadır. En çok tanındığı şekliyle ABD’nde 
başkanlık seçimlerinde kullanılan bu yöntemin illeri temel alan 
şekli son yıllarda ülkemizde de oldukça yaygın olarak basın 
yayın organlarında yer almaktadır.   

Bu çalışma ise Isparta Đli genelinde 2007 Milletvekili Genel 
Seçimleri ile 2009 Yerel Seçim Sonuçlarıyla belirlenen 
görünümü ortaya koymaktadır. Bu görünüm, siyasi partilerin 
yöneticileri ve adaylarına strateji belirlemelerinde yol gösterici 
nitelikte kullanılabilir.  

Đşaretlemede il merkezi ve ilçeler olarak kademelendirmeye 
gidilmiştir. Belediye başkanlıklarında sadece il merkezi ile ilçe 
belediyeleri dikkate alınmaktadır. Her bir renk o ilçedeki birinci 
partiyi göstermektedir.  
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2007’den 2009’a Isparta’da siyasi partilerin seçim performansını 
genel olarak değerlendirmek  mümkündür. Buna göre; 

1. 2007 Seçim sonuçlarına göre Isparta üç AKP’li, bir MHP’li 
ve bir de CHP’li milletvekili tarafından temsil edilmektedir.  
2009 yerel seçimlerinde il genelinde il genel meclisi 
seçimlerinde birinci parti AKP iken ikinci parti MHP 
olmuştur. Üçüncü parti DP, dördüncü parti ise CHP’dir. 
2009 yerel seçimlerine göre AKP dört, MHP üç, CHP üç, 
DP iki ilçe belediyesini kazanmıştır. Buna ek olarak MHP 
Isparta Đl Merkezi Belediye Başkanlığını da kazanmıştır.  

2. Đktidar partisi AKP (AK Parti) 2007 milletvekili genel 
seçimlerinde Gelendost ve Senirkent ilçeleri dışında kalan 
on ilçede  ve Isparta il merkezinde birinci parti olmuştur.  
Parti 2009’da ise il genel meclisi seçimlerinde pek çok 
ilçede birinci parti olmayı sürdürürken bu kez Gelendost 
ile birlikte Atabey ve Yenişarbademli’de birinci parti 
olamamıştır.  2009 yılında Isparta il merkezi ve ilçe 
belediye başkanlığı seçimlerinde diğer seçimlere göre 
iktidar partisi önemli oranda gerileme kaydetmiştir. 2004 
yılında Isparta Belediyesine  ek olarak sekiz ilçe 
belediyesine ( Atabey, Aksu, Gelendost, Gönen, Sütçüler, 
Uluborlu, Yalvaç, Yenişarbademli) sahip olan AKP, 
2009’da başta Isparta Belediyesi olmak üzere Atabey, 
Aksu, Gelendost, Gönen, Yalvaç ve Yenişarbademli ilçe 
belediyelerini kaybetmiş, Sütçüler ve Uluborlu Belediye 
Başkanlıklarını tekrar kazanmış buna ek olarak daha 
önce kazanamadığı Eğirdir Belediye Başkanlığını da 
kazanmıştır. Kısacası 29 Mart seçimlerinin sonuçlarına 
göre AKP, üç ilçe belediye başkanlığı kazanabilmiştir. 
Ayrıca 7 Haziran 2009’da tekrarlanan Şarkikaraağaç 
Belediye Başkanlığı’nı da bu parti kazanmış, böylece 
Isparta’da dört ilçe belediyesi elde etmiştir.  

3.  Ana muhalefet partisi CHP’nin Isparta’daki konumu 
2002’den bu yana gelişmektedir. 2002 ve 2007’de 
Isparta’dan bir milletvekilliği kazanan CHP, 2004’te ilçe 
belediyesi kazanamazken 2009 yerel seçimlerinde 
Keçiborlu, Aksu ve Yenişarbademli belediye 
başkanlıklarını kazanmıştır. CHP ayrıca Gelendost ve 
Yenişarbademli’de il genel meclisi seçimi sonuçlarına göre 
birinci parti olmuştur.  
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4.  1999’da Türkiye genelinde olduğu gibi Isparta’da da 
yükselen ve o dönemde Isparta’dan iki milletvekili çıkaran 
MHP, 2007’de Isparta’dan tekrar bir milletvekilliği 
kazanmıştır. 2004’te Keçiborlu ve Senirkent Belediye 
Başkanlıkları’nı kazanmış olan parti, 2009’da ise Isparta 
Đl Merkezi Belediye Başkanlığı’nı kazanmış ve buna 
Atabey, Gönen ve tekrar Senirkent’i eklemiştir.  MHP il 
genel meclisi seçimlerinde genel olarak AKP’nin ardından 
Isparta’da ikinci parti durumundadır. Buna karşın 
yalnızca Atabey ilçesinde il genel meclisi seçimi 
sonuçlarına göre birinci parti olmuştur.  

5. DYP/DP, 2004’te Eğirdir ve Şarkikaraağaç Belediye 
Başkanlıkları’nı kazanmıştır. 2002’den bu yana Isparta 
milletvekili olmayan bu parti, 2009’da Yalvaç ve Gelendost 
Belediye Başkanlıklarını kazanmıştır.  

6. 2009 yerel seçimleri Isparta’da ilçe merkezi belediye 
başkanlıklarının partiler arasında en fazla dağıldığı 
seçimlerden biri olmuştur. Buna karşın iktidar partisi 
AKP’nin milletvekili genel seçimleri ile il genel meclisi 
seçimlerindeki üstünlüğü devam etmektedir.  

7. AKP’nin ardından MHP Isparta’da hem milletvekili hem de 
yerel seçimlerde ikinci parti konumundadır.  Bu haliyle 
MHP, AKP’nin alternatifi durumuna gelmiştir.   

8. CHP’nin Isparta’daki konumu her seçimde 2002’den 
2007’ye, 2004’ten 2009’a biraz daha iyileşiyor 
görünmektedir.  Parti seçmen tabanını sağlamlaştırıp 
genişletebilirse Isparta siyasetinin önde gelen bir aktörü  
olabilir. 

9. DP geleneği Isparta’da güçlü olmakla birlikte partinin 
TBMM’de olmaması  dolayısı ile Isparta milletvekiline de 
sahip olmaması önemli bir açmaza işaret etmektedir. 
DP’nin ülke siyasetinde yeniden güç kazanamaması 
Isparta’daki kemikleşmiş tabanını da tehdit etmektedir.  

10. AKP’nin belediye başkanlıklarında 2004’e göre 
önemli oranda gerilemesinin bir nedeninin de aday seçimi 
olduğu söylenebilir. Örnek olarak Isparta Belediye 
Başkanlığı seçimlerinde AKP 33.385 oy alırken aynı seçim 
bölgesinde bu kez il genel meclisinde 35.175 oy almıştır. 
Isparta Belediye Başkanlığını kazanan MHP ise başkanlık 
seçiminde 40.579 oy alırken il genel meclisinde 35.279 oy 
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almıştır. Diğer bir deyişle AKP’nin belediye başkan adayı 
partisinin il genel meclisi oylarının 1790 oy gerisinde 
kalmıştır, buna karşın MHP adayı başkanlık seçiminde 
partisinin il genel meclisi oyunu 5300 oy geçmiştir. Bu 
durum aday etkinlik düzeyleri hakkında fikir vermektedir.  
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ISPARTA REFERANDUMA GĐDERKEN   

 
Hakan M. Kiriş 

 
Ülke gündeminde ilk sıralardaki yerini önümüzdeki bir – iki ay 
daha koruyacak olan referandum 12 Eylül 2010 tarihinde 
yapılacak. Bu referandum, Türkiye’nin altıncı, AKP 
Hükümeti’nin ise ikinci referandumu olacak. Bu referandumda 
da daha önceki dönemlerde işitilen benzerleri gibi, 
referandumun iktidar ve CHP’nin yeni lideri için bir 
güvenoylaması niteliğinde olacağı veya referandum sonrası 
erken seçime gidileceği şeklinde çeşitli rivayetler şimdiden 
gündeme gelmeye başladı. Kısacası ülkede üretilen pastayı 
dağıtmakta etkin olan siyaset kurumu gündelik yaşamın 
ortasında yer almaya devam ediyor.  

 

Türkiye’de Referandumlar  

 

Halkın belirli bir yasal düzenlemeyle ilgili yönelimini doğrudan 
saptama işlevini gören referandum yöntemi, Türkiye’de 
1961’den başlamak üzere 1982, 1987, 1988 ve 2007’de olmak 
üzere toplam beş kez uygulandı. 1961 ve 1982 referandumları, 
askeri darbeler sonucu hazırlanan anayasaların halkın onayına 
sunulmasını içeriyordu. 1961 Anayasası, %62; 1982 Anayasası 
ise %91 evet oyu ile kabul edildi. 1987 referandumu siyasi 
yasakları konu ediyordu. Bu referandum sonucunda %50,1’lik 
evet oyuyla siyasi yasaklar kıl payı kaldırıldı ve yasaklı 
siyasetçiler siyasal hayata geri döndü. 1988’de yapılan 
referandum, seçimlerin erkene alınıp alınmamasını belirliyordu. 
Bu referandumda %65’lik hayır oyu ile seçimlerin erkene 
alınmasına halk hayır dedi. 2007 referandumu ise, 
hatırlanacağı üzere, %69’luk evet oyuyla cumhurbaşkanının 
halk tarafından seçilmesini karara bağladı. Kısacası Türkiye’de 
seçmen referandumlara genellikle evet deme eğiliminde.  
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Isparta’nın Referandum Tarihi 

 

Isparta’da da durum Türkiye genelinden pek farklı değil. 
Ispartalı seçmen 1961 Anayasası’nı %64,8; 1982 Anayasası’nı 
%91,8 ile onayladı. 1987’de siyasi yasakların kalkmasına %71,2 
ile evet diyen Ispartalılar, 1988’de seçimlerin erkene alınmasına 
%78,6 ile hayır demişti. Son olarak 2007 referandumunda 
Isparta’da evet oyu %67,8 olmuştu. Dolayısıyla Ispartalı seçmen 
de 1988 referandumu dışındaki tüm referandumlara evet 
demişti.  

 

2007 Referandumu ve Sonrası 

 

2007 referandumu ülkede önemli tartışmaları beraberinde 
getirmişti. Halk egemenliği, partilerin farklı tutumları, 367 
kararı, 27 Nisan e-muhtırası gibi.  

Isparta’da ise 2007 referandumu 2007 seçimlerinin bir 
sağlaması işlevini görmüştü. 2007 referandumuna ilçeler 
düzeyinde detaylı olarak bakmak, bu sağlamayı izlemek 
bakımından yararlı sonuç verebilir. 2007’de tüm ilçeler 
referandum ile getirilmek istenen değişikliği benimsemişlerdir. 
Ancak Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent ve Aksu ilçeleri 
Isparta ortalamasının altında kalırken diğer ilçeler Isparta 
ortalamasının üzerinde bir oranda onay vermişlerdir. 2007 
referandumunda getirilen değişikliklere Isparta’daki en güçlü 
destek de Sütçüler ilçesinden gelmiştir.   

Referandumda sergilenen davranışın parti bağlarıyla da 
yakından ilişkili olduğu düşünüldüğünde 2007 referandumuna 
daha az oranda destek veren ilçelerin tutumu netlik kazanabilir. 
Örneğin 22 Temmuz 2007 seçimlerinde AKP’nin birinci parti 
olarak çıkmadığı iki ilçe Senirkent ve Gelendost olmuştur. Bu 
seçimlerde Senirkent’te MHP, Gelendost’ta CHP birinci parti 
olmuştur. Dahası, Gelendost 2009 il genel meclisi seçimlerinde 
de CHP’nin birinci parti olduğu bir seçim çevresi olmuştur. Yine 
2009’da AKP’nin kazanamadığı ilçe belediye başkanlıkları 
arasında söz konusu beş ilçenin tamamı bulunmaktadır. O 
halde gerek iktidar partisinin gerekse de muhalefet partilerinin 
söz konusu ilçelere dikkat etmesi gerekiyor. Bu ilçeler bir 
yandan muhalefetin kendini geliştirebileceği diğer yandan da 
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iktidar partisinin mevcut oylarını korumak isteyeceği yerler 
konumunda.  

Öte yandan Isparta’da asıl belirleyici olan ve dikkat edilmesi 
gereken seçim çevreleri ise, şüphesiz merkez ilçe, Yalvaç, 
Şarkikaraağaç ve Eğirdir gibi daha büyük oranda seçmene sahip 
olan ilçelerdir ve bu ilçeler Isparta genelindeki tabloya daha 
fazla etki etmektedir. Bu bakımdan örneğin 2009 seçimlerinde 
Isparta merkez ilçede AKP ve MHP başabaş gitmiştir.  

 

2007 Referandumunda Isparta’da Tercihlerin Đlçelere Göre 
Dağılımı  

 
ĐLÇENĐN ADI 
 

EVET HAYIR 

ISPARTA (TÜMÜ) 67,8 32,2 
MERKEZ 70 30 
AKSU 64,1 35,9 
ATABEY 69,1 30,9 
EĞĐRDĐR 68,2 31,8 
GELENDOST 52 48 
GÖNEN 58,4 41,6 
KEÇĐBORLU 59,5 40,5 
SENĐRKENT 60,4 39,6 
SÜTÇÜLER 82,4 17,6 
ŞARKĐKARAAĞAÇ 70,2 29,8 
ULUBORLU 68,7 31,3 
YALVAÇ 67,9 32,1 
YENĐŞARBADEMLĐ 69,7 30,3 

 

Isparta Siyasetinin Şifreleri  

 

Önümüzdeki dönem Isparta’da siyasal hayatı şekillendirecek 
pek çok potansiyelden söz edilebilir. Bu potansiyeller Türkiye 
geneline etki edenler kadar Isparta özelinde etkili olanları da 
içeriyor. Bunlar arasında Isparta’ya has bazı etkenlerden 
bahsetmek gerekirse öne çıkanlar şunlar:  

Isparta siyasetinde önemli bir diğer etken ise ilin milletvekili 
sayısının 5’ten 4’e düşmesi olacak. Bu durum 2007 seçimi 
sonuçları göz önüne alındığında AKP’nin 1 milletvekiline 
malolacak gibi görünse de CHP’nin Isparta genelindeki 
durumunun da fazla güçlü olmaması ve yeni liderinin yeterli 
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ivmeyi yaratmakta zorluk çekmesi söz konusu tabloyu 
değiştirebilir.  

DP faktörü tabloda etkisi gözden kaçırılmaması gereken bir 
sonuç ortaya çıkarabilir çünkü DP geleneği hala daha önemli bir 
tabana sahip. DP’nin yeniden güçlenmesi, DP seçmeninin AKP 
ya da CHP’den birine kayması, milletvekili dağılımını doğrudan 
ilgilendirecek bir gelişme olacaktır.   

Yükseköğrenim öğrencilerinin yönelimleri, Isparta siyasetini 
doğrudan etkileyecek bir diğer önemli etken olacaktır. Isparta’da 
Kurulu üniversitenin büyümesi ya da yeni bir üniversitenin 
kurulması öğrenci sayısını arttıracaktır.  

Son olarak Ispartalı seçmenin ilgiyle takip edeceği lider bir 
siyasetçinin ortaya çıkması söz konusu aritmetiği tamamen 
değiştirecek bir gelişme de yaratabilir. Zira Isparta, lider 
siyasetçiyi desteklemeye alışkın bir seçim bölgesidir ve Türkiye 
kamuoyunda Ispartalı namını tekrar gündeme getirebilecek bir 
yıldız siyasetçiyi büyük oranda desteklemeye istekli olacaktır.   

 

Unutulmaması Gereken 

 

Siyasal partiler ve seçmenler için unutulmaması gereken her 
seçimin bir aritmetiği olduğu ve topluca değerlendirilecek eski 
seçimlerin, yapılacak olanlarla ilgili ipuçlarını içerdiğidir. Söz 
konusu tabloların okunması ve seçim coğrafyasının bilinmesi, 
oylarını korumak ya da arttırmak isteyen her siyasal partinin ya 
da siyasetçinin işine yarayacak stratejileri üretmesini 
sağlayacağı gibi, seçmenin kullanacağı oyun belirleyiciliğinin 
artmasına da neden olacaktır.  
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ISPARTA REFERANDUMA GĐDERKEN II 

 

Hakan M. Kiriş 

 

Siyaset bilimciler için en tehlikeli sorulardan biri şüphesiz seçim 
ya da referandum sonuçlarının ne olacağıdır. Çünkü siyaseti bir 
bilim olarak ele alıp uğraşan bu sosyal bilimciler dahi, özellikle 
Türkiye gibi konjonktürün çok kırılgan olduğu bir ülkede, 
sandıktan ne çıkacağını tam olarak öngöremez. Ancak bazı saha 
araştırmaları ve bazı verilerden yola çıkarak seçim veya 
referandum için kritik önemde olan nüansların ortaya konması 
mümkün hale gelebilir. Örneğin partilerin ve adayların hangi 
sosyoekonomik tabandan destek aldıkları, hangi söylemlerin 
seçmen kitleleri arasında sempati ya da antipati yarattığı, 
kamuoyunun hangi beklentilerle oy kullandığı gibi veriler bunlar 
arasında sayılabilir.  

Benim de bugünlerde en çok karşılaştığım soru 12 Eylül 
referandumunun sonucunun ne olacağı. Ancak ben herkese 12 
Eylül akşamına kadar sonuçtan kimsenin emin olmaması 
gerektiğini söylemekle yetiniyorum. Aslolan şu ki, referandum 
konusunda zihinler epeyce karışmış durumda. Bununla birlikte 
referandumda seçmenlerin tercihinin parti bağlarıyla 
şekilleneceği varsayımı kamuoyunda giderek güçlenen bir yargı 
halini almış durumda. Dolayısıyla bu varsayımdan yola 
çıkarılacak olursa gerek ülke genelinde gerekse de Isparta’da 
referandumun sonucuna dair bir öngörüde bulunmak mümkün 
hale geliyor.  Bunun için elimizdeki en taze veriler 2009 yerel 
seçimlerine ait. Seçmenlerin yerel seçimlerde parti bağlarıyla en 
fazla hareket ettikleri seçim ise şüphesiz il genel meclisi 
seçimleri olduğundan bu sonuçlara bakılmalı. Eğer 
referandumun sonucu parti bağlarıyla şekillenirse şöyle bir 
öngörü ortaya çıkıyor:  
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Isparta’da 2009 Đl Genel Meclisi Oy Oranları ve Partilerin 
Referandum Tavırları  

Parti 
Referandum 

Tavrı 

2009 
ĐGM Oy 
Oranı 

AKP EVET 35,5 

MHP HAYIR 28 

CHP HAYIR 9,4 

ANAP/DP HAYIR 16,4 

SP EVET 4,8 

DSP HAYIR 1,6 

BBP EVET 2,6 

DTP BOYKOT 0,3 

ĐP HAYIR 0,1 

ÖDP HAYIR 0,2 

TKP HAYIR 0,2 

BTP HAYIR 0,4 

 

Isparta’da seçmenin EVET yanıtını isteyen parti sayısı, az 
olmasına rağmen bu kulvarda en büyük parti ve aynı zamanda 
iktidar partisi olan AKP bulunuyor. Đktidar partisini Saadet 
Partisi ile Büyük Birlik Partisi doğrudan destekliyor. Dolayısıyla 
elimizdeki oy oranlarına göre Isparta’da EVET’e doğrudan oy 
verecek seçmen oranı %42,9. Buna karşın HAYIR tarafındaki 
parti sayısı fazla olmasına rağmen bu partilerin oy oranları 
düşük. Isparta’da HAYIR tarafında en büyük parti MHP. Onun 
ardından DP ve CHP geliyor. Potansiyel HAYIR oylarının ham 
olarak oranı %56,3. Ancak yönetimleri tarafından HAYIR kararı 
alınan partilerin seçmenleri, EVET tercihini sergilemesi 
beklenen seçmenlere göre daha kararsız durumda. Özellikle 
MHP ve DP tabanları, her zamanki gibi Isparta’da seçimin 
sonucunu belirleyecek olan seçmen kitleleri olacak. MHP ve 
DP’liler parti üst yönetimlerinin kararını benimseyip 
referandumda HAYIR yanıtını verirlerse Isparta’da sonucun 
HAYIR olması güçlü olasılık iken; yine MHP ve DP’lilerin EVET 
yanıtına yönelim göstermesi Isparta sonucunu EVET’e 
yaklaştıracaktır. Böylece MHP ve DP seçmenleri üzerindeki bu 
yoğun baskının nedeni de ortaya çıkıyor. Bu tabloya 2009’dan 
farklı olarak bir de CHP’nin yakaladığı rüzgarı eklemek gerekir.  
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Türkiye’de 2009 Đl Genel Meclisi Oy Oranları ve 
Partilerin Referandum Tavırları  

Parti 
Referandum 

Tavrı 
2009 ĐGM 
Oy Oranı 

AKP EVET 38,4 

MHP HAYIR 16 

CHP HAYIR 23,1 

ANAP/DP HAYIR 4,6 

SP EVET 5,2 

DSP HAYIR 2,9 

BBP EVET 2,4 

DTP BOYKOT 5,7 

ĐP HAYIR 0,3 

ÖDP HAYIR 0,2 

TKP HAYIR 0,2 

BTP HAYIR 0,4 

 

Aynı tabloda Türkiye geneli daha kritik bir görünüm 
sergilemekte. Buna göre referandumda EVET oyları ile HAYIR 
oyları başa baş gidiyor. Dolayısıyla partilerin seçmenlerini 
bünyelerinde tutabilme oranları önem kazanıyor. Yine 
referandumu boykot kararı almış olan BDP seçmenlerinin tavrı 
da bu tabloda öne çıkmış oluyor.  

Kısacası 2010 referandumundaki parti yönelimlerine 2009 il 
genel meclisi sonuçlarını oturttuğumuz zaman genel görünüm 
bu şekilde ortaya çıkıyor. Ancak tekrar söylemek gerek, 2009 
yerel seçimlerinin gündemiyle 2010 referandumunun gündemi 
ve seçmenlerin sergileyeceği yönelimler birbirinden farklı 
olabilir. Seçmen referandumla getirilen düzenlemelerin 
gerçekten ülkenin yararına olduğuna inanırsa parti bağlarından 
farklı hareket ederek iktidarın uzlaşma gereği görmeden yaptığı 
ve muhalefetin katılmakta gönülsüz olduğu referandum 
düzenlemelerini onaylayabilir. Buna karşın bu düzenlemelerin 
kutuplaşmayı ve çatışmayı arttırıcı bir işlevi olacağını 
düşünürse referandum düzenlemelerine şüpheyle yaklaşabilir.  

Referanduma az bir süre kala gerek EVET gerekse de HAYIR 
yanlısı partilerin ve partililerin ellerindeki savları anlatarak 
seçmenleri ikna etmeye çalışması lazım. Isparta’da ve Türkiye 
genelinde yürütülebilecek en sağlam öngörü ise anlatan 
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kazanır olacak. Bundan sonrası için asıl önemli olansa 
Türkiye’de tüm siyasal partilerin ve tüm siyasetçilerin asgari 
müşterekler üzerinde hem fikir oluşturup uzlaşmacı bir kültüre 
yönelmesi ve seçmen tabanlarını da şu an ürettikleri yıkıcı 
çatışmacı alışkanlıklarından uzaklaştırmalarıdır. Zira 
Türkiye’nin gerçek gündemi ve huzurlu geleceği bu perdenin 
arkasında saklı keşfedilmeyi beklemektedir.   
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REFERANDUMUN ARDINDAN… 

 
Hakan M. Kiriş 

 
2010 Referandumu, Türkiye’de ve Isparta’da öngörülenlerden 
fazlaca farklı bir tablo ortaya çıkarmadan sonuçlandı. Gerek 
rakamsal karşılaştırmalar gerekse de saha araştırmaları 
seçmenlerin eğilimlerini ve siyasal partilerin avantaj ve 
dezavantajlarını ele vermekteydi. Bütün bunlara ek olarak 
seçmenin referandumlara evet deme eğiliminde olduğundan, 
parti bağlılıklarıyla hareket edeceklerinden ve MHP ile DP 
tabanlarının çelişkilerinden söz etmiştik. Yine Isparta’da genel 
eğilimin sapabileceği ilçelerde 2007 referandumu ve 2009 
mahalli seçimlerinden itibaren kendini ele vermeye başlamıştı. 
Nihayetinde Isparta’da seçmenler referandumla getirilen 
değişiklik taleplerini %57’lik bir oy oranıyla kabul ettiler. Diğer 
taraftan %43’lük bir kesim referandum değişikliklerinden daha 
çok iktidar partisine karşıtlık sergileyerek oy kullandılar. Bu 
tablo Türkiye genelinde ortaya çıkan sonuca çok yakın. Yani 
Demirel sonrası Isparta, her geçen gün Türkiye geneline daha 
çok benziyor. Aslında hem Türkiye genelinde hem de Isparta’da 
hayırcı partilerin oy toplamı, evetçilerin önündeydi ancak hem 
bunlar iyi organize değildi hem de iktidar partisi ortaya koyduğu 
projeyle bu cephede yer alan partilerin seçmenini ikna etmeyi 
başardı. Yine de uzlaşma olmadan oluşturulan referandum 
tercihlerinin her iki tarafta da ağırlıklı olarak parti bağlılıklarıyla 
şekillenmesi demokratik olgunluğa dair bir sorun olarak 
görülebilirse de, Türkiye’de seçmenin oy kullanma ciddiyeti ve 
kendi rasyonelini belirleyerek ülke geleceğini tayin eden asli 
unsur olduğunu ortaya koyması şüphesiz demokratik kaliteyi 
bölgesindeki pek çok yönetime göre üst seviyelere 
çıkarmaktadır. Yine Isparta seçmeninin sergilediği tavır, 
Isparta’da siyasal hayat içinde bulunan herkesin, milletvekilleri 
ve il – ilçe yöneticileriyle birlikte belediye başkanları ve diğer 
yerel yöneticilerin de, dikkat etmesi gereken dersleri içeriyor. 
Çünkü 2009 yerel seçimleriyle 2010 referandumu benzer 
sonuçlara sahip.     

Şimdi gerek Türkiye genelinde gerekse de Isparta’da geçerlilik 
kazanan soru, bundan sonra ne olacağı ve siyasetin nasıl 
şekilleneceği olacak. Öncelikle referandum sonrasında gündelik 
yaşamımızda her geçen gün biraz daha fazla oranda milletvekili 
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genel seçimlerini duyacağımızı söylemeye gerek yok zira seçimler 
zamanında yapılırsa dahi Haziran 2011’de yapılacak. Tabii bu 
tarih daha da erkene alınabilir. Bu da yılsonuyla birlikte seçim 
sath-ı mahaline girileceğini gösteriyor. Referandum sonucu 
ortaya çıkan aritmetik önemli bir gösterge olarak ele alınabilir. 
Son dönemdeki seçim ve referandum sonuçları siyasetin tabular 
ve korkular yerine giderek proje odaklı bir rekabete dönüşeceğini 
gösteriyor ki, iktidar partisi dışında bu rekabette söz sahibi 
olacak ve bu yönelimi anlayabilmiş bir partinin olduğunu 
söylemek şimdilik oldukça zor ki, seçmen de bunu net olarak 
gördüğünü ortaya koydu. Bu koşullarda bir milletvekili 
seçiminin yapılması halinde ortaya çıkacak tablonun 2007 
milletvekili ve 2009 yerel seçimlerinden çok farklı olmayacağını 
öngörmek zor değil. 

Kısacası Türkiye’de seçmen, bazı kesimlerin anlamakta ve 
kurgulamakta zorluk çektiği siyaseti şekillendirmekte, asli 
unsur olduğunu tekrar ortaya koydu. Dolayısıyla türlü ideolojik 
bölünme ve çatışmalardan beslenerek halka proje sunmadan 
siyasal rekabette başarıya ulaşma alışkanlığı yavaş da olsa 
değişiyor. Seçmenler kendilerini karşıt kutuplarda istiflemeyi 
alışkanlık haline getirmiş olan siyasal partiler ve liderler 
arasından da olsa, proje sunan ve inandırıcı olana inisiyatif 
vermeyi başarabiliyorlar. Siyasal rekabet sürecinde partilerin 
kısa mesafeler kadar uzun mesafeleri de alabilecek ufka sahip 
olması gerekiyor. Bunun için de tutarlı ve gelecek vadeden 
programlara ve bunların da sürekli olarak güncellenebilecek 
esneklikleri içermesi önemli. Bugün gerek yerelde gerekse de 
ülke genelinde bir iktidar sorunu mevcut değil. Mevcut olan asıl 
sorun muhalefetin içinde bulunduğu derin krizden oluşuyor. 
Muhalefetin anlaması gereken iktidara alternatif geliştirmek için 
biçilecek elbisenin, topluma dar gelmemesi gerektiği. Aksi halde 
mevcut tablodan şikâyet etmeyi sürdürmekle siyasal hayatlarına 
devam etmeyi göze almalılar, tabii kendilerinden daha parlak bir 
muhalefet alternatifi çıkarsa siyasal hayattan tasfiye 
olacaklarına da razı olarak. Đktidar için asıl risk de yine aynı 
noktadan ortaya çıkacak. Onların da seçmende oluşacak 
bıkkınlık etkisini iyi gözlemlemesi gerekiyor ki eninde sonunda 
seçmen AKP’den farklı bir alternatif arayışına girecektir. 
Dolayısıyla muhalefetin yer yer görünürlüğüne rağmen bugün 
aslında AKP ya da AK Parti, kendi kendisiyle rekabet 
etmektedir.   
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ISPARTA’DA YENĐ KENT MEYDANININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERĐ 

 
Hakan M. Kiriş 

 
Ispartalılar bugünlerde kent merkezinde valilik, bedesten, 
hamam, cami ve kebapçılar arasında kalan alanda belediyenin 
yürüttüğü çalışmaları merakla izliyor. Belediye, söz konusu bu 
alanda yeni bir kent meydanı, bu meydan ile de yeni bir kent 
kimliği ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Bu amaçla yapılan saat 
kulesi, yeni kent kimliğinin lokomotifi haline gelmiş görünüyor. 
Ancak yürütülen çalışmaların Isparta kent kimliği ile ne denli 
uyumlu olduğuna dikkat etmek gerekiyor. Bu sebeple 
Isparta’nın tarihi ve kültürel imgelerine ve yapılarına iyice 
bakılmalıdır.  

Isparta, klasik bir Osmanlı kentidir. Cami, medrese, külliye, 
bedesten, hamam gibi sosyal işlevleri olan yapılar kentin en 
merkezinde bulunmaktadır. Bugün modern hayat hızla akıp 
giderken ona olanca yaşlarının verdiği olgunlukla dışarıdan 
bakabilen bu yapıların kentin merkezinde yer almasının nedeni 
bu tarihi mirastan kaynaklanmaktadır. Đdari binalar ile zanaat 
merkezleri bu tarihi yapıların etrafında kümelenmiştir. Ancak 
yeni valilik binası söz konusu bu alana sırtını dönmüş şekilde 
inşa edilmiş, bu haliyle valilik, bedesten ve hamam yerine 
tümen, milli eğitim, tekel binaları ile daha uzaktaki istasyona 
bakmaktadır. Valilik binasını döndürmek şimdilik mümkün 
değil tabii ancak valilik bu sorunu arka tarafa da bir çıkış 
açtırmakla gidermeye çalışmaktadır.  

Isparta için, Türkiye’de ve hatta dünyanın pek çok yerinde artık 
herkesin bildiği gibi, gül ve halı kentsel imgelerdir. Çünkü 
dünya gül pazarının ihtiyaç duyduğu üretimin yarıdan fazlasını 
tek başına Isparta karşılamaktadır. Her ne kadar yeni kuşaklar 
bunu unutmaya yüz tutmuşsa da halıcılık, Isparta’da önemli bir 
ekonomik girdi olmuştur. Eskiler halen daha Isparta halılarının 
güzelliğinden ve değerliliğinden söz etmektedirler. Bunların 
dışında Süleyman Demirel de Isparta için bir imgedir. Isparta 
denince insanlar ilk olarak ‘Demirel’in memleketi’ karşılığını 
vermeyi sürdürmektedirler.  

Gül, halı ve Demirel artık Isparta’ya malolmuş, tamam. Kentin 
değişik köşelerinde bu imgeler zaten yaşatılıyor. Kent girişlerine 
ve ana caddelerde, pek çok yönden eleştirilere maruz kalsa da 
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gül heykelleri ve ışıklandırmaları bulunmakta. Son zamanlarda 
Isparta’da bile laleye karşı alan kaybetse de gül fidanları halen 
dikilmeye devam etmekte. Gül ürünleri; Isparta’dan dışarıya 
gidenlerin satın aldığı başlıca hediyelik eşya olmayı 
sürdürmekte. Halıcılık ebat olarak küçülmüş ve amaç olarak 
değişmiş şekilde de olsa bulunmakta. Demirel heykeli, kentin 
merkezinde ve Demirel adı pek çok yerde karşımıza çıkmakta.  

Şimdi gelelim yeni kent meydanı inşaatı ve iddialı yeni kent 
imajı söylemine. Sorulması gereken pek çok soru var. Đlk soru 
nereden çıktı bu saat kulesi? Đzmir ve Antalya’da hatta Niğde’de 
olduğu gibi Isparta’da da saat kulesi tarihsel bir miras mı? Bazı 
tarihi fotoğraflarda eski yapılara iliştirilmiş saatlere rastlanmak 
mümkün ama Isparta’ya malolmuş bir saat kulesi olduğu şüphe 
götürüyor. Bu açıdan saat kulesinin modern tasarıma sahip 
olacağı düşünülebilir ancak ortaya çıktığı kadarıyla kulenin 
tarihi imitasyon bir doku taşıyacağı belli oluyor. Peki o zaman 
bu saat kulesi hangi yapı model alınarak inşa ediliyor, bu yapı 
hangi tarihten kalma bir saat ve kule olacak? Isparta kentinin 
meydanında bulunmasından ve yeni bir buluşma noktası 
olmasından başka kule nasıl bir kültürel mirası ayakta tutuyor? 
Bunların ortaya konması gerekiyor.  

Diğer taraftan, bunu söylemek için erken olabilir ama su testisi 
kırılmadan söylemekte de yarar var, proje maketine bakıldığında 
meydan düzenlemesinin inşa halindeki saat kulesi ve sözü 
geçen Isparta’nın tarihi yapılarıyla uyumsuz olduğu hissi 
uyanıyor. Bu meydanın tam ortasında yer alan dizayn ve 
meydanın etrafına dizilmiş sütunlar ne anlama geliyor? 
Meydanın etrafı Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserleri ile kaplı 
olduğundan ortasına da Roma ve Bizans kalıntıları mı 
serpiştiriliyor? Şimdilik anlamak ve adlandırmak oldukça zor.  

Belki yeni kent imajı denilmese bu çalışmaları izleyenler bu 
denli eleştirel yaklaşmayacaklar ancak kent imajı oldukça 
iddialı ve ciddi çalışma gerektiren bir çıkış ve arkasında bu 
sorulara yanıt verilmesini gerektiriyor. Aynı kentteki farklı 
projelerde kent kimliğine uyumluluk aramaktan çoktan 
vazgeçmiş kentliler için hiç olmazsa aynı proje içinde tutarlılık 
ve çevreye uyum beklemek adına belki katkı sağlar diyerek bu 
satırları yazıp soruları sıralamış bulunuyorum. Elbette ki, her 
şey daha iyi ve daha güzel bir Isparta için yapılıyor.  
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ISPARTA’NIN ĐKĐ FARKLI YÜZÜ 

 

Hakan M. Kiriş 

 
Yerel seçimlerin ardından çarpıcı bir noktaya daha temas 
etmekte fayda var. Görüldüğü gibi belediyeler, sosyal ve 
ekonomik yapılarından dolayı yerleşmiş imgeleri bulunan 
Anadolu kentlerini kendilerine mal etmek için yoğun bir 
çalışmaya girişiyorlar. Bu süreçte kentler her dönemde yeni bir 
tasarım anlayışı ile yeniden ele alınıyor.  

Ancak Türkiye konjonktüründe pek çok belediye yönetiminin   

siyasal ömrü böyle bir dönüşümü 
gerçekleştirecek kadar uzun ömürlü olmuyor. Belediyelerin 
olabildiğince fazla seçmeni yakalamak üzere giriştiği bu 
faaliyetler, tarihi ve kültürel varlığı yanında önceki dönemlerle 
de uyumsuz pek çok projenin hayata geçmesine yol açıyor. 

Belediyelerin kentler üzerine kurguladığı projelerin başında da 

kent ve belediye algıları yeniden düzenlemek geliyor. 

Belediyelerin yürüttükleri bu tür çalışmalarda belediye 

başkanlarının ayrı bir yeri var. Belediye başkanlarını bazen 

liderlerinin yanında bazen de halkın arasında gösteren 

enstantaneler türlü sebeplerle seçmenlere empoze ediliyor. 

Isparta da birkaç dönemdir bu süreci yoğun bir şekilde yaşayan 

illerden biri. Đktidarın ve yerel yöneticilerin değişmesi ile birlikte 

Isparta, pek çok benzerinde olduğu gibi, her dönemde başka bir 

kimliğe bürünmeye çalıştı. Bununla birlikte Türkiye 

kamuoyunda uzun yıllardan bu yana Isparta denince bazı 

imgeler zaten bilinir durumda. Örneğin Isparta, Demirel’in 
Memleketi ve güller diyarı olarak anılıyor. Ayrıca halıcılığın 
revaçta olduğu dönemlerden kalma bir algılama ile kent, 

halıları ile de ünlü. Eğirdir gölü meraklılarının bildiği bir 

başka Isparta imgesi. Buna karşın Isparta’da artık alternatif 

imgelere de rastlamak mümkün. 
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Belediye Başkanı, Dünya Güzeline Karşı 

 
Isparta’nın tanıtımında kullanılan iki farklı tabelada yer alan 

posterler görenlere resimler arasındaki farkı bulun türünden bir 

soruyu hatırlatıyor. Posterlerden ilki, Azra Akın’ı Isparta’ya hoş 
geldiniz mesajı ile yansıtıyor. Hatırlanacağı üzere 2002 yılında 
dünya güzeli seçilen Akın, daha sonra Türkiye’nin tanıtım yüzü 

olarak kullanılmaya başlanmıştı. Bu vesile ile Azra Akınlı 

tabela, Isparta’nın Đstanbul,  Ankara, Đzmir ve Konya girişlerine 

dikildi. Bu tabelada dünya güzeli, Isparta gülleri arasında 

gösteriliyor. Bu tabela Isparta’ya gelenlere, profesyonel bir 

tanıtım çalışması ve estetik bir görüntü sunuyor. 

Isparta’da Azra Akınlı tabelanın biraz ileri ya da gerisinde 

bundan birkaç gün öncesine kadar başka bir tabela daha 

dikkati çekiyordu. Bu tabelada, adını Türkiye kamuoyuna 

çeşitli vesilelerle tanıtmayı başaran eski belediye başkanı 

Hasan Balaman, yine Isparta’ya hoş geldiniz mesajı ve güler 
yüzlü bir ev sahibi edasıyla konukları karşılıyordu ve Isparta’da 

görülmeden ve tatmadan gidilmemesi gerekenler hakkında 

tavsiyede bulunuyordu. Ancak bu tabelada yer alan yazım 

yanlışları çalışmanın pek çok yönden 

eleştirilebilirliğine amatörlüğünü de ekliyordu. 

Sözün özü, bugünlerde Isparta’nın iki farklı yüzü vardı. Artık 

Isparta girişlerinde bu tabelayı görmek maalesef! Mümkün değil 

ama değerli okuyucuların merakını gidermek maksadıyla her iki 

poster de aşağıda yayınlanmaktadır. 
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ISPARTA’DA KENT ve KÖY SEÇMENLERĐ (2005) 

 
Hakan M. Kiriş 

 
Kent ve kır seçmenleri tutum ve davranışlar bakımından 
birbirinden ayrılmaktadır. Bu araştırma Isparta’da kent ve köy 
seçmenlerinin siyasal katılma, parti tercihleri ve lider 
beğenilerini araştırmaktadır.  

Isparta, yönetsel sınır ve nüfus ölçütlerine göre şüphesiz bir 
kent olarak tanımlanmalıdır. Sosyolojik ölçütlere ya tamamen 
ya da kısmen sahip olduğu göz önüne alındığında bu bakış 
açısından da Isparta’nın kent kapsamında değerlendirilmesi 
gereklidir. Isparta, tarım sektörü yanında sanayi sektörünün 
kısıtlı fakat hizmet sektörünün daha yoğun olarak 
konumlandığı bir kenttir. Pek çok kamu kuruluşunun bölge 
teşkilatları Isparta’da yerleşmiştir.  

Genel eğilim olarak Isparta’daki nüfus hareketlerinin de Türkiye 
geneli ile paralellik sergilediği ancak kentli nüfusun Türkiye 
genelinin altında, kırsal nüfusun ülke genelinin üzerinde bir 
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. 2000 Yılı itibariyle 
Türkiye genelinde %64.90 olan kent nüfusu ve %35.10 
oranındaki köy nüfusuna karşın Isparta’da aynı yıl itibariyle 
kentli nüfus %58.71 ve köylü nüfus %41.29 olarak 
saptanmıştır. 

2000 yılı nüfus sayımı verilerine göre Isparta nüfusunun büyük 
bir çoğunluğu yine Isparta doğumlu olanlardan oluşmaktadır. 
(513.681 kişiden 414.677 veya %80.7’si) Bunun dışında kalan 
kesim ise (98.950 kişi - %19.3) Isparta dışında doğmuştur. 
Kentte 2000 yılı verilerine göre 270.782 erkek, 242.899 kadın 
bulunmaktadır. 

Isparta ilinde yıllara göre istihdam edilen nüfus oranlarına 
baktığımızda en büyük payın tarım sektöründe olduğunu 
görmekteyiz. Bu sektörün toplam nüfus içindeki payı istikrarlı 
bir şekilde seyretmektedir. Bu pay, 1980’de %55.3, 1990’da 
%54.5 ve 2000’de %56.9 olmuştur. Sanayi sektörünün payı ise 
1980’de %13.2, 1990’da %12.2 ve 2000’de %8.3 şeklinde 
gerilemektedir. Đnşaat sektörünün seyri, 1980’de %4.3, 1990’da 
%5.0 ve 2000’de %4.4’tür. Hizmetler sektörünün ise dönemler 
itibariyle büyüme gösterdiği göze çarpmaktadır. Hizmet 
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sektörünün toplam istihdam içindeki payı,  1980’de %26.3 iken 
1990’da %27.6’ya ve 2000’de %30.3’e yükselmiştir.18  

 

1927-2000 Yılları Arasında Isparta’da Kent ve Köy Nüfusu 

 
Sayım 

Yılı 

 
Kent Nüfusu 

 
Köy Nüfusu 

 

 
Toplam 
Nüfus 

Toplam             Yüzde Toplam         Yüzde 
1927 36587 25.27 108217 74.73 144804 

1935 41133 24.71 125308 75.29 166441 

1940 42511 24.75 129240 75.25 171751 

1945 41342 23.96 131201 76.04 172543 

1950 46129 24.76 140187 75.24 186316 

1955 66864 31.53 145216 68.47 212080 

1960 84437 34.8 157915 65.16 242352 

1965 96551 36.26 169689 63.74 266240 

1970 114296 38.09 185733 61.91 300029 

1975 132240 40.98 190445 59.02 322685 

1980 158251 45.20 191865 54.80 350116 

1985 183298 47.88 199546 52.12 382844 

1990 229574 52.80 205197 47.20 434771 

2000 301561 58.71 212120 41.29 513681 

Kaynak: DĐE, 2000 Genel Nüfus Sayımı (Isparta), Ankara 2002, s.44. 

 

Isparta’da ağırlıklı tarımsal istihdama rağmen ilde sanayi ve 
hizmet sektörlerinin geliştirilmesine dair pek çok girişime 
rastlamak mümkündür. Bunlar arasında en önde gelenleri 
Isparta Süleyman Demirel Havaalanı yakınına kurulan organize 
sanayi bölgesidir. Bugün bu bölgede kurulan pek çok işletme 
faaliyetleri sürdürmektedir. Diğer taraftan ilde 1992 yılında 
kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi’nin bilimsel değeri ve 
kent için sosyal değişmeyi hızlandırıcı etkisi yanında 
barındırdığı akademisyen, idari personel ve kırk bini aşan 
öğrenci nüfusuyla kente önemli bir ekonomik canlılık getirdiği 
görülmektedir. Üniversite ile birlikte büyük askeri birliklerin de 
yoğun olarak kentte konuşlanması yine kent ekonomisini 
canlandıran öğelerden biri durumundadır.  

                                                           
18T.C.Isparta Valiliği, Isparta Đl Yıllığı – 2003, Bizim Büro Basımevi, Ankara 2003, s.55. 
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Kentleşme sürecinin devam ettiği Isparta’da, pek çok Anadolu 
kentinde olduğu gibi, tarımsal üretim diğer sektörlere nazaran 
önemini korumaktadır. Sanayi sektörünün yeni yeni gelişmeye 
başladığı kentin tarımdan sonraki en büyük sektörünün hizmet 
sektörü olduğu görülmektedir. Bu da Isparta Kenti’ni yakın 
çevresinin özellikle yönetsel hizmetlerinin görüldüğü ve 
ihtiyaçların karşılandığı, diğer bir deyişle yerel hizmetlerin 
toplandığı bir merkez durumuna getirmektedir. 

Isparta’da da, endüstrinin geliştiği bazı bölgeler dışında 
Türkiye’de olduğu gibi, kentleşme süreci sanayileşmeye 
dayanmamaktadır. Isparta’da da kentleşme, nüfus yığılması 
şeklinde görülmektedir. Kentteki mesleki farklılık memur, çiftçi, 
esnaf, emekli ve öğrenci ile sınırlıdır.   

Isparta’da kentlileşme süreci ile ilgili olarak yapılan bir 
araştırmada,19 elde edilen veriler konumuz açısından dikkate 
değerdir. Bu araştırmaya göre, Isparta’da görüşülenlerin yarıdan 
fazla bir bölümü “kent” tanımını olumsuz özelliklerini öne 
çıkararak ifade etmişlerdir. Bu olumsuz özellikler arasında, 
pahalılık, güvensiz ortam, işsizlik, hava kirliliği, trafik 
karmaşası sayılmaktadır. Görüşülenlerin kendi kentleri ile ilgili 
olarak söyledikleri en önemli sorun ise, iş imkanlarının sınırlı 
olmasıdır. Isparta’da yaşayanların %37.5’i kendini kentli, 
%27.6’sı köy kökenli kentli ve %7.4’ü de köylü olarak 
belirtmişlerdir. Yine %27.6 oranında görüşülen bazı 
bakımlardan kentli bazı bakımlardan ise köylü olduğunu 
söylemiştir. 

 

Siyasal Yönleriyle Isparta Đli 

 

Osmanlı Devleti döneminde saraya sadrazamlar ve pek çok üst 
düzey yönetici gönderen Isparta, 1965’ten bu yana başbakanlık, 
1993 – 2000 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevini 
yürütmüş olan Süleyman Demirel’in doğduğu yer ve seçim 
bölgesidir. Demirel’in politik yaşamı süresince Isparta’daki 
milletvekillerinin önemli çoğunluğu onun partisinden 
seçilmiştir. Bu nedenle Isparta, Türk seçmenleri arasında 
“Demirel’in Memleketi” olarak tanınmaktadır.20 Bugün de 

                                                           
19Hüseyin BAL, Kentsel Yapı ve Kentlileşme Süreci. 
20 Şaban Sitembölükbaşı, Parti Seçmenlerinin Tercihlerine Etki Eden Sosyoekonomik 
Faktörler – Isparta Örnekolay Araştırması 1995 – 1995. 
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Isparta’da Demirel ismi ve geleneğinden dolayı onun partisinin 
kemikleşmiş bir tabanı halen mevcuttur. 

Son dönemde Isparta, 2 Nisan 2005 tarihinde Anavatan 
Partisi’nin genel başkanı seçilen ve 1995’ten itibaren aralıksız 
Isparta Milletvekili olarak gerek yer aldığı parti bünyesinde 
gerekse hükümette önemli görevler üstlenen “Erkan 
Mumcu’nun Memleketi” olarak da tanınmaya başlamıştır. Her 
iki siyasetçi de Ispartalı olduklarını fırsat buldukça dile 
getirmekte, böylece gerek Türkiye çapında gerekse Ispartalı 
seçmenler arasında ilgi odağı yaratarak “Ispartalı”21 kavramının 
siyasal literatürümüze yerleşmesini sağlamaktadırlar. 

1950 – 2002 döneminde Isparta’da seçime katılım oranlarına 
baktığımızda 1950, 1983, 1987 ve 1999 seçimlerinde %90’ın 
üzerinde bir katılım oranına rastlamaktayız. Buna karşın en 
düşük katılım oranları, birbirini izleyen üç seçimde, 1965, 1969, 
1973 seçimlerinde, sergilenmiştir. 

3 Kasım 2002 seçimlerine ait verilere göre Isparta il genelinde 
toplam 261.973 seçmen bulunmaktadır. Kayıtlı seçmen 
sayısının nüfusa oranı %49.8’dir. (525.992 / 261.973) Toplam 
seçmen sayısı içinden oy kullanan yani seçimlere katılan 
seçmen sayısı 225.008’dir. Buna göre seçimlere katılım oranı 
%85.9 olarak gerçekleşmiştir. Geçerli oy sayısı ise 215.984’tür. 
Đl, 5 milletvekili ile TBMM’nde temsil edilmektedir.22 

Son iki genel seçimin verilerine baktığımızda 1999 genel 

seçimlerinde Türkiye genelinde seçimlere %87.1 oranında 

katılım görülürken, 2002 genel seçimlerinde bu oran %79.1’e 

gerilemiştir. Aynı şekilde Isparta’da 1999 genel seçimlerine 

katılım %92.8 iken 2002’de bu oran %85.9’a gerilemiştir. Her iki 

dönemde de Isparta’da seçimlere katılma oranının Türkiye 

ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. 

 

 

 

                                                           
21“Ispartalı” olmak Türk Siyasal Tarihinde derinleşen ve farklılaşan anlamlar kazanmıştır. Bu 
konudaki pek çok gazete haberi ve makalesi yanında eleştirel bir bakış açısını yansıtan “Son 
Ispartalı” isimli bir de kitap bulunmaktadır. bkz. Suat KILIÇ, Son Ispartalı, Arşiv Kitapları, 
Ankara 2002. 
22DĐE, Cumhuriyetten Günümüze Milletvekili Seçimleri…, s.164. 
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Seçim Dönemleri Đtibariyle Isparta’da Seçmen Verileri 

Seçim 
Dönemi 

Kayıtlı 
Seçmen 
Sayısı 

Oy Kullanan 
Seçmen 
Sayısı 

Seçime 
Katılım 

Oranı (%) 
1950 83566 75955 90.9 

1954 94543 84219 89.1 

1957 106591 83114 78.0 

1961 113842 94234 82.8 

1965 119028 79185 66.5 

1969 125281 82253 65.6 

1973 138464 88266 63.7 

1977 161731 120870 77.8 

1983 157238 149414 95.0 

1987 195756 188502 96.3 

1991 216754 190236 87.8 

1995 235134 209110 88.9 

1999 243330 225830 92.8 

2002 261973 225008 85.9 

Kaynak: DĐE, Cumhuriyetten Günümüze Milletvekili Seçimleri 
1923 – 2002, Ankara 2004, s.64-164’de yer alan verilerden 
oluşturulmuştur. 

 

Isparta Đli’nde Parti Tercihleri 

 

Isparta Đl genelinde parti tercihlerinin son iki genel seçim 
döneminde Türkiye genelinde olduğu gibi büyük bir kırılma 
geçirdiğini görüyoruz. 18 Nisan 1999 Genel Seçimlerinde 
Isparta’da toplam dört milletvekilliğinin ikisini Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) , birini Anavatan Partisi(ANAP) ve birini Doğru Yol 
Partisi (DYP) kazanırken 1999 Seçimlerinin birinci partisi olan 
DSP’nin Isparta’da temsil oranının düşük düzeylerde kaldığı 
göze çarpmaktadır. 3 Kasım 2002’de beş milletvekilliğinin 
dördünü Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP veya AK Parti), birini 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kazanmıştır.  

Tüm seçim dönemleri gözden geçirildiğinde Isparta’da en çok 
desteği kazanan dolayısı ile önemli bir seçmen kitlesi tarafından 
tercih edilen ve bu yönüyle süreklilik sergileyen partilerin 
Demokrat Parti (DP), Adalet Partisi (AP) ve Doğru Yol Partisi 
(DYP) olduğu göze çarpmaktadır. Bu partiler 1950, 1954, 1957, 
1969, 1973, 1987 ve 1991 seçimlerinde ilin tüm 
milletvekilliklerini kazanmışlardır. Bunun dışında 1983 
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seçimlerinde Anavatan Partisi’nin (ANAP) tüm milletvekilliklerini 
kazandığı görülmektedir. Bu açıdan Isparta’da sağ eğilimli 
partilerin önemli bir tabanı olduğundan bahsedilebilir. 2002 
seçimlerinde de bu eğilim sürdürülmüştür. 1995 ve 1999 seçim 
dönemlerinde oldukça bölünmüş siyasal yelpazenin sağ 
kanadında nispeten daha dengeli bir dağılım gerçekleşmiştir. 
Isparta’da sol partiler ancak dört seçim döneminde birer 
milletvekilliği kazanmıştır (1961, 1965, 1977 ve 2002). 2002 
Genel Seçimlerinde il genelinde %13.2 oranında oy alan CHP, 
1977’den bu yana ilk kez Isparta’da milletvekilliği kazanmıştır. 

 

Isparta’da Seçimlere Katılım Açısından Kent ve Köy 
Seçmenleri 

 

Isparta il genelinde kent ve köy ayrımına göre seçimlere katılma 
oranı açısından 1999 ve 2002 seçim verilerini 
karşılaştırdığımızda 2002 seçimlerine hem kentte hem de köyde 
katılım oranının 1999 seçimlerine göre düşüş kaydettiğini 
görmekteyiz.  

 
Isparta Đlinde 1999 ve 2002 Seçimlerine Kentsel ve Kırsal 

Düzeyde Katılma Oranları 

Seçim  
Dönemi 

Yerleşim 
Birimi 

Kayıtlı 
Seçmen 

Oy 
Kullanan 
Seçmen 

Seçime 
Katılma 
Oranı 

1999 
 

Kent 132304 120170 %90.8 

Köy 111361 105669 %94.9 

2002 
Kent 151900 128105 %84.3 

Köy 110073 96903 %88 

Tablo, DĐE 1999 ve 2002 seçimleri verilerinden yararlanarak 

oluşturulmuştur. 

Isparta genelinde seçime katılma bakımından her iki seçim 
döneminde de köylerin oranı kentten yüksek bulunmaktadır. 
1999 seçimlerinde köylerin seçime katılma oranı %94 iken 
kentte bu oran % 90.8 düzeyinde kalmıştır. Benzer şekilde 2002 
seçimlerinde köylerin seçime katılma oranı %88 olurken kentte 
bu oran %84.3’tür. 
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Isparta’da Parti Tercihleri Açısından Kent ve Köy 
Seçmenleri 

 

1999 Genel Seçimleri’nde Isparta ilinde kent ve köy 
seçmenlerinin parti tercihlerinde söz konusu bu iki birim 
arasındaki oy oranlarının fark edilir düzeyde değişiklik 
gösterdiği iki parti DYP ve MHP olmuştur. DYP, belirgin bir 
biçimde kırsal kesimde kentte aldığından %5.2 daha fazla oy 
almıştır. MHP ise, DYP’nin aksine, kentte köye göre daha 
yüksek oy oranına ulaşmıştır. MHP’nin kent oyları köy 
oylarından %7.2 oranında daha fazladır. Diğer partilerin kentte 
ve köyde aldıkları oylar farklılaşmakla birlikte bu farklılaşmanın 
belirgin olmadığı görülmektedir. 

2002 Genel Seçimleri’nde Isparta Đl geneline baktığımızda ise, 
kent ve köyde aldıkları oy oranına göre farklılaşan partiler, yine 
DYP ve MHP ile bunlara ek olarak AKP’dir.  2002’de DYP ve 
MHP 1999’da sergiledikleri görünümlerini korumuşlardır. 
DYP’nin köy seçmenlerinden aldığı oy oranı yine kenttekilerden 
daha fazla (%8.4 oranında) iken MHP’nin kent seçmenlerinden 
aldığı oy köydekilerden %2.8 oranında daha fazla olmuştur. 
MHP gibi AKP’nin de kentli oyları daha yüksektir. AKP’nin 
kentteki oy oranı köyde aldığı oy oranından %4.9 oranında daha 
yüksektir. Bunların dışında 2002’de de diğer partilerin kent ve 
köy oy oranları arasındaki fark belirgin değildir. 
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1999 ve 2002 Seçimlerinde Isparta Đl Genelinde Kent ve 
Köy Seçmenlerinin Parti Tercihleri 

 
 

 
1999 Genel Seçimleri 

 

 
2002 Genel Seçimleri 

  
Parti Adı Kent Köy Ortalama Kent Köy Ortalama 

AKP - - - 43.7 38.8 41.7 
ANAP 17.1 17.2 17.1 3.5 3.4 3.4 

BAĞMSZ. - - - 0 0 0 

BBP 1.6 1.4 1.5 0.7 0.8 0.8 

BTP - - - 1 0.5 0.8 

CHP 5.2 5.8 5.5 13.1 13.3 13.2 

DEHAP - - - 1.1 1.1 1.1 

DEPAR 0.1 0.2 0.2 - - - 

DP 0.3 0.4 0.3 - - - 

DSP 10.3 9.4 9.9 0.6 0.8 0.7 

DTP 0.5 0.9 0.7 - - - 

DYP 20.3 26.5 23.1 15.4 23.8 19 

EMEP 0.1 0.2 0.2 - - - 

GP - - - 4.8 4.2 4.5 

HADEP 0.9 1.3 1.1 - - - 

ĐP 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 

LDP 0.2 0.5 0.3 0.3 0.4 0.3 

MHP 32.2 26 29.3 12.7 9.9 11.5 

MP 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 

ÖDP 0.4 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 

SĐP 0 0.2 0.1 - - - 

SP-FP 10.2 8.8 9.6 1.4 1.2 1.3 

TKP - - - 0.1 0.1 0.1 

YP - - - 0.4 0.4 0.4 

YDP 0.1 0.2 0.1 - - - 

YTP - - - 0.5 0.3 0.4 

Tablo, DĐE 1999 ve 2002 Seçimleri Verilerinden yararlanarak 

oluşturulmuştur. 

 

Isparta’da Seçimlere Katılım Açısından Kent Merkezi ve 
Merkez Köy Seçmenleri 

 

Isparta kent merkezi ve merkeze bağlı köylere göre kent ve köy 
ayrımını 1999 ve 2002 seçimleri çerçevesinde incelediğimizde de 
benzer bir tabloyla karşı karşıya kalmaktayız.  
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1999 ve 2002 Genel Seçimlerinde Isparta Kent Merkezi ve 
Merkeze Bağlı Köylerde 1999 – 2002 Seçimlerine Katılma 

Oranları 

Seçim  
Dönemi 

Yerleşim 
Birimi 

Kayıtlı Seçmen 
Oy Kullanan 

Seçmen 

Seçime 
Katılma 
Oranı 

1999 
 

Kent 80024 72013 %90 

Köy 14289 13591 %95.1 

2002 Kent 97128 82102 %84.5 

Köy 15135 14100 %93.2 

Tablo, DĐE 1999 ve 2002 Seçimleri Verilerinden yararlanarak 

oluşturulmuştur. 

 
1999 seçimlerinde Isparta merkez köylerde %95.1 olan seçime 
katılma oranı kentte %90 olurken, 2002’de köyde %93.2, kentte 
ise %84.5 olarak saptanmıştır. Isparta genelinde olduğu gibi 
kent merkezi ve köylerinde de 2002 seçimlerinde bir önceki 
seçim dönemindeki katılım oranları düşmüştür. 
  

Isparta’da Parti Tercihleri Açısından Kent Merkezi ve 
Merkez Köy Seçmenleri 

 

Isparta kent merkezi ve bu kent merkezine bağlı köylerin oy 
oranlarına baktığımızda ise, kent ve köy ayrımı açısından 
Isparta genelinden daha farklı bir görünüm ile karşılaşmaktayız. 

1999 genel seçimlerinde kent merkezi ve köylerinde belli başlı 
bütün partiler kente ve köye göre farklılaşmaktadır. Bu 
farklılaşmaya göre; DSP, MHP, ANAP, CHP tüm seçmenleri 
içinde daha fazla ve belirgin oranda kentli seçmene sahiptir. 
Buna göre; kentli seçmenler köy seçmenlerine göre DSP’yi 
%10.9, MHP’yi %9.1, ANAP’ı %3 ve CHP’yi %1 oranlarında daha 
fazla tercih etmektedir. Buna karşılık, DYP %6.2, FP ise %5.8 
oranında daha fazla köy seçmeni tarafından tercih edilmiştir.23 

 

                                                           
23Kent merkezi ve merkez köylerde ortalama oy oranı ile partinin kentte aldığı oy oranları 
arasındaki farkın azlığı kent nüfusu ile köy nüfusu arasındaki farkın kent nüfusu lehine baskın 
olmasından (ağırlıklı ortala) kaynaklanmaktadır. Oransal olarak kent ve köy arasındaki fark 
karşılaştırma konusu yapıldığında ise parti tercihleri ile ilgili  belirgin bir tablo ortaya 
çıkmaktadır. 
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1999 ve 2002 Seçimlerinde Isparta Kent Merkezi ve 
Merkeze Bağlı Köylerde Seçmenlerin Parti Tercihleri (Yüzde) 

 
Parti Adı 

 
1999 Genel Seçimleri 

 

 
2002 Genel Seçimleri 

 
Kent Köy Ortalama Kent Köy Ortalam

a 
AKP - - - 48.2 58.6 49.8 

ANAP 13.4 10.4 13 2.2 1.1 2.1 

BAĞMSZ - - - 0 0 0 

BBP 1.8 2.3 1.9 0.7 0.6 0.7 

BTP - - - 1 0.7 1 

CHP 3.9 2.9 3.7 13 7 12.1 

DEHAP - - - 1.1 1.1 1.1 

DEPAR 0.1 0.2 0.1 - - - 

DP 0.3 0.2 0.3 - - - 

DSP 11.5 5.6 10.6 0.5 0.3 0.5 

DTP 0.5 1.8 0.7 - - - 

DYP 20.3 26.5 23.1 15.3 21.9 16.3 

EMEP 0.1 0.2 0.1 - - - 

GP - - - 4.3 2.4 4 

HADEP 0.8 0.5 0.8 - - - 

ĐP 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.4 

LDP 0.2 0.3 0.2 0.4 0.2 0.3 

MHP 32 22.9 30.6 9.8 4.1 8.9 

MP 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 

ÖDP 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 

SĐP 0.1 0.2 0.1 - - - 

SP-FP 12.1 17.9 13 1.5 1.1 1.4 

TKP - - - 0.1 0.1 0.1 

YP - - - 0.4 0.2 0.4 

YDP 0.1 0.2 0.1 - - - 

YTP - - - 0.6 0.2 0.5 

Tablo, DĐE 1999 ve 2002 Seçimleri Verilerinden yararlanarak 

oluşturulmuştur. 

2002’de de benzer şekilde yine belli başlı tüm partilerde aynı 
ilişki ortaya çıkmaktadır. Buna göre, CHP %6 MHP %5.7, GP 
%1.9 ve ANAP %1.1 oranında daha fazla kentli seçmen 
tarafından tercih edilmiştir. AKP ise, %10.4 gibi bir oranla kentli 
seçmene göre daha fazla köy seçmeni tarafından teveccüh 
görmüştür. 

Isparta’da kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde kent ve köy 
ayrışması bakımından il genelinden daha farklı bir görünüm 
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kazandığı görülmektedir. Öncelikle söylenmelidir ki, kent 
merkezi ile köylerinde parti tercihleri arasındaki fark daha 
belirgin ve çeşitlidir. Đl genelinde kent ve köy ayrımına göre 
farklılaşan parti sayısı az iken (1999’da DYP ve MHP, 2002’de 
DYP, MHP ve AKP), kent merkezi ve bu merkeze bağlı köylerden 
oluşan (örnekolay araştırmamızın ilgi alanı olan) seçim 
bölgesinde belirli bir ölçüde oy oranı sağlamış neredeyse tüm 
partilerin oyları farklılaşmaktadır. 

Ayrıca 2002’de il genelinde daha fazla kentli seçmen tarafından 
tercih edilen AKP, merkezde daha fazla köy seçmeni tarafından 
tercih edilmiştir. 

Kent merkezi ve köylerinin il genelinden parti tercihlerinde kent 
ve köy ayrımı bakımından daha çeşitlenmiş görünümünü 
başlıca iki etkene bağlayabiliriz: 

1- Isparta kenti, yörede kent özelliği gösteren en büyük ve 
kalkınmış yerleşimdir. Bu sebeple burada kent ve köy farkı 
daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Isparta kent merkezi 
dışında kent olarak kabul edilen diğer birimler ilçe düzeyinde 
olduklarından köylerle farklılaşmaları merkeze göre daha düşük 
düzeylerde olmaktadır. 

2- Đl genelindeki kent ve köy nüfus oranları dengeli bir 
görünüme sahipken merkezde kent ve köy nüfusları arasında 
büyük oranlı bir fark bulunmaktadır. Đl genelinde 1999’da 
132.304 kent seçmenine karşın 111.361 köy seçmeni, 2002’de 
ise 151.900 kent seçmenine karşın 110.073 köy seçmeni 
bulunurken; merkezde 1999 seçimlerinde 80.024 kent 
seçmenine karşın 14.289 köy seçmeni ve 2002’de 97.128 kentli 
seçmene karşın 15.135 köy seçmeni bulunmaktadır. Yani il 
genelinde neredeyse başa baş olan seçmen sayıları, merkeze 
gelindiğinde altı kat kentli seçmen lehinedir. Diğer bir deyişle, 
kent merkezi ile bu merkeze bağlı köyleri içine alan seçim 
çevresinde oylar baskın bir şekilde kent kaynaklıdır. Rakamlar 
arasındaki fark durumu, parti tercihlerindeki dağılımı 
etkilemektedir.  

 

Isparta Kenti ve Merkez Köyler Örnekolay Araştırması  

 

Seçmen davranışlarının şekillenmesinde kent ve köy ayrımını 
inceleme çabasında olduğumuz çalışmamızın bu safhasında 
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alan araştırması verilerinden yararlanarak önceki araştırma 
bulgularını mevcut alan araştırmasıyla test edeceğiz. Bunun için 
daha önceki bölümde inceleme konusu yapılan Isparta kenti ve 
bu kent merkeze bağlı köyleri kapsayan alanda yaptığımız anket 
uygulamasının sonuçlarını ortaya koyup bir karşılaştırma 
olanağı sunmaya çalışacağız. 

  

Örnekolay Araştırmasının Yöntemi 

 

Örnekolay araştırmasının evreni kent merkezi için 158.470, 
köyler için 14.160 olarak tespit edilmiştir. Güncel nüfus 
bilgileri, DĐE 2000 nüfus sayımı ve il sağlık müdürlüğünün 
2004 tarihli verilerinden elde edilmiştir.  

Örnekolay çalışmasının yöntemi %95 güven düzeyi ve %(+-)5 
yanılgı payı ile hesaplanan örneklem sayısının kentte 
mahallelere ve köylere nüfusları oranında tabakalı tesadüfi 
şekilde dağıtılması ile uygulanmıştır. Hesaplanan örneklem 
sayısı kent için 383 kişi olurken, köy için 375 kişi olarak tespit 
edilmiştir. Bu büyüklükler bize kent ve köy arasında bir 
karşılaştırma yapma olanağı sunacaktır. 

Örnekolay araştırması anket formu 43 mahalle ve 19 köyde 
yerleşmiş kişilere yöneltilmiştir. Aşağıdaki tablolarda mahalle ve 
köylerin nüfusları, örneklem kitlesi içindeki yüzdelik oranları ve 
görüşülen kişilerin sayıları verilmiştir. Davraz, Bağlar, Halıkent, 
Yedişehitler, Fatih, Bahçelievler gibi büyük nüfuslu mahallelerin 
yanında kent merkezinde Yenice, Dere, Kutlubey, Kurtuluş gibi 
küçük nüfus barındıran mahalleler de bulunmaktadır. Söz 
konusu mahalleler arasında Halıkent ve Anadolu mahalleleri 
toplu konut yapıları olup buradaki konutlar blok apartmanlar 
niteliğindedir. Buna karşın Yedişehitler, Mehmet Tönge, 
Gülevler mahalleleri çoğunlukla müstakil yapılı konutlardan 
oluşmaktadır. Diğer mahallelerde her iki yapı türü de 
görülebilmektedir. 
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Isparta Kenti Mahalle Nüfusları ve Görüşülen Sayıları 
Mahalle Adı Nüfusu Yüzde Görüşülen 

Bağlar 8191 5,2 20 
Piri Mehmet 4739 3 12 
Yayla 2196 1,3 5 
Bahçelievler 6945 4,4 17 
Binbirevler 2345 1,4 6 

Batıkent 4647 2,9 11 
Çelebiler 1088 0,6 3 
Çünür 1992 1,2 5 
Davraz 10325 6,5 25 
Gülcü 2854 1,8 7 
H.Sultan 4853 3,08 12 
Hisar 1977 1,2 5 
Sidre 1883 1,1 5 
Gülistan 4252 2,7 10 
Hızırbey 6379 4,05 16 
Işıkkent 2688 1,7 7 
Halıkent 8279 5,2 20 
Ayazmana 3322 2,1 8 
Karaağaç 5646 3,5 14 
Kepeci 2405 1,5 6 
Emre 3594 2,2 9 
Keçeci 2405 0,8 3 
Kurtuluş 999 0,6 2 
Sülübey 976 0,75 2 

Turan 1598 1,2 4 
M.Tönge 2011 1,2 5 
Anadolu 6081 3,8 15 
Đstiklal 5888 3,7 14 
Modernevler 4312 2,7 11 
E.Sanayi 1466 0,9 3 
Sermet 2041 1,2 5 
G.Kemal 1183 0,8 3 
Đskender 1336 0,9 3 
Kutlubey 504 0,4 2 
Vatan 2961 1,8 7 
Gülevler 1305 1,1 3 
Fatih 8120 5,25 20 
Yedişehitler 11973 7,6 30 
Dere 1283 0,8 3 
Doğancı 1852 1,25 4 
Yenice 1056 0,6 2 
Zafer 5558 3,5 13 
M.Türkeş 2962 1,9 7 
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Toplam 158470 99,38 384 
  

Isparta Merkez Köylerin Nüfusları ve Görüşülen Sayıları 
Köy Adı Nüfus Yüzde Görüşülen 

Gelincik 767 5,4 20 

B.Hacılar 1082 7,6 28 

Yazısöğüt 382 2,6 10 

K.Kışla 523 3,7 13 

B.Kışla 424 2,9 11 

Yakaören 1836 13 49 

Direkli 958 6,7 25 

Darıderesi 178 1,25 5 

Çukur 1021 7,2 27 

Güneyce 389 2,75 10 

Kayı 633 4,5 17 

Deregümü 1589 11,2 42 

Aliköy 1290 9,5 34 

K.Hacılar 747 5,2 20 

Çobanisa 246 1,75 6 

Bozanönü 537 3,8 15 

Kadılar 603 4,25 16 

Darıören 736 5,2 20 

K.Gökçeli 219 1,5 7 

Toplam 14160 100 375 

  

Köyler için de benzer ayrıma gitmek mümkündür. Yakaören, 

Deregümü, Aliköy gibi büyük köylerin yanında Çobanisa, 

Darıderesi, Küçükgökçeli gibi küçük köyler de bulunmaktadır. 

  
Siyasal Gelişmelere Đlgi Düzeyi 

 
Genel olarak kentte köye nazaran daha fazla oranda siyasal 
gelişmelere ilgi gösterilmektedir. Kentte siyasal gelişmelerle 
ilgilenenlerin oranı (%70.5), ilgilenmeyenlerin oranından (%29.5) 
oldukça fazladır. Siyasal gelişmelerle kentte büyük ölçüde fırsat 
bulundukça (%50.5) ilgilenilmekteyken bundan oldukça az bir 
oranda da yakından ilgilenenler (%20) bulunmaktadır. 
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Siyasal Gelişmelere Đlgi Düzeyi 

Đlgi Düzeyi 

Kent  
Seçmenleri 

Köy 
Seçmenleri 

Tüm 
Seçmenler 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Yakından Đlgilenirim 76 20 43 11,5 119 15,8 

Fırsat Buldukça 
Đlgilenirim 

192 50,5 119 31,7 311 41,2 

Đlgilenmem 112 29,5 213 56,8 325 43,0 

                           
Toplam 

380 100 375 100 755 100 

  
Köyde siyasal gelişmelerle ilgilenmeyenlerin oranı (%56.8), 
ilgilenenlerin oranından (%43.2) fazladır. Köyde siyasal 
gelişmelerle fırsat buldukça ilgilenenler (%31.7), yakından 
ilgilenenlerden (%11.5) oldukça fazladır. Köyde siyasal 
gelişmelere karşı olan büyük ilgisizlik oranının eğitim ve sosyal 
çevre gibi etkenler ile ülkede yaşanan gelişmelerden uzak kalma 
ile ortaya çıkmaktadır. Köy seçmenleri özellikle oldukça 
karmaşık olan AB süreci ile buna bağlı olarak ortaya çıkan iç 
politik gelişmeleri izlemekte ve anlamlandırmakta 
zorlanmaktadırlar. Bir de bu duruma köyün kendi alanı ile 
sınırlı mikro çevresini ilgilendiren sorunlarla daha fazla 
ilgilenme eğilimini eklemek gerekir. Köyde görüşülenler 
genellikle siyasal gelişmeler ifadesinin ardından aynı soru 
kalıbında memleket meselesi kullanıldığında bunu kendi 
köyünün sorunları şeklinde algılamaktadır. Bu açıdan köyde 
dar bir görüşün bulunduğu söylenebilir. 

Tüm seçmenler arasında da en büyük grubu siyasal gelişmelerle 
ilgilenmeyenler (%43) oluşturmaktadır. Yine tüm seçmenler 
arasında siyasal gelişmelerle ilgilenenlerin oranı (%57) 
ilgilenmeyenlerden fazla iken, bunlar arasında sadece fırsat 
buldukça ilgilenenlerin oranı (%41.2) çoğunluktadır. Siyasal 
gelişmelerle yakından ilgilenenler (%15.8) ise fırsat buldukça 
ilgilenenler ve ilgilenmeyenlere göre düşük düzeydedir. 
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Ülke Gündemindeki Konuların Takip Edildiği Araçlar 

 
Ülke gündeminin izlendiği araçların kentte daha çeşitli olduğu 
göze çarpmaktadır. Bununla birlikte hem kentte hem de köyde 
gündemin takip edildiği en yaygın araç televizyondur. Her iki 
alanda da öncelikle televizyondan yararlanma, diğer tüm 
araçların toplamından daha fazla bir orana sahiptir. 

 

Gündemin Đzlendiği Araçlar 

Araç 
Kent Köy 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Tv 325 52.9 272 51.5 
Gazete 187 30.4 80 15.1 
Đnternet 40 6.5 6 1.1 
Radyo 48 7.8 9 1.7 
Yakın 
Çevre 6 0.9 85 16 
Dergi 8 1.3 - - 
Đzlemem - - 76 14.3 

Toplam 614 100 528 100 

  
Televizyon dışında kentte gazete okumanın, internet 
kullanımının ve radyo dinlemenin köye göre daha yaygın olduğu 
buna karşın köyde ise yakın çevreden alınan duyumlarla 
gündemi izleme yolunun önemli oranda kullanıldığı dikkat 
çekmektedir. Kentte kitle iletişim araçlarının yaygın kullanımı 
fikir çeşitliliği ve haberdarlık düzeyini arttırıcı etki yaparken 
köyde hem sınırlı bilgilendirme kaynaklarından yararlanılmakta 
hem de bu bilgilendirmeler köyde yakın çevreden alınan 
duyumlarla anlamlandırılmaya çalışılmaktadır. 

Köyde ayrıca gündemi takip etmediği söyleyenler de önemli bir 

düzeyde bulunmaktadır (%14.3). Bu kişiler kendi etraflarında 

olup bitenlerle yeterince meşgul olduklarını ve ülke genelinde 

olup bitenlere yetişmek ve anlamak için yetersiz olduklarını 

söylemektedirler. 
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Siyasal Gelişmelerin En Çok Konuşulduğu Kişi 
 
Hem kentte hem de köyde siyasal gelişmelerin en çok 
konuşulduğu kişiler büyük çoğunlukla (kentte %58.5, köyde 
%54.5) arkadaşlardır. Kentte iş çevresinin, köyde ise kahvehane 
ortamının bunda etkili olduğu söylenebilir.  

 

Siyasal Gelişmelerin En Çok Konuşulduğu Kişi 

Kişiler 

Kent  
Seçmenleri 

Köy  
Seçmenleri 

Tüm  
Seçmenler 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Arkadaşlar 223 58,5 204 54,5 427 56,6 

Eş 49 12,9 18 4,8 67 8,9 

Aile Fertleri 46 12,1 4 1,1 50 6,6 

Komşular 25 6,6 18 4,8 43 5,7 

Đdareciler 12 3,1 10 2,7 22 2,9 

Siyasetçiler 8 2,1 9 2,4 17 2,3 

Konuşmam 18 4,7 111 29,7 129 17,1 
                     
Toplam 

381 100 374 100 755 100 

 
Kentte günlük yaşamın önemli bir bölümü iş ortamında 
geçtiğinden kentli seçmenler gelişmeleri en çok bu çevrede ve 
dolayısı ile arkadaşları ile konuşma olanağı bulmaktadırlar. 
Köyde ise erkekler için çalışılmayan zamanı kahvehanede 
geçirmek bir tür adet halinde olduğundan siyasal gelişmeler de 
kahvehane ortamında arkadaşlarla konuşulmaktadır. 

Köyde önemli bir orana sahip siyasal gelişmeleri 

konuşmayanların (%29.7) tamamına yakını kadınlardan 

oluşmaktadır.  

Siyasal gelişmelerin eşle paylaşımının kentte daha yaygın olması 

da kadının kentte sosyal hayata daha fazla dahil olduğunu ve 

erkek ile görüş alışverişinde bulunabilen bir konuma geldiğini 

göstermektedir. 

Yine aile fertleri ile kentte daha yaygın şekildeki görüş 

paylaşımını burada ailenin daha demokratik bir yapıya sahip 

olmasıyla açıklamak olanaklıdır. Kentte aile fertleri bir arada 
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bulundukları zamanlarda siyasal gelişmeleri aralarında daha 

fazla değerlendirmektedirler.  

Komşularla, siyasetçi ve idarecilerle siyasal gelişmeleri konuşma 

oranı kentte ve köyde düşük oranlarda olup bu oranlar da 

birbirine yakındır. 

 
Vatandaşın Siyasetle Đlgilenme Düzeyi 

 
Genel olarak siyasetle ilgilenilmesi gerektiğini belirtenlerin oranı 

kentte  (%91.9), köye göre (%62.1) daha yüksektir. Kentte 

siyasetle ne düzeyde ilgilenmek gerektiğine bakıldığında sadece 

oy kullanılmasını yeterli bulanların diğer yolları gerekli 

görenlerden daha yüksek bir oranda (%47.8) olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Oy kullanmaktan daha fazla çaba ve olanak 

gerektiren miting ve toplantılara katılmayı (21.5) ve en fazla 

çaba ve olanağı gerektiren parti üyesi olma, parti görevi alma ve 

aday olmayı gerekli görenlerin (%22.6) oranları birbirine yakın 

bulunmaktadır. 

Kentte vatandaşın siyasetle hiç ilgilenmemesi gerektiğini 
belirtenlerin oranı (%3.9) ise oldukça düşüktür. Bir başka 
deyişle kentte yaşayanlar değişik düzeylerde de olsa siyasetle 
ilgilenilmesi konusunda genel bir kanıya sahiptirler. 

Kentte diğer başlığı altında başlıca, her konuda ilgilenilmeli, 

bilinçli bir seçmen olunmalı, kısmen ilgilenilmeli, katılımcı 

olunmalı gibi cevaplar verilmiştir. 

Kentte olduğu gibi köyde de siyasetle sadece oy vererek 
ilgilenilmesi gerektiğini belirtenler (%30.1) en büyük grubu 
oluşturmaktadır. Bunun ardından parti üyesi olmayı, parti 
görevi almayı ve aday olmayı içeren ilgi düzeyini gerekli görenler 
(%22.6) ve miting ve toplantılara katılımı gerekli bulanlar 
(%11.5) gelmektedir. 
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Vatandaşın Siyasetle Ne Düzeyde Đlgilenmesi Gerektiği 

 
 

Kent 
Seçmenleri 

                          
Köy 

Seçmenleri 

                         
Tüm 

Seçmenler 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Sadece Oy Kullanmalı 182 47,8 113 30,1 295 39,0 

Miting/Toplantılara 
Katılmalı 

82 21,5 43 11,5 125 16,5 

Parti Üyesi Olmalı,  
Görev Almalı, Aday 
Olmalı 

86 22,6 77 20,5 163 21,6 

Hiç Đlgilenmemeli 15 3,9 58 15,5 73 9,7 

Diğer 16 4,2 4 1,1 20 2,6 

Bilmiyorum - - 80 21,3 80 10,6 

                           
Toplam 

381 100 375 100 756 100 

  
Vatandaşın siyasetle hiç ilgilenmemesi gerektiğini belirtenlerin 
oranı köyde %15.5 düzeyinde olup bu oran kentten (%3.9 
oranında) daha yüksektir. Kent ile köyde vatandaşın siyasetle 
ilgilenmemesi gerektiğini söyleyenler önemli ölçüde 
farklılaşmazken, köyde vatandaşın siyasetle ne ölçüde 
ilgilenmesi gerektiğini bilmeyenlerin oranı (%21.3) yüksektir. Bu 
sebeple “bilmiyorum” cevabı diğer başlığından ayrıca ele 
alınmaktadır.  

Tüm seçmenlerin ortalamasına bakıldığında vatandaşın sadece 
oy kullanmasını yeterli görenlerin oranı (%39), diğer siyasal 
katılma yollarının kullanılmasını gerekli görenler ile siyasetle hiç 
ilgilenilmemesi gerektiğini belirtenlere göre yüksektir. Ayrıca oy 
kullanma dışındaki katılma ve ilgilenme yollarının ortalamaları 
da siyasetle hiç ilgilenilmemesi gerektiğini belirtenlerden 
yüksektir. Bu bağlamda seçmenler arasında, kent ile köy 
seçmenleri arasındaki farklı oranlara rağmen,  genel olarak 
vatandaşın siyasetle ilgilenmesi gerektiği düşünülmektedir. 
Ancak bu ilgi düzeyinin sadece oy verme düzeyinde olması 
yeterli görülmektedir. 
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Siyasal Etkinlik Düzeyi 

 
Siyasetle ilgilenme düzeyi göz önüne alındığında ilk dikkat 
çeken durum, köyde kente göre daha yaygın biçimde oy 
kullanma yolunun tercih edildiğidir.  

Köyde sadece oy kullananların oranı (%76.8), kentten (%66.1) 

fazlayken oy verme dışındaki yolların kullanımı kentte daha 

yaygın şekilde tercih edilmektedir. Bu doğrultuda kentte oy 

vermenin yanında siyasetle ilgilenme yollarının kentin sunduğu 

olanaklarla paralel olarak çeşitlendiği ve kentlilere oy vermenin 

dışında veya yanında alternatif yollar sunduğu görülmektedir. 

Ancak yine de miting ve toplantılara katılanlar ile parti üyesi 

olan, parti görevi alan ve aday olanların oranı, oy kullananların 

oranından oldukça düşük bir seviyede kalmaktadır. Bu durum 

oy kullanma dışındaki yolların gerektirdiği çaba, zaman ve 

kişisel olanakların her zaman yeterli olmamasıyla açıklanabilir. 

Aksi durumda tüm oy verenlerin parti üyesi olması veya aday 

olması ihtimalinin gerçekleşmesi oldukça güçtür. Oy kullanmak 

ise her sıradan vatandaşın fazlaca çaba harcamadan 

yapabileceği bir eylem olarak en fazla sergilenen siyasal katılım 

yoludur.  

 
Kendisinin Siyasetle Đlgilenme Düzeyi 

 
 
 

Kent 
Seçmenleri 

Köy  
Seçmenleri 

Tüm  
Seçmenler 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Sadece Oy Veririm 252 66,1 288 76,8 540 71,4 

Miting/Toplantılar
a Katılırım 

49 12,9 24 6,4 73 9,7 

Parti Üyesi Olurum 
Görev Alırım 
Aday Olurum 

54 14,2 36 9,6 90 11,9 

Hiç Đlgilenmem 16 4,2 27 7,2 43 5,7 

Diğer 10 2,6 - - 10 1,3 

Toplam 381 100 375 100 756 100 
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Siyasetle hiç ilgilenmeyenlerin oranı ise köyde (%7.2), kente göre 
(%4.2) daha yüksektir. Tüm seçmenlerin ortalamasına 
bakıldığında siyasetle ilgilenme düzeyinin genellikle sadece oy 
verme şeklinde (%71.4) gerçekleştiği fakat bunun yanında 
siyasetle en üst seviyede ilgilenenlerin de önemli bir oranda 
olduğu (%11.9) söylenebilir. Yine de siyasete katılımın genel 
olarak oy verme şeklinde anlaşıldığı belirtilmelidir. 

Görüşülen seçmenlerin siyasetle ilgilenme düzeyi ile siyasetle 
ilgilenme düzeyinin ne olması gerektiği konusundaki görüşleri 
genellikle paralellik arz etmektedir. Diğer bir deyişle 
görüşülenler kendi ilgi düzeylerini gerekli ve yeterli 
görmektedirler. Bununla birlikte siyasetle hangi düzeyde 
ilgilenilmesi gerektiğini bilmeyenler köyde daha fazladır.  

Sadece oy verenler bakımından kentte siyasetle daha fazla 
ilgilenilmesi gerektiği belirtilirken, miting ve toplantılara katılan 
köylü seçmenler parti faaliyetlerinde bulunulması 
kenttekilerden daha fazla gerekli görmektedirler. Parti 
faaliyetinde bulunan köylü seçmenlerin yine parti faaliyetini 
gerekli görme düzeyleri kenttekilerden daha yüksektir.  

Kentte ve köyde yaşayan kadınların siyasal gelişmelere ilgi 
düzeyine de yer vermek gereklidir. Köylü kadınların siyasal 
gelişmelere düzey farkı olmaksızın toplam ilgi oranı (%7.1), 
kentteki kadın ile karşılaştırıldığında (%56.4) çok düşük 
kalmaktadır. Köylü kadının siyasal gelişmelere ilgisi yok 
denecek kadar az iken kentteki kadın oranının yarıdan fazlası 
siyasal gelişmelerle ilgilenmektedir.  

Buna karşın köyde yaşayan kadınların tamamına yakını (%93) 
siyasal gelişmelerle ilgilenmemektedir. Kentte yaşayan 
kadınlarda ise bu oran (%43.6) köydeki kadınlara göre oldukça 
düşük, kentte siyasal gelişmelere ilgi gösterenlerle 
karşılaştırıldığında da yine düşük bir orandadır. 
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Kentte ve Köyde Yaşamalarına Göre Kadınların Siyasal 
Gelişmelere Đlgi Düzeyi (Yüzde) 

 
 

Siyasal Gelişmelere Đlgi Düzeyi 
 Toplam 

 

 

Görüşülenlerin 
Cinsiyeti 

Yakından 
Đlgilenirim 

Fırsat 
Buldukça 
Đlgilenirim 

Đlgilenmem  

 

Kentteki Kadın 12 44,4 43,6 100 
 

Köydeki Kadın 0,8 6,3 93 100 
 

Ortalama 6,4 25,3 68,3 100 
 

  
Kentte yaşayan kadının siyasal gelişmelere ilgi düzeyi köylü 
kadın ile karşılaştırıldığında çok yüksek bulunmaktadır. Fakat 
kentte yaşayan kadınların ilgi düzeyleri ağırlıklı olarak fırsat 
buldukçadır (%44.4). Ayrıca kentteki kadınları tam anlamıyla ve 
popüler deyimle “kentli kadın” olarak tanımlamak mümkün 
gözükmemektedir. Bunun sebebi kentteki kadınların yarıdan 
fazlasının (%56.7) ev hanımı olmasına karşılık sadece az bir 
bölümünün (%22) çalışıyor veya emekli durumda olmasıdır. 
Kentte kadınların çalışan oranına yakın bir bölümü de 
öğrencidir (%17.9). Bu durumda veriler doğrultusunda kentte 
yaşamanın kadın için diğer değişkenlerden bağımsız olarak 
siyasal gelişmelere ilgi düzeyini arttırıcı bir etkisi olduğu 
söylenebilir. 
  

Siyasal Etkinliğin Anlamı 

 
Siyasetle uğraşmalarının ülke sorunlarının çözümüne yarar 
sağlayıp sağlamayacağı sorusuna verilen yanıtların oluşturduğu 
oranlar kentte ve köyde benzer şekilde sıralanmaktadır. Buna 
göre siyasetle uğraşmasının, genel olarak anlaşıldığı şekliyle oy 
kullanmasının ve gelişmeleri izlemesinin, ülke sorunlarının 
çözümüne katkı sağlayacağını düşünenlerin oranı kentte %39.9 
iken köyde %31.7’dir. Ayrıca bu faaliyetleri yerine getirmesinin 
yararlı olabileceğini düşünenlerin oranı kentte (%38.3) köyden 
(%27.7) daha fazladır.  
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Görüşülenlerin Siyasetle Uğraşmasının Ülke Sorunlarının 
Çözümüne Katkısı 

 
 

Kent  
Seçmenleri 

Köy  
Seçmenleri 

Tüm  
Seçmenler 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Evet 152 39,9 119 31,7 271 35,8 

Hayır 83 21,8 93 24,8 176 23,3 

Belki Yararlı 
Olabilir 

146 38,3 104 27,7 250 33,1 

Fikrim Yok - - 59 15,7 59 7,8 

     Toplam 381 100 375 100 756 100 

 
Buna karşın siyasetle uğraşmasının ülke sorunlarının 
çözümüne katkı sağlamayacağını düşünüp bunu yararsız 
görenler köyde (%24.8), kente göre (%21.8) daha fazladır. Buna 
ek olarak köyde bu soru hakkında fikir beyan etmeyenlerin veya 
fikri olmayanların oranı (%15.7) önemli bir düzeydedir. Bu 
durumu köyde yaşayan bu kişilerin siyasal sistem içinde 
kendilerini daha az etkin görmeleri ile açıklamak olasıdır. Bu 
bağlamda kentte yaşayanların kendilerini siyasal açıdan daha 
etkin hissettikleri söylenebilir. 

Ozankaya da köyde siyasal kültürü tespit etme çabasında 
olduğu araştırmasında24 köylülerin büyük çoğunluğunun seçim 
olgusunu önemli bulduğunu ancak bu önemin seçimin, ulusal 
egemenliği kullanma aracı olmasından dolayı değil, köylünün 
kendi dışında gelişen siyasetin kurulumundan faydalanma aracı 
olarak görmesinden kaynaklandığını tespit etmiştir.25 Nitekim 
bizim araştırmamızda da siyasetle uğraşmanın daha özel olarak 
oy kullanmanın sorunların çözümüne etkisi  “memlekete bir 
katkısı dokunur”, “belki çalışacak bir iş kurulur” gibi cümlelerle 
ifade edilmiştir. 

 

 
 
 
 

                                                           
24Özer OZANKAYA, Köyde Toplumsal Yapı ve Siyasal Kültür. 
25 OZANKAYA, s.164 



 
180 

 

Oy Kullanırken Danışılan Kişi 
 
Gerek kentte gerekse köyde seçmenlerin çoğunluğu oy 
kullanırken kendilerinin karar verdiğini ve herhangi birine 
danışma gereği duymadıklarını söylemişlerdir. Kentte 
kullanacağı oya kendisi karar verenlerin oranı (%85.6), köyde 
aynı yolla oy kullananların oranından (%65.6) daha fazladır.  

Köyde %19.7 oranında, oy kullanırken eşine danıştığını ifade 
edenler bulunmaktadır. Köyde oy kullanırken eşine danışanlar, 
kentte aynı grupta yer alanların iki kat düzeyindedir. Ayrıca oy 
kullanırken eşine danıştığını söyleyenler hem köyde hem de 
kentte kadın seçmenlerdir. Köyde bu oranın yüksek olması 
kentin kadına verdiği farklı konum ile açıklanabilir.  

 
Oy Kullanırken Danışılan Kişi 

 

Kent 
Seçmenleri 

Köy 
Seçmenleri 

Tüm 
Seçmenler 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Kendim 
Karar 
Veririm 

326 85,6 246 65,6 572 75,7 

Eşime 35 9,2 74 19,7 109 14,4 

Aile 
Büyüklerin
e 

9 2,4 23 6,1 32 4,2 

Komşuları
ma 

1 0,3 5 1,3 6 0,8 

Arkadaşları
ma 

4 1 23 6,1 27 3,6 

Diğer 6 1,6 4 1,1 10 1,3 

Toplam 381 100 375 100 756 100 

 
Kentteki kadın, köydekine göre sosyal hayatın daha fazla içinde, 
gelişmelerden daha fazla haberdar, erkek ile eşit ya da erkeğe 
köyde olduğundan daha yakın bir yerde konumlanmaktadır. 
Köyde ise, yaşını dahi bilmeyen pek çok kadına rastlanmıştır. 

Köyde ayrıca oy kullanırken aile büyüklerine (%6.1) ve 
arkadaşlarına (%6.1) danıştığını söyleyenlere de rastlanmıştır. 
Tüm seçmenler içinde kullanacağı oya kendisi karar verenlerin 
oranı (%75.7) oldukça yüksektir.  
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Kentte ve Köyde Yaşamanın Siyasetle Đlgilenmeye Etkisi 

 

Kentte yaşayanların %46.3’ü kentte yaşamalarının siyasetle 
ilgilenmelerini etkilemediğini belirtmiştir. Yine kentte 
yaşayanların %36.1’lik kesimi kentte yaşamalarının siyasetle 
ilgilenmelerini olumlu etkilediğini ifade etmiştir. 

 
Kentte veya Köyde Yaşamanın Siyasetle Đlgilenmeye Etkisi 

 

Kent 
Seçmenleri 

Köy 
Seçmenleri 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Olumlu 137 36,1 14 3,8 

Olumsuz 11 2,9 74 19,9 

Etkilemiyor 176 46,3 146 39,2 

Fikrim Yok 56 14,7 138 37,1 

Toplam 380 100 372 100 

 
Kentte yaşamalarının siyasetle ilgilenmelerine etkisi konusunda 
fikri olmayanlar %14.7 oranındadır. Kentte yaşamalarının 
siyasetle ilgilenmelerini olumsuz etkilediğini ileri sürenler çok 
düşük bir oranda (%2.9) bulunmaktadır. Söz konusu kişiler 
buna neden olarak kent insanının iki yüzlü olmasını ileri 
sürmüşlerdir. 

Kentte yaşamalarının siyasetle ilgilenmeleri için olumlu etki 
yarattığını ifade edenler, bu etkileri başlıca gelişmeleri daha 
yakından takip etme olanağının bulunması, imkanların daha 
fazla olması, siyasal çevrelerle iletişim kurabilmeleri olarak 
belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra kentte fikirlerin çeşitli olması, 
aktif siyaset yapabilme olanağı, bilinç düzeyinin yüksek olması, 
siyasetle ilgilenmek için zamanın olması, kentte özgür davranma 
imkanının olması ve eğitim seviyesinin yüksek olması gibi 
yanıtlar da verilmiştir. 
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Kentte Yaşıyor Olmanın Siyasetle Đlgilenmeye Olumlu 
Etkileri 

Sayı Yüzde 

Siyasal Çevrelerle Đletişim Kolaylığı 17 13,4 

Kentte Đmkanların Fazla Olması 37 29,1 

Kentte Fikirlerin Çeşitli Olması 11 8,7 

Kentte Bilinç Düzeyinin Yüksek Olması 4 3,1 

Kentte Aktif Siyaset Yapabilme Olanağı 8 6,3 

Kentte Siyasetle Đlgilenmek Đçin 
Zamanın Olması 

3 2,4 

Gelişmeleri Daha Yakından Takip 
Edebilme Olanağı 

43 33,9 

Kentte Özgür Davranabilmek 2 1,6 

Kentte Eğitim Seviyesinin Yüksek Oluşu 2 1,6 

Toplam 127 100 

  

Köyde yaşayanların %39.2’lik kısmı köyde yaşamalarının 
siyasetle ilgilenmelerini etkilemediğini belirtmiştir. Bunun 
yanında %37.1’lik kesimin ise bu konuda fikri yoktur. 

Köyde yaşamalarının siyasetle ilgilenmelerini olumsuz şekilde 
etkilediğini belirtenlerin oranı %19.9’dur. Bu olumsuz koşullar, 
imkanların kısıtlı olması, işlerin yoğunluğundan dolayı zaman 
ayıramama ve köy yerinin küçük olması ile ifade edilmiştir. 

 
Köyde Yaşıyor Olmanın Siyasetle Đlgilenmeye Olumsuz 

Etkileri 

 Sayı Yüzde 

Đşlerin Yoğunluğundan 
Zamanın Kısıtlı Olması 

14 22,2 

Đmkanların Kısıtlı 
Olması 

37 58,7 

Köy Yerinin Küçük 
Olması 

12 19 

Toplam 63 100 

  
Köyde yaşamanın bu konuda olumlu etkisi olduğunu ileri 
sürenlerin oranı (%3.8) çok düşüktür. Köyde yaşamanın olumlu 
etkisinin ise, birincil ilişkilerin yoğunluğundan kaynaklandığı 
ifade edilmiştir.  
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Görüşülenlerin Haksızlık Karşısında Öncelikli Hak Arama 
Yolu 

 
Sorununu kendi irade ve çabasıyla çözmek, kentli insanın 

göstereceği bir davranıştır. Bu açıdan Isparta’ya baktığımızda 

sorunlarla baş etme tutumunda öncelikli yolun “etkili 
şahsiyetler bulunması” şeklinde somutlaştığı (%55.4) bunun 

ardından ise, “sorunu kendim çözmeye çalışırım” şıkkının tercih 

edildiği (%42.2) daha önce tespit edilmişti.26   

 
Haksızlık Karşısında Öncelikli Hak Arama Yolu 

 
Kent Seçmenleri 

Köy  
Seçmenleri 

Tüm  
Seçmenler 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Tanıdıklarımı Araya 
Koyarım 

104 27,3 63 16,8 167 22,1 

Dava Açarım 177 46,5 62 16,5 239 31,6 

Muhtarlığa Şikayetçi 
Olurum 

11 2,9 96 25,6 107 14,2 

Valiliğe Şikayetçi 
Olurum 

25 6,6 - - 25 3,3 

Siyasetçilerle 
Görüşürüm 

19 5 18 4,8 37 4,9 

Diğer 45 11,8 48 12,8 93 12,3 

Eşime/Çocuklarıma 
Söylerim 

- - 88 23,5 88 11,6 

                           
Toplam 

381 100 375 100 756 100 

 
Haksızlık karşısında hak arama yollarının kullanımının köyde 
ve kentte yaşayanlar arasında önemli oranda farklılaştığı 
görülmektedir. Kentte öncelikli hak arama yolu olarak dava 
açma (%46.5) tercih edilirken, köyde muhtara gidip şikayetçi 
olma (%25.6) yolu en yaygın olarak tercih edilmektedir. 

Dava açmayı tercih edenlerin ardından kentte, tanıdıklarını 
araya koyarak haksızlığı gidermeye çalışanlar (%27.3) 
gelmektedir. Kentte %11.8 oranında diğer seçeneğini tercih 

                                                           
26 BAL, Kentsel Yapı..., s.117. 
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edenlerin çoğunluğu haksızlığı kendi çabalarıyla gidermeye 
çalışacağını belirtmiştir.  

Kentte valiliğe gidip şikayetçi olma (%6.6), siyasetçilerle görüşme 
(%5) ve muhtarlığa giderek şikayetçi olma (%2.9) yolları daha 
düşük oranlarda tercih edilmiştir. 

Köyde muhtarlığa gidip şikayetçi olmayı seçenlerin ardından 
haksızlığı eşine ve çocuklarına aktararak giderme yoluna 
gidenler (%23.5) çoğunluktadır. Bu yolu tercih edenler, yine 
köylü kadınlar ile yaşlılardır. Köyde dava açma yolunu tercih 
edenler (%16.8) ile tanıdıklarını araya koyacağını söyleyenler 
(%16.5) birbirine yakın orandadır. Diğer yolları tercih edenlerin 
çoğu kentteki gibi haksızlığı kendi çabaları ile gidermeye 
çalışacağını ifade ederken, bazıları başına gelebilecek bir 
haksızlık karşısında tevekkül edeceğini söyleyerek kaderci bir 
tutum göstermiştir. Köyde siyasetçilerle temas kuracağını 
belirtenlerin oranı (%4.8) düşük iken, valiliğe giderek şikayetçi 
olacağını söyleyene rastlanmamıştır. 

Geçmiş dönemlerde yapılan araştırmalarla ortaya konulduğu 
gibi günümüzde de muhtar, köy üzerinde nüfuz sahibi kişidir. 
Köylüler, muhtarı genellikle sorun giderici, resmi işlerden 
anlayan ve bu işleri köylüler adına halleden kişi olarak 
gördüklerinden başlarına gelecek bir haksızlık ve sorunla ilgili 
ilk olarak muhtara başvurmayı düşünmektedirler. Öncelikle 
diğer yolları kullanmak, örneğin doğrudan valiliğe gitmek veya 
dava açmak muhtarı “çiğneyip geçmek” olarak sayılacağından 
köyde uygun bulunmayacaktır. Ancak diğer yolların kullanımı 
muhtar tarafından yönlendirilirse veya muhtar sorunu 
çözemezse diğer yolların kullanımı mümkün hale gelmektedir. 

 
Görüşülenlerin Siyasal Tercihleri 
Görüşülenlerin Đdeolojik Görüşü 
 
Hem kent hem de köy seçmenlerinin kendilerini en fazla oranda 
(%31.3) tanımladıkları ideolojik görüş “milliyetçilik”tir. Her iki 
alanda da milliyetçiliğin en çok rağbet gören ideolojik görüş 
olması, bu görüşün önemli bir kabul düzeyinde olduğunu 
göstermektedir. Nitekim ideolojik görüşü kendilerine 
sorulduğunda “elbette milliyetçiyim” şeklinde ifade eden pek çok 
kişiye rastlanmıştır. Bu durum milliyetçiliğin en yaygın ve en 
kolay ifade edilebilen ideolojik görüş olmasından kaynaklıdır. 
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Bu haliyle milliyetçilik, sadece bir ideolojik görüş olmanın 
ötesinde bir kimlik biçimi olarak görülmektedir. 

 
 

Görüşülenlerin Đdeolojik Görüşü 

 
Kent  

Seçmenleri 
Köy  

Seçmenleri 
Tüm  

Seçmenler 
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Liberalim 14 3,7 2 0,5 16 2,1 

Muhafazakarım 94 24,7 50 13,4 144 19,1 

Sosyal Demokratım 65 17,1 11 2,9 76 10,1 

Sosyalistim 10 2,6 - - 10 1,3 

Milliyetçiyim 119 31,3 117 31,3 236 31,3 

Bilmiyorum 52 13,7 112 29,9 164 21,8 

Diğer 26 6,8 30 8 56 7,4 

Sağcı - - 52 13,9 52 6,9 

Toplam 380 100 374 100 754 100 

 
Kentte milliyetçilikten sonra en yaygın tutulan ideolojik görüş 
“muhafazakarlık” (%24.7)’tır. Sosyal demokrat olarak siyasal 
görüşünü ifade edenler de (%17.1) önemli orandadır. Kentte 
ideolojik görüşünü bilmediğini söyleyenler de (%13.7) 
bulunmaktadır. Ancak bu yanıtı iki şekilde ele almak gereklidir. 
Bunlardan ilki ideolojik görüşünü ifade etmek istemeyenler 
diğeri ise kendini ideolojik görüşle tanımlayamayanlardır. Ancak 
bunların söz konusu oran içinde nasıl bir dağılıma sahip 
olduklarını tam olarak belirlemek olası değildir. 

Kentte “diğer” başlığı altında ifade edilen ideolojik görüşler 
(%6.8), demokrat – milliyetçi, tek bir görüşle kendini ifade etmek 
istemeyenler, muhafazakar – demokrat, cumhuriyetçi, liberal – 
muhafazakar ve anarşisttir. 

Kendini liberal (%3.7) ve sosyalist (%2.6) olarak tanımlayanlar 
kentte en düşük düzeylerdedir. Bunun başlıca iki nedeni 
olabilir: 

1.Toplumun genelinin liberal ve sosyalist olarak ifade edilen 
ideolojik görüşler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, 

2.Kentin sektörel ekonomik yapısının etkisi. Henüz sanayileşen 
dolayısı ile sanayileşmenin unsurlarını tam olarak içermeyen 
Isparta kentinde sermayedarlar ve işçi nüfusu sınırlıdır. Bu 
sebeple söz konusu ideolojik görüşleri benimseyenler oldukça 
düşük düzeylerde kalmaktadırlar. 
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Köyde ise, milliyetçiliğin ardından ideolojik görüşünü 
bilmediğini ifade edenler (%29.9) gelmektedir. Đdeolojik 
görüşünü bilmemek ifadesi kentte olduğu gibi iki şekilde ele 
alınabilir: görüşünü ifade etmek istemeyenler ve ifade 
edemeyenler. Köyde de söz konusu iki nedenden birini tercih 
ederek ideolojik görüşünü ifadelendirmeyenlerin oranını tam 
olarak belirlemek olası değilken, bunlar arasında ideolojik 
görüşünü ifade edemeyenlerin kentteki benzerlerinden daha 
yaygın olduğu söylenebilir. 

Anket formunda yer almayan ancak köyde görüşülenler 
tarafından oldukça fazla oranda (%13.9) tercih edilen “sağcı” 
görüşü bu önemi nedeniyle diğer başlığından ayrı olarak ele 
alınmaktadır. Köyde ideolojik görüş en genel ayrımıyla sağ-sol 
şeklinde algılanmaktadır. Köy seçmeni bu temel ayrım 
doğrultusunda kendini siyasal yelpazenin sağında 
konumlandırmaktadır. Onlara göre sağcılık, milliyetçilik ve 
dindarlık olarak anlaşılmaktadır. Nitekim anket uygulaması 
sırasında “bizden solcu çıkmaz, biz hep müslümanız” benzeri 
ifadelere sıkça rastlanmıştır. 

 

Kentte ve Köyde Đdeolojik Görüşler 

 
Köyde kabul gören bir diğer ideolojik görüş “muhafazakarlık”tır. 
Ancak muhafazakarlığın köydeki kabul oranı (%13.4), kentteki 
oranından (%24.7) oldukça düşüktür. Bu durum 
muhafazakarlığın anlaşılırlık düzeyinin köyde daha düşük 
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olmasıyla açıklanabilir. Köy seçmenlerine göre sağcılık ve 
milliyetçilik siyasi yelpazedeki konumlarını yeterince 
açıklayıcıdır.  

Köyde diğer başlığında ifade edilen ideolojik görüşlere 
baktığımızda, milliyetçi-muhafazakar, halkçı, müslüman, ülke 
için faydalı olan ve bağımsız gibi cevaplara rastlamaktayız. 

Köyde kendini sosyalist olarak tanımlayana rastlanmazken, 
“sosyal demokrat” (%2.9) ve “liberal” oranı ise (%0.5) çok düşük 
düzeydedir. 

Tüm seçmenlerin ortalaması göz önüne alındığında 
milliyetçiliğin en çok benimsenen, geçerli ideolojik görüş olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Buna göre yaklaşık olarak her üç 
seçmenden biri kendini “milliyetçi” olarak tanımlamaktadır. Bu 
durum, milliyetçiliğin daha önce değinilen özelliklerine 
değinerek açıklanabilir. 

  

Görüşülenlerin Parti Tercihi 

 

 Hem kentte hem de köyde seçmenlerin oy vermeyi en fazla 
düşündükleri parti AKP olmuştur. Bununla birlikte yeni bir 
parti olduğu söylenebilecek AKP’ye oy verecek köy seçmenlerinin 
oranı (%40,3), kentteki orandan (%36) daha fazladır. Bu durum 
söz konusu partinin köylerde önemli ölçüde benimsendiğini 
göstermektedir.  

 AKP’nin köyde daha fazla oranda desteklenmesinin 
öncelikli nedeni, bu partinin yeni bir parti olmasına rağmen 
toplumun geleneksel değerlerini temsil eder görünümü ile köy 
seçmenine yakın gelmesi olabilir. AKP’nin bu yönüyle köylerde 
tutunmuş olması şaşırtıcı değildir. Buna karşın AKP’nin tercih 
oranı kentte de oldukça yüksektir. AKP, kentte köydeki  
oranından %4 daha düşük desteğe sahiptir. Bazı partilerin kent 
ve köyde elde ettiği destekleri arasındaki fark daha belirgindir. 
Bu ayrıma göre CHP ve MHP büyük oranda kentte, DYP ise 
köyde tercih edilmektedir.  
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Görüşülenlerin Oy Vermeyi Düşündükleri Parti 

 
Kent  

Seçmenleri 
Köy  

Seçmenleri 
Tüm  

Seçmenler 
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

AKP 137 36 150 40,3 287 38,1 

ANAP 10 2,6 12 3,2 22 2,9 

CHP 54 14,2 19 5,1 73 9,7 

DYP 15 3,9 50 13,4 65 8,6 

GP 2 0,5 - - 2 0,3 

MHP 66 17,3 19 5,1 85 11,3 

SP 1 0,3 - - 1 0,1 

Oy Kullanmam 18 4,7 6 1,6 24 3,2 

Boş Kullanırım 17 4,5 6 1,6 23 3,1 

Kararsızım 59 15,5 86 23,1 145 19,3 

Diğer 2 0,5 17 4,6 19 2,5 

Bilmiyorum - - 7 1,9 7 0,9 
                            
Toplam 

381 100 372 100 753 100 

  
 
 

Kent Seçmenlerinin Parti Tercihleri 

 
CHP’nin kentteki tercih oranı (14.2), köydeki oranının (5.1) 
yaklaşık üç katıdır. Yine MHP’nin kentteki tercih oranı (%17,3), 
köydeki oranının (%5.1) üç katından fazladır. Bu durum söz 
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konusu iki partinin kentte ağırlıklı olarak benimsendiği 
görüşünü desteklemektedir. 

DYP, köylerde daha fazla benimsenmiştir. DYP’nin köydeki oy 
oranı (%13.4), kentteki oy oranından (%3.9), %9.5 oranında 
daha fazladır. 

Köylülerin DYP’yi tercih etmesinin önemli bir nedeni DP, AP, 
DYP doğrultusunda oluşmuş gelenektir. Nitekim Ozankaya, 
AP’nin köyde yüksek oranda benimsenmesini, o dönemde 
DP’nin yerini almasına, CHP’nin tek partili yıllardan ve özellikle 
Đkinci Dünya Savaşı sırasındaki sıkıntılardan kaynaklanan 
olumsuz imajı, yine bu partinin benimsediği ortanın solu 
politikasından, AP’nin de DP gibi CHP’nin seçkinci siyasetinin 
karşısında olmasından, dine yönelik tutumlarından vs... 
kaynaklandığını saptamıştır.27 

Diğer partiler için benzer bir ayrımı yapmak için eldeki veriler 
yetersiz görünmektedir. Bununla birlikte kentte oy 
kullanmayacağını ifade edenler (%4.7), köyden (%1.6) daha 
yüksektir. Benzer bir durum boş oy kullanacağını söyleyenler 
(kentte %4.5, köyde %1.6) için de geçerlidir.  

 

Köy Seçmenlerinin Parti Tercihleri 

 
                                                           
27 OZANKAYA, s.174 
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Bununla birlikte köyde kararsız olanların oranı (%23.1), kentten 
(%15.5) daha fazladır. Kararsızlık her iki alanda da başlıca 
iktidar partisinden memnuniyetsizliği veya tersine tercih edilen 
eski parti ile iktidar partisi arasında kalmışlığı gösteriyor 
olabilir. 

Köyde %4.6 düzeyinde tercih edilen “diğer” başlığında çoğunluğa 
ve genel eğilime göre davranacağını belirtenler bulunmaktadır. 

Kent ve köy seçmenlerinin toplamından oluşan tüm seçmenlerin 
parti tercihlerine bakıldığında AKP’nin %38.1’lik oy oranı ile en 
büyük parti olduğu görülmektedir. %20’ye yakın seçmen 
kararsız durumda iken %10 civarında konumlanan partiler 
MHP (%10’un üzerinde), CHP ve DYP’dir (%10’un altında).  

 
Tüm Seçmenlerin Parti Tercihleri 
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Oy Verilmesi Düşünülen Partiyi Tercih Nedeni 
 
Kentte seçmenler oy verecekleri partiyi öncelikli olarak 
ideolojisini (%44.5) ve icraatını (%36.8) dikkate alarak tercih 
ederken köyde yaşayan seçmenler parti tercihlerini lidere 
(%30.9) ve icraata (%28.1) göre yapmaktadırlar.  

Kentte parti tercih nedenleri olarak ideoloji ve icraatın toplam 
oranı %81.3’tür. Bu oran kentte parti tercihinin büyük oranda 
söz konusu iki hususa göre yapıldığını göstermektedir. Köyde 
ise lider ve icraatın toplam oranı %59’dur. Bunun dışında köyde 
parti tercihinin nedeni sırasıyla ideoloji (%17.6), “diğer” olarak 
belirtilen “hemşehri olması” (%12.1) ve gelenek (%9.4)’tir. Bu 
doğrultuda köyde parti tercih sebeplerinin daha çeşitli olduğu 
söylenebilir. 

Köyde parti tercihi yapılırken hemşehri olmak ve geleneğe 
dayandırmak gibi durumlarla karşılaşılmıştır. Nitekim 
Süleyman Demirel’in hemşehrileri olması sebebiyle halen DYP’ye 
oy verenler oldukça fazlayken, hemşehri olarak görülen diğer 
siyasetçiler Erkan Mumcu ve Deniz Baykal olarak belirtilmiştir. 
Parti tercihini geleneğe dayandıranlar ise, “böyle gelmiş böyle 
gider”, “düzeni bozmak olmaz” ve “biz atamızdan böyle gördük” 
gibi açıklamalarla parti tercihlerini anlatmaktadırlar. 

Oy Verilecek Partiyi Tercih Nedeni 

 

Kent 
Seçmenleri 

Köy 
Seçmenleri 

Tüm 
Seçmenler 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Đdeolojisi 133 44,5 45 17,6 178 32,1 

Đcraatı 110 36,8 72 28,1 182 32,8 

Lideri 35 11,7 79 30,9 114 20,5 

Adayları 9 3 4 1,6 13 2,3 

Amblemi 3 1 1 0,4 4 0,7 

Diğer 9 3 31 12,1 40 7,2 

Gelenek - - 24 9,4 24 4,3 

Toplam 299 100 256 100 555 100 
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Đdeoloji ve icraatın ardından kentte lidere göre oy verenler 
(%11.7) gelmektedir. Ancak lidere göre oy verenlerin oranı köye 
göre oldukça düşüktür. 
Çok düşük oranlarda olmasına rağmen kentte adaylarına göre 
parti tercihinin köyden daha yaygın görünüm sergilediği 
söylenebilir.  
Partileri anlatmak için sıkça başvurulan amblemler sebebiyle 
parti tercihi yapanların oranı gerek kentte gerekse köyde anlam 
ifade etmeyecek düzeydedir. 
Diğer başlığı altında kentte genellikle protesto ifadeleri 
toplanmıştır. Bunlar oy kullanmayacağını ve boş oy 
kullanacağını belirten seçmenler olmuştur. 
  

Bir Önceki Seçimde Parti Tercihi 
 
Bir önceki seçimde (3 Kasım 2002) oy verilen parti, oy verilmesi 
düşünülen parti sorusunda olduğu gibi en yüksek oranda AKP 
olarak yanıtlanmıştır. Köyde AKP’ye oy vermiş olanlar (%62.6), 
kentte AKP’ye oy verenlerden (%38.1) oldukça fazla bir oranda 
tespit edilmiştir. Bu sonuç yine AKP’nin benimsenme düzeyi ile 
ilgili olarak yorumlanabilir. Köyde AKP’ye oy verdiğini 
belirtenlerin bu oranda çıkması seçmen için iktidarın 
çekiciliğinin köylerde daha fazla olduğunu göstermektedir. 

 
Bir Önceki Seçimde (3 Kasım 2002) Oy Verilen Parti 

 

Kent 
Seçmenleri 

Köy  
Seçmenleri 

Tüm  
Seçmenler 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

AKP 145 38,1 231 62,6 376 50,1 

ANAP 6 1,6 - - 6 0,8 

CHP 58 15,2 21 5,7 79 10,5 

DYP 29 7,6 73 19,8 102 13,6 

GP 4 1 - - 4 0,5 

MHP 76 19,9 20 5,4 96 12,8 

DEHAP 1 0,3 - - 1 0,1 

SP 5 1,3 - - 5 0,7 
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Oy 
Kullanmadım 

39 10,2 12 3,3 51 6,8 

Boş Oy 
Kullandım 

10 2,6 8 2,2 18 2,4 

Diğer 8 2,1 4 1,1 12 1,6 

           Toplam 381 100 369 100 750 100 

 
2002 seçimlerinde CHP ve MHP’yi tercih eden kentli seçmen 
oranı köydeki seçmenlerden daha fazladır. Diğer yandan 
DYP’nin köyde daha yaygın olarak tercih edildiği görülmektedir. 
Buna ek olarak 2002 seçimlerinden önce yani AKP ortaya 
çıkmadan önce köydeki seçmenlerin çoğu DYP’yi tercih ettiğini 
belirtmiştir.  

Oy kullanmayanların oranı kentte köye göre oldukça yüksektir. 
Boş oy kullananlar kent ve köy arasında farklılaşmazken “diğer” 
başlığı altında genellikle tercihini ifade etmek istemeyenler 
bulunmaktadır.  

   
Đdeolojik Görüşe Göre Parti Tercihleri 
Kentte Đdeolojik Görüşe Göre Parti Tercihi 
 
Kentte liberal seçmenler ağırlıklı olarak bir partiye oy vermeyi 
düşünmemektedirler. Kendini liberal olarak tanımlayanlar aynı 
oranlarda (%21.4) ANAP, kararsızlar ve boş oy kullanacaklar 
arasında yer almaktadırlar. Bunun yanında yine aynı oranlarda 
(%7.1) CHP ve DYP’ye oy vereceğini ve oy kullanmayacağını ifade 
eden liberaller, %14.3 oranında da AKP’yi tercih etmektedirler. 
Bu veriler ışığında az sayıdaki liberal seçmenin yarısının partiler 
arasında dağıldığı, diğer yarısının ise “oy kullanmam”, “boş oy 
kullanırım”, “kararsızım” gibi seçeneklere yöneldiği 
görülmektedir. Bu durum ise, liberal seçmenlerin üzerinde 
hemfikir oldukları bir siyasal partinin olmadığını 
göstermektedir. Liberal eğilimleri en fazla temsil ettiği 
düşünülen ANAP’ın 2002’de aldığı düşük oy oranı, liberal 
seçmenleri kararsızlığa ve parti tercihi dışındaki seçeneklere 
yöneltmiş olabilir. Keza ANAP’ı tercih eden liberal seçmenlerin 
oranı halen diğer partilerden daha yüksektir. 

Kentte muhafazakar seçmenler ağırlıklı olarak (%84) AKP’ye 
yönelmişlerdir. Bunun dışındaki hiçbir parti ve diğer seçenekler 
belirgin bir muhafazakar seçmenlerin tercih oranına sahip 
değildir.  
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Kentte sosyal demokrat oylar ise, önemli ölçüde (%63.1) CHP’de 
toplanmıştır. Ancak muhafazakar oylara göre sosyal 
demokratlarda diğer seçenekler arasındaki dağılım oranı daha 
fazladır. Sosyal demokratların %12.3’ü kararsız olduğunu 
söylerken, %9.2’si AKP’ye, %7.7’si ise ANAP’a yönelmiştir. 

Kentte milliyetçi oyların yarıdan fazlası (%52.9) MHP’de 
toplanmıştır. MHP’nin ardından milliyetçi oylara en fazla sahip 
görünen parti AKP’dir (%17.6). Hiçbir partiyi tercih etmeyen, boş 
oy kullanacağını, oy kullanmayacağını  veya kararsız olduğunu 
belirten milliyetçi seçmen oranı %21’dir. Bunlar dışında diğer 
partiler önemli oranda milliyetçi oya sahip görünmemektedirler. 

Siyasal görüş belirtmeyenler veya siyasal görüşünü 
bilmeyenlerden en büyük grubu (%36.5) kararsızlar oluşmakta 
iken, bu gruptan sonraki en yüksek oranı (%30.8) AKP’ye 
yönelenler oluşturmaktadır.  

“Diğer” seçeneğinde siyasal görüş belirtenlerin de büyük ölçüde 
(%42.3) AKP’yi tercih ettiği ve (%26.9) kararsız olduğu 
görülmektedir. AKP’yi tercih edenlerin siyasal görüş olarak parti 
lideri tarafından lanse edilen muhafazakar demokrat ve modern 
muhafazakar gibi muhafazakarlığın günümüzde kullanılan 
türevleri ile kendilerini tanımladıkları dikkat çekicidir. Bu 
seçenek altında toplanan seçmenlerin bir bölümü aynı 
oranlarda (%11.5) DYP’ye yönelmekte ve oy kullanmayacağını 
ifade etmektedirler. 
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Kentte Đdeolojik Görüşe Göre Parti Tercihi (Yüzde) 

 
 

Köyde Đdeolojik Görüşe Göre Parti Tercihi 

 

Köyde liberal oyların oranı çok azdır. Bunlar da AKP’ye 
yönelmiştir. Ancak bu durum köyde kendini liberal olarak 
tanımlayanların son derece az miktarda olmasından 
kaynaklanmakta ve köyde liberallerin parti tercihleri konusunda 
belirgin bir veri sunmamaktadır. 

Muhafazakar seçmenler, kentte olduğu gibi köyde de aynı 
oranda (%84) AKP’yi tercih etmektedir. Diğer partilerin hiçbiri 
bu kadar yüksek oranda muhafazakar oya sahip değildir. 

Sosyal demokrat seçmenler büyük oranda (%81.8) CHP’ye 
yönelmektedir. Bu oran kentte CHP’nin sahip olduğu sosyal 
demokrat oy oranından daha fazladır. Bu durum köyde sosyal 
demokrat oyların daha türdeş oluşu ile açıklanabilir. CHP’den 
arda kalan sosyal demokrat oylar (%18.2) AKP’de toplanmıştır. 
Bu durum köyde icraat ve liderin ideolojiden daha önemli kabul 
edilmesi ile açıklanabilir. 
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 Köyde Đdeolojik Görüşe Göre Parti Tercihi (Yüzde) 

 
 
Köyde milliyetçi oyların dağılımı ise, kentten oldukça farklıdır. 
Köyde milliyetçi oyların en fazla toplandığı parti AKP’dir (%38.5). 
Bunun dışındaki milliyetçi oyları diğer parti ve seçenekler 
arasında dağılmaktadır. MHP’nin milliyetçi oylardan köyde 
aldığı oran (%14.5), kentte aldığından ve köyde AKP’nin 
milliyetçi oylarından oldukça düşüktür. Köyde milliyetçiliğin 
MHP’den önemli ölçüde ayrıldığı dikkat çekmektedir. 

Đdeolojik görüşünü bilmeyenler ve ifade etmek istemeyenler 
kentte olduğu gibi ya AKP’ye (%33) yönelmekte ya da kararsız 
(%34.9) kalmaktadır. 

Đdeolojik görüşü diğer başlığında toplananlar, başlıca AKP 
(%26.7) ve DYP’ye (%23.3) yönelmişlerdir. Bu gruptakiler daha 
sonra  kararsız (%13.3), oy kullanmayacak (%10), diğer (%6.7), 
boş oy (%6.7), MHP(%6.7), CHP (%6.7) şeklinde sıralanmaktadır. 

Kendini sağcı olarak ifadelendirenler başlıca iki partiyi tercih 
etmektedirler. Bunlar AKP (%28.8) ve DYP (%26.9)’dir. Sağcı 
seçmenlerin önemli bölümü de kararsızdır (%40.4). 
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Tüm Seçmenler Arasında Đdeolojik Görüşe Göre Parti Tercihi  
 

Tüm seçmenler içinde liberal oyların dağılımı köyde bu gruptaki 
oy oranının çok az olması, onun da bir partide toplanması ve bu 
oranın da tüm seçmenlerin ortalamasına tesir etmesi sebebiyle 
doğru anlam ifade etmeyebilir. Ancak liberal seçmenler, diğerleri 
arasında en fazla oranda oy kullanmayacağını, boş oy 
kullanacağını veya kararsız olduğunu ifade eden 
seçmenlerdendir. Bu durum liberal seçmenlerin arayış içinde 
olduğunu göstermektedir.  

Tüm seçmenler içinde, muhafazakarlar büyük ölçüde AKP’ye 
yönelmişlerdir (%84). Bu durum AKP’nin en fazla öne çıkan 
görünümünün muhafazakarlık olduğunu göstermektedir.  

Sosyal demokratlar, büyük ölçüde CHP’de toplanmıştır. Ancak 
AKP’yi tercih eden (%10.5) ve kararsız olan seçmenlerin (%10.5) 
küçümsenmeyecek bir orana sahip olması şaşırtıcıdır. 

Milliyetçiler, ilk olarak MHP (%33.3), daha sonra AKP (%28) 
içinde toplanmıştır. Kentte milliyetçilik MHP tarafından temsil 
edilirken köyde daha çok AKP ile özdeşleşmiştir. Bu durum 
köyde MHP’nin oylarının düşük olması sebebiyle milliyetçi 
seçmenlerin AKP’ye yönelmesi ile açıklanabilir. 

Đdeolojik görüşünü bilmeyenler yahut belirtmeyenler de 
çoğunlukla AKP’ye (%32.3) yönelmekte ve kararsız 
kalmaktadırlar (%35.4). 

Đdeolojik görüşü diğer başlığı altında toplananlar daha çok 
AKP’yi tercih etmektedirler. Bunlardan kentte olanlar kendilerini 
parti tarafından ifade edilen muhafazakar demokrat vb. olarak 
tanımlarken, köydeki seçmenler müslüman ve dindar olarak 
belirtmektedirler. Bu durum dini eğilimli imajı veren  bir parti 
olan AKP’nin köydeki kabul oranını açıklamaktadır. 

Diğer başlığı altında, AKP dışında kararsızlar (%19.6), ve DYP’yi 
tercih edenler (%17.9) belirgindir. Bu görüş altında DYP’yi tercih 
edenlerin oranı köyde oldukça yüksektir (%23.3). Bunun nedeni 
köylerde geçerli olan siyasal görüş ile DP, AP, DYP tercihinin 
uzun süre eşleşmiş olmasıdır. Tüm seçmenlerin ortalamasına 
dahil olan ancak sadece köyde bu şekilde ortaya çıkan sağcı 
görüşü altında DYP tercih oranının yüksek olması da (%26.9) 
aynı sebep doğrultusunda anlaşılmalıdır. Sağcı seçmenlerin 
tercih ettiği diğer parti AKP (%28.8) iken, önemli orandaki sağcı 
seçmen kararsızdır (%40.4). 
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 Tüm Seçmenlerde Đdeolojik Görüşe Göre Parti Tercihi 
(Yüzde) 

 
 

Parti Tercihlerinde Đstikrar ve Kaymalar 
 
Kent seçmenlerinin dahil olduğu örneklem kitlesi içinde aynı 
partiye oy verenler (%32.9) en büyük kitleyi oluşturmaktadır. 
Köyde en büyük grup ise aynı eğilime oy verenlerden (%59.5) 
oluşmaktadır. 

Kentte aynı partiye oy verenlerin oranının köydeki orandan fazla 
çıkması kentte bu bakımdan kalıplaşmış bir tutumun olduğunu 
ifade etmeyebilir. Bu durum köyde aynı eğilime sahip olduğu 
düşünülen partileri tercih edenlerin oranı ile köydeki yaş 
ortalamasının kentten daha yüksek olması gibi etkenlerle 
açıklanabilir. Köyde çok partili yaşama geçilmesinden bu yana 
oy kullanan seçmenler bulunmaktadır. Askeri müdahalelerle 
kesintiye uğrayan demokratik hayat içinde kapatılan daha 
sonra başka isimlerle yeniden açılan partilerin bulunduğu bu 
süreç dolayısı ile söz konusu seçmenlerin aynı partiye oy 
vermesi mümkün değildir. Ancak kentte genç nüfusun daha 
fazla bulunması ve bunların sadece bir ya da iki seçimde oy 
kullanmış olması kentte aynı partiyi tercih edenlerin oranının 
daha yüksek bulunmasına yol açmış olabilir. 
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Görüşülenlerin Şimdiye Kadar Aynı Parti/Eğilimlere  
Oy Verme Durumu 

 

Kent  
Seçmenleri 

Köy 
Seçmenleri 

Tüm 
Seçmenler 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Evet, Hep Aynı Partiye Oy 
Verdim 

125 32,9 76 20,5 201 26,8 

Hayır, Her Seçimde 
Başka Partiye Oy Verdim 

111 29,2 41 11,1 152 20,3 

Aynı Eğilimdeki Partilere 
Oy Verdim 

95 25 220 59,5 315 42,0 

Daha Önce Oy 
Kullanmadım 

42 11,1 33 8,9 75 10,0 

Diğer 7 1,8 - - 7 0,9 

Toplam 380 100 370 100 750 100 

  
Parti tercihi açısından kalıplaşmış tutumlara köyde daha fazla 
rastlandığı düşüncesi iki cevap seçeneği bir arada ele 
alındığında daha kolay doğrulanmaktadır. Buna göre kentte hep 
aynı partiye oy verenler ile aynı eğilime oy verenlerin toplam 
oranı (%57.9), köyde hep aynı partiye oy verenler ile aynı eğilime 
oy verenlerin toplam oranından (%80) daha düşüktür. Buna 
karşın kentte her seçimde eğilim farkı gözetmeksizin başka 
partileri tercih edenlerin oranı (%29.2), köyde aynı orandan 
(%11.1) oldukça fazladır. 

Köyde aynı eğilimdeki partileri tercih edenlerin tamamına yakını 
sağ partileri tercih ederek genel bir eğilim tanımlaması yaparken 
aynı eğilim grubunda genellikle DYP ve AKP’yi görmektedir. Köy 
seçmenleri 2002 seçimlerine kadar genellikle DYP’yi tercih 
ederken bu seçimlerle birlikte çoğunlukla AKP’yi tercih 
etmişlerdir. Yine köyde aynı partiye oy verdiğini söyleyenler 
çoğunlukla DYP seçmenleridir. Bunlar yaşları elverdiği ölçüde 
DP, AP ve DYP’ye oy vererek kalıplaşmış bir davranış 
sergilemektedirler.  
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Diğer başlığı altında kentte ifade edilen cevaplar, seçmen 

olmasına rağmen oy kullanmayanlar ve yasal bazı sorunlardan 

dolayı oy kullanamayanlardır. 

 
Kentte 2002’den 2005’e Parti Tabanlarındaki Đstikrar ve 
Kaymalar 
 
2002 genel seçimlerinde AKP’ye oy veren seçmenlerin büyük 
çoğunluğu (%73.8), muhtemel bir seçimde yine AKP’ye oy 
vereceğini belirtmektedir. Bunun dışında AKP seçmenleri 
içindeki en büyük grubu kararsızlar (%11.7) oluşturmaktadır. 
2002’den 2005’e kentte AKP tabanından diğer partilere büyük 
oranda bir kayma gözlenmemektedir.  

AKP’ye oy verecekler ile oy kullanmayacaklar, boş oy 
kullanacaklar ve kararsız olanların oranı birlikte ele alındığında 
(%92.4), AKP’den diğer partilere yönelmenin sınırlı olduğu 
(%7.6) görülmektedir. 

Kentte çok az miktardaki ANAP oyları, en yüksek oranda 
kararsızlar grubuna (%33.3), daha sonra ise AKP’ye (%16.7) 
kaymıştır. ANAP seçmenlerinin tam olarak yarısı yine ANAP’ı 
tercih etmektedir. 

2002’de CHP’ye oy veren seçmenlerin büyük çoğunluğu (%75.9) 
yine CHP’ye oy vereceğini belirtmektedir. AKP seçmenlerinde 
olduğu gibi CHP seçmenlerinde de en büyük kayma kararsızlar 
grubuna olmaktadır (%8.6). Oy kullanmayacağını (%3.4) ve boş 
oy kullanacağını (1.7) söyleyen CHP seçmenleri dışında CHP 
tabanından sadece AKP (%5.2) ve ANAP’a (%5.2) kayma 
gözlenmektedir. 

2002’de DYP’ye oy vermiş olan seçmenlerin yarıya yakını 
(%44.9) yine bu partiyi tercih edeceğini ifade etmektedir. DYP 
tabanından da en büyük kopmayı bu defa yüksek oranda 
(%34.5) kararsızlar oluştururken önemli oranda da (%17.2) 
AKP’ye kayma eğilimi bulunmaktadır. 

2002’deki MHP seçmenlerinin de büyük çoğunluğu (%76.3), yine 
MHP’yi tercih etmektedir. Diğer partilere göre tabanını en fazla 
koruyan parti MHP’dir. Ancak MHP tabanından en büyük 
kayma, diğerlerinin aksine, kararsızlara değil, AKP’ye 
yönelmiştir (%9.2). Bunun dışında MHP tabanından diğer 
partilere kayma  gözlenmezken, diğer partilere göre daha az 
oranda kararsız (%6.6), boş oy kullanacak (%3.9) ve oy 
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kullanmayacak (%3.9) MHP seçmeni vardır. Kentte tabanını en 
fazla koruyup diğer partilere kaymanın ve kararsızların en az 
olduğu parti MHP’dir. 

SP, GP, DEHAP ve diğer oyları son derece düşük bir orana sahip 
olduğundan verileri yorumlamak güçtür. 

2002’de oy kullanmayan seçmenler muhtemel bir seçimde 
sırasıyla AKP (%25.6), yine oy kullanmayacak (%20.5), CHP 
(%17.9), kararsız (%15.4), boş oy (%7.7), MHP (%7.7), ANAP 
(%2.6) ve GP (%2.6)’ye eğilimlidirler. 

2002’de boş oy kullananlar muhtemel bir seçimde büyük 
oranda yine boş oy kullanma (%40) ve kararsız kalma (%40) 
yönelimindedirler. Oy kullanmayacaklar ile CHP’ye oy vermeyi 
düşünenler %10 oranlarındadır. 

 
Köyde 2002’den 2005’e Parti Tabanlarındaki Đstikrar ve 
Kaymalar 
 
Köyde 2002’de oy vermiş olan seçmenlerin %53.7’si yine AKP’yi 
tercih eder görünmektedir. Bu oran kentte aynı gruptaki 
seçmenlerin oranından oldukça düşüktür. Kararsız (%26) AKP 
seçmenlerinin oranı ise kentte olduğundan (%11.7) daha 
yüksektir. Tekrar bu partiye oy vermeyi düşünen köy seçmeni, 
AKP icraatını yeterli ve makul olarak değerlendirmekte veya 
çözüm getirebilecek en güçlü olasılık olarak bu partiyi 
görmektedir. Kararsızlar ve diğer partilere yönelenler AKP 
icraatından tatmin olmayanlardır. Köyde AKP’den diğer partilere 
köydeki kayma oranı (%16.9), kentteki kayma oranından (%7.7) 
daha fazladır. 

Köyde az miktardaki CHP oyları yine bu partiye (%90.5) 
yönelirken CHP seçmenlerinin bir bölümü (%9.5) kararsız 
durumdadır. 

DYP, köyde çözülme sürecindedir. DYP 2002’deki tabanının 
yarısından çok azını (%52.1) muhafaza ederken, bu partiden en 
büyük orandaki kayma AKP’ye (%24.7) olmuştur. AKP’ye 
yönelenlere yakın orandaki DYP seçmeni de kararsızdır (%20.5). 
DYP seçmeninin az bir oranı da MHP’ye yönelmiştir (%2.7). 

MHP seçmenlerinin yarıdan oldukça fazlası (%65) yine MHP’ye 
oy verecekken bu partiden en büyük oranda kayma AKP’ye 
(%20) olmaktadır. Kararsızlar bu parti tabanında da önemli 
orandadır (%15). 
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2002’de oy kullanmayanlar köyde en fazla oranda (%33.3) 
AKP’ye yönelirken bunun dışında kararsızlar (%25) ve boş oy 
kullanacaklar (%25) bulunmaktadır. Bu gruptakilerin bir 
bölümü ise oy kullanmayacağını (%8.3) ve MHP’ye oy vereceğini 
(%8.3) belirtmiştir.   

2002’de boş oy kullanan seçmenlerin büyük çoğunluğu (%62.5) 
muhtemel bir seçimde kararsızdır. Ayrıca bu grupta yer alan 
seçmenler eşit oranlarda (%12.5) oy kullanmama, boş oy 
kullanma ve MHP yönelimi içindedirler. Diğer seçeneğinde yer 
alan seçmenler eşit oranlarda (%50) DYP ve yine diğer 
seçeneğine yönelmektedir.  

 
Tüm Seçmenler Arasında 2002’den 2005’e Parti 
Tabanlarındaki Đstikrar ve Kaymalar 
 
Tüm seçmenler arasında parti tabanlarındaki istikrar ve 
kaymalara bakıldığında 2002’den 2005’e en istikrarlı partilerin 
AKP, CHP ve MHP olduğu görülmektedir. Söz konusu üç parti, 
2002’den bu yana tabanlarını önemli ölçüde muhafaza 
etmektedir. AKP ve CHP içinden en büyük kayma kararsızlara 
yönelirken, MHP’den en büyük kayma AKP’ye olmaktadır. 

Merkez sağın iki partisi ANAP ve DYP, tabanlarında en fazla 
kaymanın olduğu partilerdir. Bu partilere 2002’de oy veren 
seçmenler arayış içinde görünmektedirler. Bu partiler 2002’deki 
seçmenlerinin yarısını muhafaza ederken, diğer yarısı 
kararsızlar ve AKP arasında bölünmüştür.  

2002’den 2005’e ortaya çıkan tablo AKP’nin oy oranını koruyup 
arttırdığını, bu parti dışında herhangi bir partinin iktidar 
alternatifi olarak ortaya çıkmadığını, AKP seçmenleri dışında en 
büyük grubu kararsızların oluşturduğunu göstermektedir. 

 

Liderin Beğenilme Düzeyi ve Nedeni 
 
Hem kentte hem de köyde en beğenilen lider diğerlerine göre 
büyük çoğunlukla Recep Tayyip Erdoğan’dır. 2002 
seçimlerinden önce son derecede elit – içi bir oyun olma vasfını 
kazanan Türk siyasetinde Erdoğan, bu oyunun dışında ve halka 
yakın olarak algılanmış, bu yönüyle diğer liderlerden önemli ve 
olumlu ölçüde farklılaşmıştır.  
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Yıldız’a göre diğer liderlerin soyadları ya da ad ve soyadlarıyla 
anılmasına rağmen Erdoğan’ın bir bakıma küçümseme içeren 
bir şekilde “Tayyip” olarak kullanımı, halkın Erdoğan’ı diğer 
liderlerin karşıtı ve kendisine yakın olarak konumlandırması ile 
sonuçlanmıştır.28 

Bununla birlikte Erdoğan’ın köydeki beğenilme oranı (%44.8), 
kentteki beğenilme oranından (%36.7) daha yüksektir. Bu 
durum köyde lidere odaklı siyaset anlayışının daha yaygın 
olmasından kaynaklıdır. Köyde parti tercihini belirleyen en 
önemli etkenin lider olması, bu kanıyı güçlendirici niteliktedir. 

Isparta kentinde daha önce yapılan bir diğer araştırmada29 
Erdoğan ve Baykal’ın beğenilme düzeyleri bizim saptadığımızdan 
daha yüksek oranlarda bulunmuştur. Buna göre, Erdoğan’ın 
beğenilme düzeyi %47.2 iken, Baykal %14.4 oranında 
beğenilmektedir.30 Bizim araştırmamızda ise her iki liderin 
beğenilme düzeyinde de önemli oranda düşüş gözlenmektedir. 
Buna ek olarak kentte Erdoğan’ın beğenilme düzeyine çok yakın 
bir oranda (%36.2), hiçbir lideri beğenmeyenler bulunmaktadır. 
Bu durum önemli bir memnuniyetsizliğin göstergesi olabileceği 
gibi 2002 seçimlerinin ardından geçen iki buçuk yıllık sürede 
seçim dönemindeki siyasal hareketliliğin yerini iktidar ve 
muhalefetin olağan çalışmalarının almasından dolayı siyasete ve 
lidere olan ilgi azalmış olabilir.  

Yine her iki liderin beğenilme oranlarının kentte zaman içinde ve 
köye göre daha düşük çıkması, kentte parti tercihini etkileyen 
lider etkeninin köydeki kadar önemli düzeyde olmaması ile de 
açıklanabilir. Köyde hiçbir lideri beğenmediğini ifade edenlerin 
oranının (%12.6) kente göre oldukça düşük düzeyde olması bu 
kanıyı güçlendirici niteliktedir. 

 

 

 

 

 
                                                           
28Nuran Yıldız, Türkiye’de Siyasetin Yeni Biçimi - Liderler Đmajlar Medya, Phoenix 
Yayınları, Ankara 2002, s.138. 
29Şaban Sitembölükbaşı, “Isparta’da Seçmenlerin Parti Tercih Nedenleri Üzerine Bir 
Araştırma: 1995,1999 ve 2002 Genel Seçimleri Karşılaştırması, Akdeniz Üniversitesi ĐĐBF 
Dergisi, Sayı:8, Yıl:2004, ss.156-176 
30 Sitembölükbaşı, “Isparta’da Seçmenlerin...”, s,161 
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En Beğenilen Lider 

 
Lider 

Kent 
Seçmenleri 

Köy 
Seçmenleri 

Tüm 
Seçmenler 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Deniz Baykal 23 6 12 3,2 35 4,6 

Devlet Bahçeli 34 8,9 10 2,7 44 5,8 

Mehmet Ağar 6 1,6 2 0,5 8 1,1 

R. Tayyip 
Erdoğan 

140 36,7 167 44,8 307 40,7 

Cem Uzan 4 1 3 0,8 7 0,9 

Recai Kutan 1 0,3 - - 1 0,1 

Hiçbiri 138 36,2 47 12,6 185 24,5 

Diğer 35 9,2 132 35,4 167 22,1 

Toplam 381 100 373 100 754 100 

  
Köyde Erdoğan’ın beğenilme düzeyinin ardından en fazla “diğer” 
başlığı altındaki yanıtlar (%35.4) gelmektedir. Bu başlık altında 
çoğunlukla en beğenilen lider Süleyman Demirel’dir. Bu tercih 
köyde özellikle Demirel’in Ispartalı olmasına ve 1965’ten bu 
yana memlekete yaptığı icraatlara bağlanmaktadır. Köyde 
beğenilen diğer liderler arasında Menderes’in bulunması önemli 
bir göstergedir. Demirel’in beğenilme oranı kadar olmasa da 
Menderes’in DP iktidarının üzerinden yarım asra yakın bir 
zaman geçmişken halen en beğenilen lider yanıtları arasında yer 
alması köyde gelenek haline gelmiş düşünce ve davranışların 
geçerliliğini göstermektedir. 

Bir başka Ispartalı siyasetçi olan Erkan Mumcu’nun köydeki 
beğenilme oranı kenttekine göre oldukça düşüktür. Bunun 
nedeni, Mumcu’nun siyasal yelpaze üzerindeki hareketli 
görüntüsünün köy seçmenleri tarafından anlamlandırılmasının 
daha zor olması ile Demirel’e göre daha yeni ve halka daha 
mesafeli görüntüsü olsa gerektir.   

Deniz Baykal ve Devlet Bahçeli’nin kentteki beğenilme oranları 
(Baykal %6, Bahçeli %8.9), köydeki beğenilme oranlarından 
(Baykal %3.2, Bahçeli %2.7) daha yüksektir. Bu durum her iki 
liderin partilerinin kentte ve köydeki tercih oranları ile 
paraleldir. 

Diğer liderlerin beğenilme oranları anlam ifade etmeyecek 
düzeyde düşüktür. Bu bakımından kent ve köydeki beğenilme 
düzeyleri konusunda bir değerlendirmede bulunmak için eldeki 
veriler yetersiz düzeydedir.  
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Liderin beğenilme nedeni olarak hem kentte hem de köyde en 
fazla öne çıkan neden “icraat”tır (kentte %23.2, köyde %26.9). 
Liderin icraatı, onun iş yapabilme / sağlayabilme yeteneği ile 
ölçülmektedir. Bu açıdan başarılı görülmesi, liderin beğenilmesi 
bakımından onun ideolojisi veya liderlik vasıflarından daha 
önemli görülmektedir.  

 

Liderin Beğenilme Nedeni 

Beğenilme Nedeni 
Kent 

Seçmenleri 
Köy 

Seçmenleri 
Tüm 

Seçmenler 
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Ispartalı Olması 3 1,3 73 23,9 76 14,0 

Partimin Lideri Olması 15 6,3 16 5,2 31 5,7 

Genç Olması 5 2,1 2 0,7 7 1,3 

Dürüst Olması 41 17,3 22 7,2 63 11,6 

Đcraatları 55 23,2 82 26,9 137 25,3 

Đdeolojisi 45 19 32 10,5 77 14,2 

Halkla Đlişkileri 9 3,8 30 9,8 39 7,2 

Karizmatik Olması 20 8,4 8 2,6 28 5,2 

Tecrübesi 9 3,8 - - 9 1,7 

Alternatiflerinin Kötü 
Oluşu 

7 3 2 0,7 9 1,7 

Çalışkan ve Aktif Olması 16 6,8 32 10,5 48 8,9 

Ototiter Olması 3 1,3 - - 3 0,6 

Kararlı Olması 4 1,7 - - 4 0,7 

Đleri Görüşlü Olması 5 2,1 6 2 11 2,0 

Toplam 237 100 305 100 542 100 

  

Ülkemizde ekonomik koşulların elverişli olmaması, liderin 
beğenilme düzeyi ve parti tercihlerinin oluşmasında icraatı en 
önemli ölçüt haline getirmektedir. Đcraat bu bağlamda özellikle 
köyde ideoloji ve program gibi etkenlerden önce gelmektedir. 
Köyde sağ eğilime sahip olması önkoşulu ile “iş yapacak” ve 
“yaptığı işe inanılacak” herhangi bir liderin tercih edilme 
ihtimali fazladır. 

Bununla birlikte icraatın ardından kentte liderin beğenilme 
düzeyini en çok belirleyen ölçüt ideoloji (%19), köyde ise 
Ispartalı veya hemşehri olması (%23.9) gelmektedir. 
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Ülke Geleceğinden Umutlu Olma Durumu 
 
Genel olarak kent ve köy seçmenleri büyük oranda ülke 
geleceğinden umutludurlar. Ancak ülke geleceğinden beslenen 
umut oranı kentte ve köyde birbirinden farklıdır. Her iki 
yerleşim yerinde de en yüksek orana sahip yanıt “umutluyum” 
olmuştur. Ülke geleceğinden “az umutlu” olanların oranı kentte 
daha fazladır. 
 

Ülke Geleceğinden Umutlu Olma Durumu 

 
Kent 

Seçmenleri 
Köy 

Seçmenleri 
Tüm 

Seçmenler 
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Çok Umutluyum 22 5,8 45 12 67 8,9 

Umutluyum 144 37,8 143 38,1 287 38,0 

Az Umutluyum 128 33,6 87 23,2 215 28,4 

Umutsuzum 87 22,8 100 26,7 187 24,7 

Toplam 381 100 375 100 756 100 

 
Her iki yerleşim yerinde de “çok umutlu” olanların oranı en 
düşük düzeydedir. Buna karşın köyde kente göre çok umutlu 
olanların oranı daha yüksektir. Ülke geleceğinden “umutsuz” 
olanların oranı da köyde daha fazladır. 
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ISPARTA’DA SOSYAL HĐZMET ANLAYIŞI 
          

Nilüfer Negiz 

 
Kamu hizmetlerinin temel amacı, vatandaşlarının yaşam 
biçimini çağdaş değerlere uygun biçimde iyileştirmek, refah 
düzeyini arttırmaktır. Đyi bir yönetim, yönetim uygulamalarında 
şeffaflığı sağlayan, halkın hizmetlerden memnuniyet duymasını 
gerçekleştiren ve katılımcı bir yönetim kültürü yerleştiren 
yönetimdir. Belediyelerin mahalli alanlarda hizmet üretimlerinde 
ve bunlara erişimde, bunlara ulaşamayan “yoksun kesim” 
olarak ifade edebileceğimiz gruplara sosyal yardım ve hizmet 
sunması, hem anayasal ölçütlerde sosyal devlet olmanın bir 
gereği hem de fonksiyonları gereğidir. 

Sosyal yardım ve hizmet açılımında bir taraftan yoksun 
durumdaki gruplara destek sağlamak yer alırken, diğer taraftan 
sosyal hizmet yönüyle de mahalli alanlarda herkes tarafından 
ihtiyaç duyulan sosyal içerikli hizmetlerini kapsamaktadır.  

Teoride belediyelere ilişkin yasal olarak çerçevesinin çizildiği 
sosyal yardım ve hizmet misyonunun uygulamadaki görünümü 
ya da halkın bunları bilme ve bunlardan yararlanma düzeyi ne 
derece etkindir? Çalışma, Isparta Belediyesinin sosyal hizmet ve 
yardımlarının yerel halk tarafından ne derece bilinip, 
yararlanıldığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

 

Araştırmanın Alanı Amacı ve Metodolojisine Đlişkin Bilgiler 

 

Araştırma alanını Isparta ili (merkez) oluşturmaktadır. 
Araştırmanın temel amacı, söz konusu alanda yerel otoritenin 
teorik olarak yukarıda tartışılan “sosyal belediye” ve “sosyal 
hizmet” anlayışını kavrayabilmek adına bu yöndeki faaliyetlerini 
ortaya koymak ve yerel halkın söz konusu bu hizmetlerden 
haberdar olma, yararlanma ve değerlendirme düzeyi hakkında 
bir durum değerlendirmesi yapmaktır.  
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Araştırma alanında evren, 2009 Mart mahalli seçimlerinde yer 
almış 184.886 seçmendir.31 Bu hedef evreni temsil edebilecek 
örneklem büyüklüğü,  %95 güven aralığında, ± %5 örnekleme 
hatası için, 383 olarak belirlenmiştir.32 Buna göre çalışmada, 
minimum 383 olan örneklem büyüklüğünün her bir mahalle 
için temsil edebilecek alt sınırı, orantı yoluyla belirlenerek 
toplamda 504 katılımcıya ulaşılmıştır. Buna göre her bir 
mahalle için hesaplanan ve ulaşılan katılımcı sayısını gösteren 
tablo aşağıda verilmiştir. 

Araştırmada, çalışmanın amacına yönelik değerlendirmeleri 
yapmamızı sağlayıcı soruların yer aldığı anket formu 
kullanılmıştır. Söz konusu sorular, araştırma alanından (Isparta 
Belediyesi) alınan bilgiler dâhilinde oluşturulmuş, teorik ve 
pratik hayattan görüşler alınarak desteklenmiştir. Soruların 
anlaşılırlığını test etmek üzere anket formları, alandan küçük 
bir kesite uygulanarak, gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 2009 
Aralık ayı içinde de uygulama safhasına geçilmiştir. Anketörlerin 
yardımıyla anketler ocak ayı içinde tamamlanmıştır. Son olarak 
araştırmaya ilişkin veriler SPSS paket programına işlenmiş, 
çeşitli istatiksel analizler yapılarak aşağıdaki bulgular elde 
edilmiştir.  

 

Araştırma Bulguları 

Araştırma Alanında Mevcut Durum  

 

Isparta belediyesinde 2009 Mart seçimleri ile yeni bir yönetim 

göreve geldiği için, her iki döneme ait sosyal hizmet faaliyetleri 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

 

 

 

                                                           
31 Mahalle başına düşen seçmen sayısı ve toplamı Isparta Đl Seçim 
Kurulundan Kasım 2009’da alınmıştır. 
32 Farklı hedef kitle büyüklükleri ve hata düzeyleri için ihtiyaç duyulan 
örneklem büyüklükleri için, bkz: Türker BAŞ, Anket Nasıl Hazırlanır 
Uygulanır Değerlendirilir, Seçkin Yayınları, 4.Baskı, Ankara 2006, s.47.  
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2009 Mart Öncesi ve Sonra Isparta Belediyesinde Yürütülen 
Sosyal Hizmetler ve Đlgili Birimler 

 
2004-2009                                                                    2009- 
Isparta Belediyesi Yönetimi                          Isparta Belediyesi 
Yönetimi 
                                   
AKMASA33                                            SOSYAL YARDIM ĐŞLERĐ MD.                                 
ISPEM34                                                 Kaldırılmıştır.35                                         
ISMEK36                                                    Faaliyetlerine devam  
MUHTARLAR MECLĐSĐ37                          Kaldırılmıştır.38 
MAHALLE MECLĐSĐ39                                Kaldırılmıştır.40     
GENÇLĐK MECLĐSĐ41                              Faaliyetlerine devam 
HANIMLAR MECLĐSĐ42                             Kaldırılmıştır.43     
 

                                                           
33 2004 yılında kurulmuş olan ‘AKMASA’, ilde ihtiyaç sahibi, yaşlı ya da 
kimsesiz kesimler başta olmak üzere ayni ve nakdi içerikli gelen talepleri 
inceleyerek imkanlar doğrultusunda yerine getirmek üzere oluşturulmuş 
birimdir. Görevde olduğu dönemde 10.342 istek alınmış, bu isteklerin 10.123 
tanesi yerine getirilerek, vatandaş bilgilendirilmiştir. 
34 Isparta Belediyesi Sağlık, Psikolojik, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi 
anlamına gelen ISPEM vatandaşlara ücretsiz olarak, sağlık ve danışmanlık 
hizmetleri sağlamıştır. 
35 Sözleşmedeki şartlara uymadığı gerekçesi ile hakkında dava açılarak 
faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiş. 
36 Isparta Belediyesi Sanat ve Eğitim Meslek Kursları anlamına gelen ISMEK 
el sanatları, mesleki ve teknik eğitimler, bilgisayar teknolojileri, dil eğitimi, 
Türk Đslam sanatları, müzik eğitimi alanlarında kurslar yoluyla vatandaşlara 
ücretsiz olarak, hizmet sunmuştur. 
37 Belirli zaman dilimlerinde, belediye başkanlığı başkanlığında tüm mahalle 
muhtarlarıyla birlikte toplantılar düzenleyerek, bu toplantılar yoluyla 
mahallenin sorunlarını, dilek ve şikayetleri dile getirilerek belediye ile halk 
arasında bir köprü olma görevini yürütmüşlerdir. 
38 Faaliyete geçememesi gerekçesi ile kaldırılmıştır. 
39 Mahalle sakinleri ve belediye görevlerinden oluşan meclis, mahalle 
sakinlerinin dilek ve şikâyetlerini dinleyerek eldeki imkânlar ölçüsünde 
sorunlara çözüm bulabilmek için oluşturulmuştur. 
40 Faaliyete geçememesi gerekçesi ile kaldırılmıştır. 
41Gençleri bir araya getirerek, sorunlarının tartışılması, isteklerinin dile 
getirilmesi, geleceğe dair bilinçlendirilmeleri ve gençler için eğitim, 
kültür,sanat vb. faaliyetleri düzenlemek gibi görevleri üstlenmiş bir meclistir. 
42 Otuz üyesi asil olmakla birlikte toplam 40 üyeden oluşan, 2 yılda bir 
toplanan siyasi niteliği olmayan bir oluşum olarak; Dünya Kadınlar Günü 
sebebiyle özürlülere tekerlekli sandalye yardımı Mağdur kadınların tespiti ve 
onlara destek sağlanması Toplu ağaç dikimi, Huzur evi ziyaretleri Hanımlar 
arsında birliği sağlamak amacıyla sosyo-kültürel geziler düzenlemek ve tüm 
özel günlerde ziyaretler gerçekleştirmek biçiminde faaliyetler yürütmüşlerdir. 
43 Yeniden ve yeni bir misyon ile oluşturulmak üzere kaldırılmıştır. 
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Sonuç olarak bugün görevde olan Isparta belediyesi bünyesinde, 

sosyal hizmet ve yardımların türleri ve bu hizmetleri veren 

birimler açısından genel görünüm aşağıdaki gibidir.44 

 

 
I. Sosyal Yardım Đşleri Müdürlüğü 
a-Gıda Yardımı 
b-Yakacak Yardımı 
c-1. ve 2. El Giyecek Yardımı 
d-Eşya Yardımı 
e-Sağlık Hizmetleri Yardımı  
f-Engelli Araçları Temini 
g-Halk Günlerine Katılım 
II. Gençlik Meclisi 
III. ISMEK (Isparta Meslek Edindirme Kursları) 
a-Beceri Sanat Kursları 
b-Mesleki Kurslar 
IV. Diğer Hizmetler (Sanat, Kültür, Spor vb. Hizmetler) 
a-Açık Hava Doğa Sporları-Alanları 
b-Gül ve Halı Festivali 
c-Ramazan Çadırı 
d-Gündüz Bakımevleri 
e-Toplu düğün ve Sünnet 
f-e-belediye  
 

Đstatistikî Veriler 

 
Farkındalık ve Yararlanma Düzeyine Yönelik Bulgular 
(sosyal yardım amaçlı, eğitsel amaçlı ve diğer (kültürel, 
sanat, spor vb) işler/hizmetler sırasıyla ) 

 
Isparta belediyesi sosyal yardım işleri birimi ve bu birim 
tarafından sunulan sosyal yardımları biliyor musunuz? 

Sorusuna aldığımız yanıt katılımcıların %57.1 (288) evet, %42.9 

(216) hayır biçimindedir. Buna göre katılımcıların yaklaşık 

yarısının bu birim ve hizmetlerinden haberdar olmaması, genel 

açısından düşünüldüğünde halk-belediye iletişimsizliğini de bir 

                                                           
44 Söz konusu bilgiler Kültür ve Sosyal Đşler Müdürlüğü biriminden 
alınmıştır. (Aralık 2009) 
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anlamda ortaya koymaktadır. Yine bu soruyla paralel, ilgili 

birimin hizmetlerinden yararlanma durumları %86.7 (437) hiç 

yararlanmadım ve % 12.3 yararlandım (67 ) (% 10.7 kısmen 

yararlandım ve % 2.6 çok yararlandım ) oranları, yukarıdaki 

yorumu destekler niteliktedir.  

 
Türlerine Göre Sosyal Yardımlardan Yararlanma Düzeyi 

 
 

Gıda 
S      % 

Yakaca
k 
S      % 

Giyece
k 
S      % 

Eşya 
S     % 

Sağlık 
S      % 

Engelli 
S      % 

Halk 
Günü 
S      % 

Evet  
Yaralandım 

36    
7.1 

47     
9.3 

20     
4.0 

7    1.4 
7       
1.4 

1      
0.2 

34     
6.7 

Hayır  
Yararlanma
dım 

468 
92.9 

457 
90.7 

484 
96.0 

497 
98.6 

497  9 
8.6 

503 
99.8 

470  
93.3 

 

Sosyal yardım işleri birimini bilen ve bu birimin sosyal 

yardımlarından yararlanan katılımcıların, sosyal yardımın 

türüne göre dağılımları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna 

göre öne çıkan sosyal yardım türü, yakacak yardımı, gıda 

yardımı ve halk günleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

yardımlardan yararlananlara, önem derecesine göre sıralamaları 

istendiğinde elde edilen sonuç benzer niteliktedir. 

 

Sosyal Yardımları Önem Derecesine Göre Sıralaması 
Önem 
Derecesi 

1 2 3 Toplam 
S                % S                % S                % S             % 

Gıda 309 63.8 154 31.8 21 4.3  484 100 

Yakacak 98 27.8 214 60.8  40 11.4 352 100 

Halk Günü 36 10.9 76 23 219 66.2 331 100 

Giyecek 4 8.3 4 8.3 48 83.3 48 100 

Eşya 1 2.1 9 18.8 38 79.2 48 100 

Sağlık 41 21 29 14.9 125 64.1 195 100 

Engelli 2 40 1 20 2 40 5 100 

 
Yukarıdaki tablo katılımcıların ilk 3 sıralamasına göre, 
katılımcılar tarafından en çok sıralamaya koyulan kriterlerin 
aldığı frekans değerlerine göre oluşturulmuştur. Buna göre gıda 
yardımı, toplam 484 kişi tarafından ilk 3 sıralamasına 
yerleştirilerek 309 kişinin 1. sırasında yer almıştır. Bu anlamda 
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bu kriterleri sıralamaya alan kişi sayısı daha anlamlı olacağı 
için aşağıdaki ilk 3 oluşturulmuştur. 

1. Sıra: Gıda yardımı     %63.8      (309 kişi) 
2. Halk Günleri              % 66.2   (219 kişi) 
3. Yakacak yardımı         %60.8    (214  kişi)   
 
Belediyenin eğitsel amaçlı hizmetlerinde belediye tarafından 
verilen çeşitli kurs hizmetleri yer almaktadır. Bu hizmetlerden 
haberdar olma ve yaralanma düzeyi aşağıda verilmiştir. Buna 
göre; 

Bu hizmetlerden haberdar olma durumu toplam 504 katılımcı 
içinde,  %55.2 (278) evet, %44.8 (226) hayır biçimindedir. 

Yararlanma düzeyi ise; %81.2  (409) hiç yararlanmadığını ifade 
ederken, %18.9 (95) yararlandıklarını belirtmişlerdir. Son olarak 
bu hizmetlerin katılımcılar tarafından önem derecesine göre 
sıralaması ise aşağıdadır.  

 

Eğitsel Hizmetlerin Önem Derecesine Göre Sıralaması 
ĐSMEK  1 2 3 Toplam 

S              % S              % S              % S              % 
1:El sanatları 123 25.1 88 17.9 280 57 491 100 
2:Mes. Ve 
ek.Kur 

183 37.3 287 58.5 21 4.3 491 100 

3:Bilg.Kur. 185 7.7 117 23.8  189 38.5 491 100 

  
Tabloya göre oluşan sıralama ise şöyledir. 
1. Bilgisayar Kursları               %37.7    (185 kişi) 
2. Meslek ve Teknik Kurslar     % 58.5   (287 kişi) 
3.El Sanatları Kursları            %57       (280 kişi)   

 
Buradaki ilk 3 sıralamasında, üçünde de katılımcı sayısı eşit 
(491) olduğu için her bir kriterin hangi derecede yüzdeliği fazla 
ise yukardan aşağıya doğru sıralanarak oluşturulmuştur. 

Belediye tarafından sunulan diğer sosyal iş /hizmetler başlığı 
altında, hem kültür ve sanat hem de spor hizmetleri yer 
almaktadır. Hizmet yelpazesi geniş olmadığı için tüm bu 
hizmetler diğer başlığı altında ele alınmıştır. 
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Türlerine Göre Diğer Sosyal Đş /Hizmetlerden Yararlanma 
Durumu 

 
 

A.hava-
Doğa Spor 
Alanları 

Gül hali 
Festivali 
 

Ramazan 
Çadırı 
 

Gündüz 
Bakim 
evleri  

S         % S          % S             % S            % 

Evet 
Yaralandım 

90 17.9 239 7.4 187 37.1 3 0.6 

Hayır 
Yararlanmadım 

414 2.1 265 2.6 317 62.9 501 99.4 

 

Tablodan da görüldüğü üzere belediye tarafından yürütülen 
diğer sosyal iş-hizmetlerden en çok bilineni ve en çok 
yararlanılanları ramazan çadırı ve festival hizmeti olmuştur. Bu 
hizmetlerin katılımcılar tarafından önemsenme derecesinde de 
benzer sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre oluşan sıralama 
şöyledir. 

 
Diğer Sosyal Đş /Hizmetlerin Önem Derecesine Göre 

Sıralanması 
Önem Derecesi 1 2 3 Toplam 

S          % S          % S          % S         % 

A.havaDoğaSpor 
Alanları 

107 2.4 100 21 270 56.6 477 100 

Gül hali 
Festivali 

256 52.2 207 42.2 27 5.5 490 100 

Ramazan Çadırı 101 23 175 39.8 164 37.3 440 100 
Gündüz Bakim 
Ev. 

29 39.7 11 15.1 
33 
 

45.2 48 100 

 
1. A.hava-Doğa Spor Alanları                 %56.6        (270 kişi) 
2. Gül hali Festivali                                % 52.2       (256 kişi) 
3. Ramazan Çadırı                                  %39.8        (175 kişi)   
 
  
Sonuç  

 

Çalışma Isparta belediyesinin sosyal hizmet ve sosyal yardım 
açısından mevcut durumunu, bizzat bu hizmetleri sunduğu 
yerel halkın bilgi-yararlanma düzeyiyle ortaya koymaya 
çalışmıştır. Görülen şudur ki, araştırmaya katılanların büyük 
çoğunluğu gelir, meslek ve eğitim açısndan düşük 
basamaklarda yer almasına rağmen, yaşadıkları alanda yerel 
otoritenin ihtiyaçlarına yönelik sunduğu hizmetlerden 
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yararlanmadan öte, bir çoğu ilgili birimlerden ve bu 
hizmetlerden haberdar bile değil. Bu durumun toplumsal 
grupların ilgisizliğinden mi yoksa yönetim-halk arasındaki 
mesafeden mi kaynaklandığı konusunda bir yargıya varmak 
kolay değil.  

Araştırma alanında önemli bir diğer sonuç, ilgili yerel birimin 
sunduğu sosyal hizmet ve yardımlardır. Bu noktada, Isparta 
belediyesinin de birçok belediye gibi bu konuda (teoride 
verdiğimiz ve belediyelere yüklenen geniş sosyal hizmetler 
yelpazesi bağlamında) çok geniş hizmet çeşitlerine sahip 
olmadığıdır. Elbette bu durumun, yerel birimlerin seçimlerle 
dönemlik olarak değişmeleri ve ekonomik durumları ile ilişkili 
olduğunu da unutmamak gerekmektedir. Bu konunun hem 
hizmeti üreten birimler hem de hizmetten yararlanan halk 
düzleminde çok da tanınır-üzerinde durulur bir durum olmadığı 
gözlemlenmektedir.  

Görünürde yasal çerçevede sosyal ve kültürel hizmetler 
açısından geniş bir çerçeve çizilen yerel otoritelerin, öncelikle bu 
görevin tanımını tam olarak anlamaları gerekmektedir. Sosyal 
yardım elbette sosyal hizmet anlayışı içindedir ancak bu anlayış 
içinde muhtaçlara, daimi-dönemsel ayni ya da nakdi yardım 
yapmak çoğunluklu olarak ilk akla gelen olmak yerine, değil 
toplumda bu kesimleri olabildiğince daraltmak ilk ve ön planda 
olmalıdır. Yine,  sosyal hizmet sadece toplumda belirli kesimlere 
yönelik faaliyetler olmaktan çıkarılıp tüm topluma mal edilebilir 
hale getirilmelidir. Ancak bu yolla bu hizmetlerden faydalanacak 
yerel halkın algılama ve faydalanma düzeyi yükselecektir. 
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E-BELEDĐYE HĐZMETLERĐNDEN YARARLANMA DÜZEYĐ: 
ISPARTA ĐNCELEMESĐ 

 

      Nilüfer Negiz 
 

1990’larla birlikte bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, 
küreselleşme sürecinin hızlanması ve buna paralel olarak ulus 
devlet anlayışının değişmesi ve güç kaybetmesi, demokrasiye ve 
insan haklarına verilen önemin yoğunlaşması, piyasanın 
güçlenmesi ve devletin küçültülmesine yönelik düşüncelerin 
artması, geleneksel yönetim anlayışının halkın artan taleplerini 
ve beklentilerini karşılamakta yetersiz kalması ve yeni kamu 
yönetimi anlayışının gelişimi gibi bir çok değişken, kamu 
yönetimini önemli ölçüde etkilemiştir. Bilişim teknolojisine bağlı 
olarak gelişen bilgi toplumu ve özellikle internet aracılığıyla 
oluşturulan küresel iletişim ortamı, kamu yönetimini etkin, 
verimli, kaliteli kılacak ve katılımcı demokrasiyi işler bir yapıya 
dönüştürmeyi kolaylaştıracak, e-devlet modelini ortaya 
çıkarmıştır. E-devlet uygulamaları, kullanıcılarına verimlilik, 
tasarruf ve kolaylık sağlamakta ve zaman kazandırırken, 
yönetime de, şeffaflık, etkinlik ve vatandaş odaklı hizmet 
anlayışını güçlendirmektedir. 

Elektronik devletin yerel yönetimlerde en geniş uygulama 
bulduğu alan belediyeler olmaktadır. Özellikle halka en yakın 
yönetim birimi olarak belediyelerin hizmetlerinde etkinlik ve 
verimlilik sağlayabilmesinde elektronik dönüşüm önem arz 
etmektedir. Isparta belediyesi web sitesine sahip olan ve 
hizmetlerini elektronik ortama taşımış bir belediyedir. Ancak 
vatandaşın bu imkânı ne kadar kullandığı önemli bir sorudur. 
Özellikle literatürde e-belediye çalışmalarına bakıldığında, daha 
ziyade belediyelerin web siteleri ve bunların işlevselliği, 
belediyelerin e-belediye uygulamaları üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. E-belediye hizmetlerini yerel halkın kullanım 
durumu üzerine literatürde çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 
anlamda çalışma özgün bir değer taşımaktadır. 

 

Araştırmanın Alanı, Amacı ve Metodolojisi  

 

Araştırma alanını Isparta ili oluşturmaktadır. Araştırmanın 
temel amacı, Isparta belediyesinin web üzerindeki e-hizmetlerini 
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yerel halkın tanıma, kullanma ve değerlendirmesini ortaya 
koymaktadır. Araştırma alanında evreni Isparta merkez 
oluşturmaktadır. Buna göre evren  TÜĐK’in adrese dayalı nüfus 
kayıt sistemine göre 2009 yılı Isparta’nın yaklaşık nüfusu 
190.000’dir. Çalışmada evrene tamamen ulaşabilmek adına 
Isparta’nın mahalle büyüklükleri ve toplam seçmen sayıları 
alınarak45, her bir mahalleyi temsil edecek katılımcı 
hesaplanmış, anketler bu ölçüte uyularak yapılmıştır. Buna 
göre oluşturulan tablo aşağıdadır.(Tablo:1) Bu hedef evreni 
temsil edebilecek örneklem büyüklüğü,  %95 güven aralığında, ± 
%5 örnekleme hatası için, 383 olarak belirlenmiştir.46 Buna göre 
çalışmada, minimum 383 olan örneklem büyüklüğünün her bir 
mahalle için temsil edebilecek alt sınırı, orantı yoluyla 
belirlenerek toplamda 504 katılımcıya ulaşılmıştır. Buna göre 
her bir mahalle için hesaplanan ve ulaşılan katılımcı sayısını 
gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Araştırmada, çalışmanın 
amacına yönelik değerlendirmeleri yapmamızı sağlayıcı 
soruların yer aldığı anket formu kullanılmıştır. Söz konusu 
sorular, Isparta Belediyesi’nin web üzerinde sunduğu hizmetler 
dâhilinde oluşturulmuş, teorik ve pratik hayattan görüşler 
alınarak desteklenmiştir. Soruların anlaşılırlığını test etmek 
üzere anket formları, alandan küçük bir kesite uygulanarak, 
gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 2009 Aralık ayı içinde de 
uygulama safhasına geçilmiştir. Anketörlerin yardımıyla 
anketler ocak ayı içinde tamamlanmıştır. Son olarak 
araştırmaya ilişkin veriler SPSS paket programına işlenmiş, 
çeşitli istatistiksel analizler yapılarak aşağıdaki bulgular elde 
edilmiştir. 

 
Araştırmanın Bulguları 

 

Araştırmaya katılanlara ilişkin demografik veriler yukarıda toplu 
olarak verilmiştir. Yaş açısından genç-orta yaş kategorisi 
ağırlıktayken, cinsiyet açısından her iki cinsiyet için hemen 
hemen eşit oranda katılımcıya ulaşılmıştır. Eğitim açısından 
katılımcıların durumları, ilköğretim ve lise toplamında %61.1 ile 
orta seviyede seyretmiştir. Yüksek eğitim seviyelerine rastlansa 
                                                           
45 Mahalle başına düşen seçmen sayısı ve toplamı Isparta Đl Seçim 
Kurulundan Kasım 2009’da alınmıştır. 
46 Farklı hedef kitle büyüklükleri ve hata düzeyleri için ihtiyaç duyulan 
örneklem büyüklükleri için, bkz: Türker BAŞ, Anket Nasıl Hazırlanır 
Uygulanır Değerlendirilir, Seçkin Yayınları, 4.Baskı, Ankara 2006, s.47.  
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da (öğrenci katılımcıların etkisi yüksektir) oranın genele göre 
düşük olduğu ortadadır. Yine gelir durumu açısından görünüm 
%78.5 ile düşük-orta altı gelir grubunda olmalarıdır. Son olarak 
meslek açısından en düşüğü çiftçi olmak üzere, tüm meslek 
gruplarına birbirine yakın oranlarda ulaşılmıştır. 

 

Bilgisayar, Đnternet ve Elektronik Hizmetleri Kullanıma 
Đlişkin Sonuçlar; 

 
Katılımcılara bilgisayar ve interneti kullanım ve belediyenin web 
sitesi ve e-hizmetleri hakkında bilgi, kullanım ve 
değerlendirmeleri sorulmuştur. Çalışmaya katılan toplam 526 
katılımcının %73.4 bilgisayar kullanmayı bildiklerini ifade 
ederken, bu grubun %43.5 iyi, %45.9 orta ve %10.6’sı da düşük 
seviyede bilgisayar kullanmayı bildiklerini belirtmişlerdir. Aynı 
grubun interneti kullanım seviyeleri ise, %41.5 iyi, % 45.1 orta 
ve %13.5 oranında düşük seviyededir.   

Bilgisayar kullanmayı bilen bu grubun (%73.4), %43.5’i hem 
bilgisayarı iyi kullanabilmekte hem de %41.5 oranında interneti 
iyi kullanabilmekte. Burada bilgisayar sahibi olmak (evde ve iş 
yerinde) ve kullanım sıklığı elbette önemli bir etkendir. Yine 
benzer oranlar bu konuda da elde edilmiştir. Yani, internete 
nereden erişim sağlıyorsunuz? Sorusuna %43.5 ev derken, 
%10.9 işyeri, %34.5 hem ev hem de işyeri yanıtını vermişlerdir.  

 

 

         
  

Bilgisayar kullanmayı 
biliyor musunuz? 

 Frekans 
Geçerli 
Yüzde 

Evet 386 73,4 

Hayır 140 26,6 

Toplam 526 100,0 
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Đnterneti kullanım seviyeleri 

   
Frekans 

Geçerli 
Yüzde 

Çok iyi 25 6,5 

Đyi 135 35,0 

Kısmen 174 45,1 

Đyi değil 37 9,6 

Hiç iyi değil 15 3,9 

Toplam 386 100,0 

Kayıp Değer  140  

Toplam 526  

Bilgisayar Kullanım Seviyesi 

 Frekans 
Geçerli 
Yüzde 

Çok iyi 25 6,5 
Đyi 143 37,0 
Kısmen 177 45,9 
Đyi değil 29 7,5 
Hiç iyi değil 12 3,1 
Toplam 386 100,0 
Kayıp Değer  140  
Toplam 526  

Belediyenin web sitesini biliyor 
musunuz? 

 

 Frekans 
Geçerli 
Yüzde 

Evet 213 55,2 

Hayır 173 44,8 

Toplam 386 100,0 

Kayıp değer 140  

Toplam 526  
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Belediyenin web sitesini bilme ve ziyaret edip etmedikleri 
sorulduğunda, %55.4’nün bildiği ve %37.8’nin ziyaret ettiği 
ortaya çıkmıştır. Yine, çalışmada en çarpıcı soru ve sonuç 
olarak nitelendirebileceğimiz, Isparta Belediyesi e-hizmetlerinden 
web üzerinden yararlanmak için kayıtlı kullanıcı mısınız? 
sorusunda  % 99 hayır, %1 evet sonucuna varılmıştır. Bu 
hizmetlerden yararlananların oranı da doğal olarak  % 2.6 
oranında oldukça düşüktür. Elektronik ortamda sunulan 
hizmetlerden yararlanmak için kayıtlı kullanıcı olmak 
gerekmektedir. 526 kişi üzerinde yapılan çalışmada sadece 
toplam 4 kayıtlı kullanıcıya rastlanmıştır. Isparta genelinde bu 
rakamın kaç olduğu belediyeye sorulmuş ve eylül 2010 itibariyle 
445 kayıtlı kullanıcı olduğu öğrenilmiştir. Bu sonuç, çalışmada 
tartışılan “e-vatandaş” konusu ile parelik arz etmektedir. 
Sistemleri, kurumları, hizmetleri elektronik ortama taşımak, bu 

Isparta Belediyesi tarafından 
sunulan e-hizmetlerden 

yararlandınız mı? 
 

Frekans 
Geçerli 
Yüzde 

Evet 10 2,6 
Hayır 376 97,4 

Toplam 386 100,0 

Kayıp 
değer 

140   

Toplam 526   

Isparta Belediyesi e-
hizmetlerinden web 

üzerinden yararlanmak için 
kayıtlı kullanıcı mısınız? 

 
Frekans 

Geçerli 
Yüzde 

Evet 4 1,0 
Hayır 382 99,0 
Toplam 386 100,0 
Kayıp 
değer 

140  

Toplam 526  

Đnternete erişim sağlanan 
yerler 

 
Frekans 

Geçerli 
Yüzde 

Ev 168 43,5 
Đşyeri 42 10,9 
Đnternet 
Kafe 

29 7,5 

Ev- 
Đşyeri 

133 34,5 

Ev –
Đnt.Kafe 

9 2,3 

Hepsi 1 ,3 
Hiçbiri 4 1,0 
Toplam 386 100,0 
Kayıp 
değer 

140  

Toplam 526  

Belediyenin web sitesini ziyaret 
ettiniz mi? 

 
 

Frekans 
Geçerli 
Yüzde 

Evet 146 37,8 

Hayır 240 62,2 

Toplam 386 100,0 

Kayıp 
değer 

140  

Toplam 526  
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dönüşüm sayesinde zaman, kaynak ve verim konusunda 
iyileştirme sağlamak mümkündür ancak tüm bu hizmetlerin 
sunulduğu kesim yani vatandaş eğer kişisel dönüşümlerini 
sağlayamıyorsa, sonucun yukarıdaki gibi olması muhtemeldir. 
Bilgisayar ve internet kullanımı bilmeyen ve bunlara sahip 
olmayan kitlelerin çokluğu, elektronik dönüşüm için anlam 
ifade etmeyecektir.        
 
E-belediyecilik ve e-hizmet sunumuna yönelik tutum (web 
sitesi değerlendirme) 
 
Katılımcılara belediyenin web sitesine yönelik sorulan sorularla, 
web sitesinin kullanıcılar tarafından etkinliği ortaya koyulmak 
istenmiştir. Burada amaç, anlaşılırlık, hizmet kalitesi, kullanım 
kolaylığı, görsellik, güncellik, link sayısı ve kapsam gibi kriterler 
değerlendirmede ölçüt alınmıştır.47  

 
 Oldukça 

Yeterli 
 S        % 

Yeterli 
S        % 

Kısmen 
Yeterli  

S        % 
Yetersiz 
S        % 

 
Toplam 
S        % 

Amaç 1           
0.7 

95           
66.9        

43         
30.3 

3              
2.1 

142     
100 

Anlaşılırlık  4          
2.8     

76           
53.5 

57          
40.1 

5             
3.5 

142     
100 

Bilgi ve Hiz. 5          
3.5 

63          
44.4  

67          
47.2 

7             
4.9    

142     
100 

Kullanım 
Kol. 

6          
4.2 

 68        
47.9 

58         
40.8 

10           7 
142     
100 

Görsel Caz. 6          
4.2 

67         
47.2 

54          38 
15          
10.6 

142     
100 

Güncelleme  4          
2.8 

62         
43.7 

73        
51.4 

3            
1.4 

142     
100 

Link 1           
.7 

53         
37.3 

75         
52.8 

13           
9.2 

142     
100 

Kapsam 6          
4.2 

60          
42.3   

70        
49.3 

6             
4.2 

142     
100 

 
Belediyenin web sitesine yönelik değerlendirme sorularını, web 
sitesini ziyaret eden ve bilen toplam 142 katılımcı yanıtlamıştır. 
Buna göre yukarıda sayılan kriterler açısından (amaç, 
anlaşılırlık, hizmet kalitesi, kullanım kolaylığı, görsellik, 
güncellik, link sayısı ve kapsam) genel değerlendirme yeterli 
olarak bulunmuştur. 

Katılımcılara, belediyenin elektronik ortamda sunduğu 
hizmetleri tanıma ve bu hizmetleri kullanan katılımcılara da 

                                                           
47  
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değerlendirmeleri istenmiştir. Isparta belediyesinin web 
sitesinde yer alan ve elektronik ortamda vatandaşa sunduğu 
hizmetleri web sitesini ziyaret etmek yoluyla bilenlerin sayısı 
yaklaşık 120 civarındadır. Web sitesinde yer alan Đnteraktif ve 
Sorgulama Đşlemlerine tek tek tablodan bakıldığında, söz 
konusu hizmetleri bilenlerin sayı ve yüzdeleri toplam içinde 
düşüktür. 

                                             
Đnteraktif 
Đşlemler 

Evet 
S       % 

Hayır 
S       % 

Toplam 
S       % 

Kayıp 
Değer 
S       % 

Toplam  
S       % 

Borç 
Gözleme 

23        19 98       81 121      100 405       526 

Emlak/C.T.V 
Bildirimleri 

12        10 108      90 120      100 406 526 

Đlan Reklâm 
Bildirimleri 

31       
25.8 

89         
74.2  

120     100 406 526 

Sicilden Borç 
Sorgulama 

16        
13.3 

104       
86.7 

122     100 406 526 

e-Makbuz 11           
9.2 

109        
90.8 

120    100 406 526 

Đstek ve 
Şikayet 
Başvuru 

52         
43.3 

68        
56.7 

120    100 406 526 

Đstek ve 
Şikayet 
Sorgu 

44         
36.7 

76        
63.3 

120    100 404 526 

Tüzel Kişilik 
Bilgi Edinme 

9           
7.5 

111       
92.5 

120   100 406 526 

Şahıs Bilgi 
Edinme 

9           
7.5 

111       
92.5 

120   100 406 526 

Sorgulama 
Đşlemleri 

     

Bilgi Edinme 
Sorgulama 

24       
20.2 

95        
79.8 

119   100 407 526 

Sicil 
Sorgulama 

9        7.4 111       
92.6 

120    100 404 526 

Sokak 
Kodları 

18      15 102      85 120    100 404 526 

Đnşaat 
Maliyet 
Bedelleri 

13      
10.8 

107       
89.2 

120   100 404 526 

Aşınma 
Oranları 

4         3.3 116       
96.7 

120    100 404 526 

Çevre 
temizlik 

20       
16.8 

99       83.2 119    100 407 526 
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Sonuç 

 

Çalışmada Isparta’da bilgisayar ve internet kullanma seviyesi 
yüksek çıkmasına karşın, beledi nitelikli hizmetlerden sanal 
ortamda yararlanılma seviyesinin oldukça düşük olduğu 
gözlenmiştir. Belediye hizmetlerinden yararlanabilmek üzere 
kullanıcı sayısını 445 olması, Isparta nüfusu (yaklaşık 190.000) 
düşünüldüğünde %0.2 gibi oldukça düşük bir değerdedir. Yine 
çalışmada özellikle bilgisayar ve internet sahibi olma ve 
kullanma seviyesi yüksek olan vatandaşların, belediyenin web 
hizmetlerini daha sıklıkla takip ettikleri ve kullandıkları 
yönünde oluşturduğumuz hipotezler doğrulanmamıştır. 
Teknolojik donanıma sahip olmak ve ondan yararlanmak, sosyal 
yaşamda hizmetlere erişimde teknoloji araçlarını kullanmayı da 
beraberinde getirmektedir. Bilgisayar ve internet kullanım 
seviyesi yüksek olan bireylerin, belediyenin elektronik 
hizmetlerinden yararlanmak üzere kayıtlı kullanıcı olması 
hipotezleri ile, bilgisayar ve internet kullanım seviyesi yüksek 
olan bireylerin belediyenin elektronik hizmetlerinden 
yararlanması hipotezleri çalışmada doğrulanamamıştır.  

Sonuç olarak, Isparta genelinde elektronik hizmet kullanımın 
yaygın olmadığını söylemek mümkündür. Burada önemli bir 
sorun da teknolojik donanıma sahip olabilmektir. Yani 
bilgisayar ve internet erişimi olmayan bireylerin istese de e-
hizmet kullanıcısı olması oldukça zordur. Bu sorun için ortaya 
atılan önemli, bir çözüm aracı mobil erişimdir. Özellikle e-
devletin bu eksikliğini gidermek ve e-devletin tamamlayıcısı 
olarak düşünülen mobil devlet, mobil araçlarla devletin 
kurumlarına erişimi sağlamaktadır. Ülkemizde telefon 
kullanımının bilgisayar ve internete oranla daha fazla olduğu 
göz önüne getirildiğinde, mobil erişimin daha etkin olması 
olasıdır. 
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YEREL KALKINMADA TURĐZM DĐNAMĐĞĐ:  
ISPARTA, YALVAÇ, EĞĐRDĐR 

         

Nilüfer Negiz ve Zafer Yıldız 

 

Bir bölgenin kalkınma ivmesine sahip kaynaklarından biri 
olarak turizm, yerel otoriteler için önemli bir dinamiktir. Turizm 
açısından zengin potansiyele sahip bölgeler, planlı ve etkin bir 
turizm uygulaması sonucu, turizm ekonomisi ile kalkınma ve 
dengeli gelişim için uygun ortam hazırlamaktadır. Turizmin en 
geniş ve en hızlı büyüyen ekonomik sektörlerinden biri olması, 
turizmi bir çok ülkenin yeni ekonomik aktiviteleri canlandıracak 
bölgesel ve yerel kalkınmada rol oynayacak ana enstrüman 
olarak görmesine neden olmaktadır. Zira daha fazla turist 
demek, daha çok uğraş, daha çok turizmci, daha çok tesis, daha 
yoğun ve sistemli organizasyonlar ve daha çok girdi demektir. 
Girdi ise, turizm alanında uğraş veren toplum ve yerel 
yönetimler için bir bakıma kalkınmanın ta kendisidir. Girdiyi 
sadece parasal kaynak olarak değil aynı zamanda turizm 
aktivitesinde toplumlar arasında ortaya çıkan insan ilişkileri, 
bilgi görgü, değişik yaşamları tanıma, öğrenme, tatma gibi çeşitli 
kültürel iletişimler, dostluk bağları, insan sevgisi gibi 
hümanistik değerler olarak da algılamak gerekir ki bu algılama 
sonucu turizm yerel kalkınmanın sosyo-ekonomik boyutunun 
sağlanmasında önemli bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Yerel 
yönetimlerin sınırları içinde bulunan ve turistik arz potansiyeli 
taşıyan değerlerin belirlenerek ekonomiye kazandırılması, hem 
yerel hem de ulusal kalkınmaya katkı sağlaması açısından 
değerlendirilmesi gereken bir unsurdur. Çalışmada, kalkınma-
turizm ilişkisi ve turizm dinamiği yaratılması konusunda, 
araştırma alanında bir inceleme yapılmıştır. Bu inceleme, 
Isparta, Yalvaç ve Eğirdir’de turizm potansiyelinin varlığı ve 
bunun yeterince harekete geçirilememesi konusunda yerel 
otoriterlerle yapılan mülakatı içermektedir.   

 

Araştırma Alanında Mevcut Durum Analizi 

 
Araştırma alanı olarak belirlenen Isparta ili Merkez ve iki ilçesi 
olan Yalvaç ve Eğiridir yüksek turizm potansiyeline sahip ancak 
bu potansiyelden yeterince yararlanamayan bir bölgedir. Sosyo-
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ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında 41. sıralarda yer 
alması ise bölgenin sosyo-ekonomik gelişimini henüz 
sağlayamadığını gösteren temel göstergedir. Diğer taraftan 
Isparta %100’lere yaklaşan okuma-yazma oranı, eğitim öğretim 
kurumlarının çokluğu, altyapı yatırımları konusunda neredeyse 
Türkiye’nin diğer illerine örnek oluşturabilecek seviyesine 
rağmen hem bölgesel hem de yerel olarak kalkınmasını 
sağlayabilmiş bir bölge değildir. Kalkınma muhakkak ki 
ekonomik güç ile ortaya çıkabilecek bir devinimdir ve bu gücü 
sağlayacak olan merkezi idare gibi görünmektedir. Oysa son 
yıllarda ulusal kalkınma ve büyüme modelleri yerlerini hızla 
yerel kalkınma ve büyüme modellerine bırakmaktadır. Bu 
bağlamda her il ve ilçe yerel yönetimleri bölgelerinde gelişmeye 
müsait ve ekonomik değere dönüştürülme potansiyeline sahip 
alanlarda gerekli çalışmaları yapmalı ve ekonomik ve sosyal 
kalkınmanın sağlanması hareketini bizzat bulundukları 
bölgenin yerel kaynaklarıyla sağlama yoluna yönelmelidirler. Bu 
noktaya en iyi örneklerden birini Isparta ili oluşturmaktadır. Bu 
çalışma ile Isparta ilinin yerel kalkınmasının sağlanmasında 
yerel kaynak olarak karşımıza çıkan turizm potansiyeli 
hakkında bir farkındalığın ortaya çıkarılması ve bu potansiyelin 
harekete geçirilmesi halinde bu durumun yerel kalkınmaya 
sağlayacağı katkıların tespitine çalışılmıştır. Bu amaçla merkez 
ve ilçe yerel yönetimleri ile görüşmeler yapılmış ve bu konuya 
bakış açıları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bölgede turistik 
potansiyelin yerel kalkınmaya katkı sağlayacağı konusunda bir 
görüş birliğinin sağlanması sonrasında bu potansiyelin nasıl 
harekete geçirilebileceği sorununa çözüm aranacaktır.    

 

Araştırma Alanına Đlişkin Genel Bilgiler 

 
Göller bölgesi olarak nitelenen ve dar anlamda Isparta ve 
Burdur illerini kapsayan bölgenin cazibe merkezi olmaya aday 
ili Isparta olarak görünmektedir. Zengin turistik arz potansiyeli, 
Türkiye’nin turizm lokomotifi olan Antalya ile sınır koşusu 
olması nedeniyle turistik Pazar sorunu olmaması, üç farklı 
ilçede bulunan Turizm Meslek Yüksek Okulu, Isparta ilini ön 
plana çıkaran özelliklerdir. Ekonomisi genel olarak tarım ve 
hayvancılığa dayalı bir görünüm arz eden Isparta, sanayileşme 
hamlesini henüz tamamlayamamış bir il olarak kalmıştır. Ancak 
ilin önelimsi bir özelliği, ciddi oranda alternatif turizm çeşidine 
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ev sahipliği yapıyor olmasıdır. Isparta’ya ait belki de en yüksek 
turizm potansiyeline sahip ilçeler ise Yalvaç ve Eğirdir ilçeleridir. 
Bu ilçelerde aynı zamanda SDÜ’ ne bağlı Turizm ve Otelcilik 
Meslek Yüksek Okullarının da varlığı bu durumu destekleyen 
bir diğer özelliktir. Bu nedenle araştırma kapsamına Isparta ili 
merkezi ve iki ilçesi alınmıştır.  Eğirdir ilçesinde 3 adet turizm 
işletme belgeli otel, 6 adet ise belediye belgeli otel mevcuttur. 
Đlçeyi ziyaret eden turistler genellikle yaş ortalaması yüksek olan 
ve konaklama süresi kısa olan turistlerdir.  

 

Turizm Dinamiği Açısından Araştırma Alanında Mevcut 
Durum 

 

Türkiye’nin turizm cenneti konumunda bulunan Antalya ile 
sınır komşusu olması nedeniyle önemli bir pazar avantajına 
sahip olan Isparta ili, turizm potansiyeli açısından büyük 
zenginliklere sahip olmasına rağmen, bu potansiyeli halen 
harekete geçirebilmiş değildir. Oysa mevcut turizm 
potansiyelinin harekete geçirilmesi, hem bölgenin ekonomik ve 
sosyal kalkınmasında etkili olarak bölgelerarası dengesizliğin 
giderilmesine yardımcı olacak, hem Antalya üzerindeki turistik 
yoğunlaşmadan dolayı ortaya çıkan baskıyı hafifletecek, hem de 
bölge kendine özgü bir talep yapısı oluşturabilecektir. Bu sayede 
bölge, turizm sektörünün ekonomik ve sosyal getirilerinden 
yaralanarak hem gelişmiş bölgelerle arasındaki gelişmişlik 
farkını ortadan kaldırma fırsatı yakalamış olacaktır. Isparta’da 
turistik potansiyele sahip turizm türleri şunlardır; yayla turizmi, 
dağ turizmi, su sporları ve akarsu turizmi, mağara turizmi, göl 
turizmi, bisiklet turizmi, yaban hayatı ve av turizmi, inanç 
turizmi, tarih turizmi, spor turizmi, eko turizm, kültür turizmi, 
sağlık turizmi, kamp ve karavan turizmi. Burdur ili alternatif 
turizm olanakları ise, yayla turizmi, göl turizmi, akarsu turizmi, 
mağara turizmi, inanç turizmi, tarih turizmi, kültür turizmi. Bu 
potansiyelin harekete geçirilmesi konusunda temel sıkıntı ise, 
bölgenin bu yönünün yeterince bilinmemesi diğer bir ifadeyle 
yeterli tanıtımın yapılmamış olmasıdır. Ayrıca tanıtım yapılması 
halinde ortaya çıkacak turistik talebi karşılayacak yeterli tesis 
arzına sahip olunup olunmadığı da ayrı bir tartışma konusudur. 
Bu noktada bölgeden ziyade Isparta ilinin yerel kalkınmasını 
sağlamak ve sınır komşuları olan Antalya ve Denizli gibi illerle 
arasında bulunan gelişmişlik farklılıklarını ortadan kaldırmak 
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için kullanılabilecek temel enstrümanlardan biri olarak 
değerlendirilmesi gereken sektör turizm sektörüdür.    

Isparta ili turistik tesis arzı incelenmeden önce Türkiye’de ki 
genel durumun tespit edilmesi karşılaştırma olanağı yaratacağı 
için yararlı olacaktır.  

 

Coğrafi Bölgelere Göre Konaklama Tesislerinin Sayısı (2005) 
Bölgeler Turizm Đşletme 

Belgeli 
Turizm Yatırım 

Belgeli 
Marmara 532 145 
Ege 686 320 
Akdeniz 698 336 
Đç Anadolu 232 71 
Karadeniz 143 89 
Doğu Anadolu 61 49 
Güneydoğu Anadolu 60 29 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Turizm Belgeli Tesis Đstatistikleri 
2005”,      www.kultur.gov.tr (23.05.2007) 
 

Tabloda da görüldüğü gibi turistik konaklama tesislerinin 
bölgelere göre dağılımında Akdeniz bölgesi öne çıkmaktadır. 
2005 yılı itibariyle Akdeniz bölgesi 698 adet işletme belgeli, 336 
adet yatırım belgeli konaklama tesisine sahiptir. Aynı durumu 
göller bölgesi açısından incelediğimizde, Türkiye’nin turizm en 
çok konaklama tesisine sahip Akdeniz bölgesinde bulunan 
Isparta ilinin durumu aşağıdaki şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Belgeli konaklama tesisleri yanında turizme hizmet veren 
Eğridir’de toplam 33 ev pansiyonunda 300’ün üzerinde yatak 
kapasitesi mevcuttur. ( www.ispartacevreorman.gov.tr (10.04.2007)) 

Isparta ilinde mevcut turistik işletme belgeli tesislerde 
konaklayanların ve geceleyenlerin sayıları incelendiğinde, 
yabancı turistlerin oranının, yerli turistlere göre çok düşük 
olduğu görülmektedir. Yabancı turistler için Isparta’yı ziyaret 
nedeni daha çok dini, tarihi ve arkeolojik varlıkları görmek ve 
incelemektir. Isparta turizm potansiyellerinin etkin kullanımının 
sağlanmaması nedeniyle bu ziyaretler çok kısa süreli (Ortalama 
geceleme süresi 1,5 gün) olmaktadır. Yerli turistlerin çoğunluğu 
il merkezinde ve Eğridir’deki askeri birlikler nedeniyle gelen 
askerler, asker aileleri ve geriye kalan az bir miktarı ise 
tamamen turistik amaçlarla gelenlerden oluşmaktadır. Yerli 
turistlerin de tıpkı yabancı turistlerde olduğu gibi ortalama 
geceleme süreleri 1,5 gündür. (Alagöz, 2003:36)  
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Isparta’da Kültür ve Turizm Bakanlığı Đşletme Belgeli Oteller 
(2007) 

TESĐSĐN ĐLĐ TESĐSĐN ADI TESĐSĐN 
TÜRÜ 

TESĐSĐN 
SINIFI 

ODA/YATAK 
KAPASĐTESĐ 

Isparta B. Isparta Oteli Otel **** 61 Oda/ 129 
Yatak 

Isparta 
(Eğirdir) 

Eğirdir Oteli Otel ** 63 Oda/ 145 
Yatak 

Isparta Bolat Oteli Otel *** 60 Oda/ 118 
Yatak 

Isparta Davras Sirene 
Oteli 

Otel **** 122 Oda/ 280 
Yatak 

Isparta 
(Yalvaç) 

Oba Oteli Otel ** 20 Oda/ 40 
Yatak 

Isparta Akkoç Otel Otel ** 46 Oda/ 75 
Yatak 

Isparta Artan Oteli 
 

Otel ** 36 Oda/ 72 Yata 
k 

Isparta(Eğirdir) Kroısos Lake 
Resort Otel 

Otel ** 19 Oda/ 46 
Yatak 

Isparta Basmacıoğlu 
Otel 

Otel Özel 40 Oda/79 
Yatak 

Isparta Koç Oteli Otel ** 29 Oda/50 
Yatak 

Toplam    496 Oda/ 1034 
Yatak 

Kaynak: Isparta Turizm Đl Müdürlüğü, “Turizm Bakanlığı Đşletme Belgeli 
Oteller”   www.isparta.turizm.gov.tr (Erişim 14.05.2007). 
 

 Yalvaç, Isparta Đline bağlı ve Isparta’nın 105 km. 
kuzeydoğusunda bulunmaktadır. 1415 km2 yüzölçümünü 
sahip ilçe çok eski bir yerleşim yeridir.   Yalvaç kelimesinin 
lugat anlamı “peygamber, resul, elçi, yol gösterici” olmakla 
beraber bu şehre verilmiş olması, buraya Selçuklular devrinde 
yerleşen Oğuz Türk oymağının “Yalvaçlılar” olmasından 
kaynaklanmaktadır. Yalvaç sahip olduğu çok eski geçmişi ve 
kültürel özellikleriyle zengin bir turizm potansiyeline sahiptir. 
Antiocheia in Psidia (Antik Kent) Anadolu’da kurulan antik 
kentler arasında oynadığı önemli roller ve eşsiz yapılarıyla ayrı 
bir önem taşımaktadır. Yalvaç’ın kültürel zenginliklerini teşhir 
eden Yalvaç Müzesi genellikle Roma, Bizans ve Osmanlı 
devirlerine ait eserlerle oldukça zengin bir müze niteliğindedir. 
Eğirdir; Güneybatı Anadolu'da Göller Bölgesi yöresinde 1414 
km2 lik alan üzerinde; Türkiye'nin 4. büyük gölü olan Eğirdir 
Gölü'nün doğudan batıya uzanan kıyılarında kurulmuştur. 
Isparta il sınırları içerisinde olan ilçe kuzeyden Yalvaç ve 
Gelendost ilçeleri, doğudan Şarkikaraağaç ve Aksu ilçeleri, 
güneyden Sütçüler ilçesi, güneybatıdan Burdur ili, batıdan 
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Isparta merkez ve Atabey ilçeleri ile kuzeybatıdan Senirkent 
ilçesiyle komşudur. Eğirdir ilçesi Isparta ilinin, hatta Göller 
bölgesinin turizm merkezidir. Gerek tarihi zenginlikler gerekse 
doğa zenginlikleri açısından büyük bir potansiyele sahiptir. 
Eğirdir Gölü'nün ve bölgenin doğal güzellikleri her yıl yerli ve 
yabancı turisti ilçeye çekmektedir. Kemik Hastalıkları Hastanesi 
ülkemizde çapında ün salmış olup, yurdun her köşesinden 
tedavi amacıyla hastalar ve refakatçıları gelmektedir. Đlçeye bağlı 
Barla Kasabası doğal plajlarının yanı sıra, dinsel turizm 
potansiyeli ile de dikkati çeken bir yerleşim birimidir. 
 
Bulgular ve Öngörüler 
 
 Çalışmada son olarak teorik çerçevede tartışılan kalkınma-
turizm ilişkisi ve turizm dinamiği yaratılması konusunda, 
araştırma alanında bir inceleme yapılmıştır. Bu inceleme, 
Isparta, Yalvaç ve Eğirdir’de turizm potansiyelinin varlığı ve 
bunun yeterince harekete geçirilememesi konusunda yerel 
otoriterlerle yapılan mülakatı içermektedir. Bu mülakatta 
Eğirdir ve Yalvaç Belediye başkanları ile Isparta Belediye 
Başkan yardımcısı katılımcı olarak yer almışlardır. Söz konusu 
mülakat sırasında öne çıkan değerlendirmeler aşağıda yer 
almaktadır. 

Her üç belediye yönetimi ile yapılan görüşmede yerel 
kalkınmaya ilişkin genel kanaat, yerel yönetimlerin bu konuda 
önemli rol üstlendiği, ancak bu süreçte yapılanlar\yapılacaklar 
konusunda icraatların yetersiz olduğu yönündedir. Bununla 
birlikte araştırma alanının (Isparta-kış turizmi, Eğirdir-göl 
turizmi, Yalvaç-inanç ve kültür turizmi) turizm potansiyeli 
taşıdığı ve bu yönleriyle göller bölgesinin kalkınma hareketinde 
baş at rolü üstlenebilecek kapasitede olduğu konusunda görüş 
birliği hakimdir. Ancak böylesi bir hareketin tek başına değil bir 
koordinasyon çerçevesinde yürütülmesinin gerekliliği de ortaya 
çıkan bir diğer kanaattir. 

 Söz konusu genel yorumların dışında mülakat sırasında öne 
çıkan değerlendirmeler aşağıda verilmiştir. 

 
1. Yerel yönetim olarak bölgenizde bulunan turizm 

potansiyelini yerel kalkınmanın sağlanmasında 
kullanılabilecek bir araç olarak görüyor musunuz? 
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Her üç belediye yönetimi, turizmi bir kalkınma aracı olarak 
görürken, özellikle çalışma alanı içerisinde Yalvaç ve Isparta 
belediyelerinin bu alanda aktif çalışmalarını görmekteyiz. 
Bilindiği üzere Yalvaç “tarihi kentler birliği”ne üye bir belediye 
olarak özellikle inanç ve kültür turizminin harekete 
geçirilmesinde belediye kaynaklarını kullanmakta, bu konuta 
çok disiplinli ortak çalışmalara da öncülük etmiştir. 2002 
yılında “kültürel-doğal çevrelerin korunması, geliştirilmesi ve 
turizmin çeşitlendirilmesi” projesi, bu duruma örnek teşkil 
etmektedir.  

 Isparta belediyesinin ise Davraz kayak merkezinin işler hale 
gelmesi ve bölgede bir turistik tesis inşasında katkı sağlaması, 
özellikle “kış turizmi” ile ön plana çıkan Isparta’da söz konusu 
faaliyetlerin desteklendiğini göstermektedir.   

2. Bölgenizde turizm sektörünün canlanması halinde 
bölgenizde en öncelikli olarak hangi soruna çare olacağını 
düşünüyorsunuz. 

Her üç belediye yönetiminin bu soru karşısındaki yorumları 
benzer olmuştur.  Bölgede turizm canlanmasının yansımasının 
ilk olarak halkın gelir seviyesini arttıracağı, ikinci olarak gelir 
dağılımında adaletin sağlanacağı yönünde etkili olacağını 
belirtmişlerdir. Elbette sağlanacak ekonomik getirinin, bölgede 
işsizliğin azalması ve yeni istihdam olanakları yaratılmasında 
katkı sağlaması başka bir katkıdır. Söz konusu bu ekonomik 
iyileşmenin bölgenin sosyal yapısını da geliştirip oluşan yeni 
dinamiklere göre şekillendireceği de katılımcılar tarafından 
turizmin bölgeye katkısı olarak belirtilmiştir. 

 

3. Bölgenizde turizm potansiyeli taşıdığına 
inandığınız yerler için yerel yönetim olarak herhangi bir 
tanıtım faaliyetinde bulundunuz mu? Yerel yönetim olarak 
bu faaliyetler için bünyenizde bir birim oluşturdunuz mu?  

Bu soru çalışmanın ana fikri açısından önem arz eden bir 
sorudur. Burada göze çarpan sonuç, bu konunun araştırma 
alanı içerisindeki özellikle yalvaç ilçesinde oldukça önemsendiği 
ve bir çok faaliyet yürütüldüğüdür. Elbette burada tarihi 
mirasın varlığı, bölgenin antik geçmişi ve inanç merkezi olarak 
turizm bakanlığı tarafından tanımlanması oldukça önemlidir. 
“Tarihi kentler birliğine” üye bir belediye olarak yönetim 
bölgenin turizm potansiyelini oldukça erken keşfedip bunu 
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harekete geçirmek üzere bazı projeler yürütmüştür. (1.soruda 
bahsedilmiştir.) Yine yönetimin turistik tesis ihtiyacına yönelik 
tesis inşasındaki öncülüğü ve katkısı (inşaatı tamamlanmış 90 
kapasiteli otel, inşaat halinde 90 kapasiteli bir otel ve bölgede 
atıl durumdaki bir kamu binasının turizme yönelik tesis olarak 
dönüştürülmesi) Yine yalvaç yönetimi turizm faaliyetlerinin 
yürütülmesi konusunda bünyesinde alanında uzman kişiler 
istihdam ettirmekte olup gerektiğinde dışarıdan da hizmet satın 
almakta olduğunu ifade etmiştir. Bölgenin turizm kentinin 
gerektirdiği niteliklere sahip olması açısından yerel halkın bu 
konuda bilgilendirilmesi konusuna da önem verilmektedir. Kent 
merkezinde yer alan ve kentin sahip olduğu özelliklerin 
anlatıldığı bir meydan hem yerel halk için hem de kente gelenler 
için tanıtıcı ve eğitici nitelik taşımaktadır. 

Eğirdir açısından durum bu kadar olumlu değildir. Bölgenin 
turistik değer ve öneminin fark edilebilirliğine karşın, kaynak 
sıkıntısı içinde olmaları gerekçesiyle bu faaliyetlere yeterince 
eğilemediklerini ve yine aynı nedenle bünyelerinde bu konuyla 
ilgili bir departman ya da uzmanın yer almadığını 
belirtmişlerdir. Seçim döneminden yeni çıkılmış olması ve 
bunun sonucunda her üç belediyede de yönetimin el değiştirmiş 
olması, söz konusu bu üç alanda da yönetimle beraber bir 
önceki döneme ait sorunların da devir alındığı gerçeği, 
yöneticiler tarafından ifade edilen zorlayıcı bir kriter olarak 
karşımıza çıkmıştır. 

 

4. Bugün turistik hareket başlasa gelen turisti 
ağırlamaya yetecek turistik tesis arzınız mevcut mu? 
Bölgenizdeki işadamlarına turizm sektörüne yatırım 
yapmaları konusunda bir başvurunuz oldu mu? 

Yöneltilen sorulara alınan cevaplar, bugün turistik hareketin 
başlaması halinde gelecek olan turisti ağırlayacak yeterlilikte 
tesis arzının bulunmadığı yönündedir. Bunun nedeni 
sorulduğunda ise, bölgede turizm sektörüne yeterli derecede 
özel yatırımın yapılmamış olması gösterilmektedir. Özel 
sektörün yatırım konusundaki isteksizliğinin temelinde yatan 
sebep ise kamu yatırımlarının yeterli olmayışı dolayısıyla 
turizme yapılacak yatırımın gelecek vadeden bir yatırım olarak 
görülmeyişidir. Her ne kadar bölge işadamlarına bu konuda 
talep ve temenniler iletilmiş olsa da bugüne kadar yeterli ve 
olumlu bir yanıt alınamamıştır. Sonuçta bölgede bu tür 
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yatırımların başlaması için öncelikle kamu yatırımlarının 
bölgede yol gösterici nitelikte başlaması ve turizm sektörünün 
hareketlendirilmesi konusunda kamu yönetiminin kararlı 
davrandığı görülmek istenmektedir.  

 

5. Sizce bu potansiyeli harekete geçirme hususunda 
yerel yönetim olarak sizler neler yapabilirsiniz? 
Kaynaklarınız böyle bir tanıtım faaliyetine yeterli mi? 

Yerel yönetimler, mevcut turizm potansiyelini harekete geçirme 
konusunda tanıtım faaliyetlerine broşür basmak suretiyle 
katkıda bulunduklarını ifade etmektedirler. Ancak bunun 
yetersizliğini de kabul etmektedirler. Böylesine zengin turistik 
potansiyele sahip bölgelerin tanıtım faaliyetlerinin sadece yerel 
yönetimin kendi kaynaklarıyla başarılamayacağını bu konuda 
ulusal anlamda turizm bakanlığı destekli tanıtım faaliyetlerinin 
yapılması gerektiğini özellikle vurgulamaktadırlar. Ayrıca yerel 
yönetimler bulundukları yerler itibariyle altyapı, içme suyu, 
çevre temizliği, trafik sorunu, ulaşım problemi vs. konularda 
konusunda herhangi bir sıkıntıları olmadığını bu nedenle 
avantaja sahip olduklarını düşünmektedirler.   

 

6. Son olarak, yerel kalkınmanın sağlanmasında 
turizmin bir araç olarak kullanılması konusunda öncülük 
etmesi gereken kesim sizce kamu sektörü yatırımları mı 
yoksa özel sektör yatırımları mıdır?  

Yukarıda sorulan sorulara verilen yanıtları doğrular nitelikte 
alınan cevap yine öncülüğü kamu kesiminin yapması gerektiği 
yönündedir. Özel kesim kamu yatımlarını özel sektör yatırımları 
için bir öncü, yol gösterici ve güvence olarak görmektedir. Bu 
nedenle eğer yerel kalkınmanın sağlanması isteniyorsa bu 
bölgelerde öncelikle bölgedeki kamu kesiminin harekete geçmesi 
ve yol gösterici veya hedef koyucu rolü üstlenmesi gerektiği ifade 
edilmektedir.  

Sonuç itibariyle sorulan sorulara verilen cevaplar ışığında açık 
ve net bir şekilde ifade edilebilir ki, eğer bir bölgede turizm 
potansiyeli varsa bu potansiyelin harekete geçirilebilmesi için 
kamu ve özel sektörün işbirliği gereklidir. Bu işbirliğine 
verilecek bilimsel destek ise bölgede bulunan Üniversiteler ve 
Meslek Yüksek Okullarıdır. Bu potansiyelin harekete geçirilmesi 
bölge halkının öncelikle gelir düzeyini yükseltecek, ardından 
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turistik aktivitelere katılım paranın kazanıldığı yerden farklı bir 
yerde harcanmasını sağlayarak gelir dağılımının düzelmesine 
yardımcı olacak ve son olarak da öncelikle bölgede bulunan 
işsizlik sorunlarına, sektörde ortaya çıkacak yeni istihdam 
olanakları sayesinde çözüm olabilecektir. Böylece yerel 
yönetimlerin, yerel kalkınmanın sağlanması konusunda turizm 
sektörünü önemli bir araç olarak gördüğü fakat bu potansiyeli 
harekete geçirmeye tek başlarına yeterli olmadıkları ve bu 
konuda kamu kesiminin yardımlarına ihtiyaçları olduğu 
sonucuna ulaşılmaktadır. Bunun sonucunda ise, yerel 
kalkınma hareketinde mesafeler alınabileceği bunun ilk 
sonuçlarının somut olarak ekonomik getirilerinin ortaya 
çıkacağı ardından ise, yerel kültürün gelişimi, sosyal 
faaliyetlerin artması, çevre ve tarih bilincinin gelişmesi, farklı 
kültürleri tanıma olanağı sağlanmasıyla kültürel etkileşimden 
yararlanılması gibi nitel değişmeler şeklinde kendini göstereceği 
düşüncesi doğrulanmış olmaktadır.   
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TURĐZM TEMELLĐ YEREL KALKINMA:  
ISPARTA-BURDUR ĐNCELEMESĐ 

 
    Nilüfer Negiz 

 
Turizm, günümüzde döviz girdisini artırıcı ve istihdam sağlayıcı 
özellikleriyle ulusal ekonomiye katkıda bulunan, uluslararası 
kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici etkisi 
ile dünya barışının korunmasında büyük payı olan bir 
sektördür. Bu açıdan bakıldığında, Türk ekonomisinin de 
vazgeçilmez temel taşlarından birisi olan turizm, ülkenin 
ekonomik problemleriyle mücadelede (dış ticaret açığı, enflasyon 
ve beklide en önemlisi işsizlik) hükümetlerin önemle üzerinde 
durduğu bir konudur.(Çımat, Bahar, 2003:1) 

Turizm açısından zengin potansiyele sahip bölgeler, planlı ve 
etkin bir turizm uygulaması sonucu, turizm ekonomisi ile 
kalkınma ve dengeli gelişim için uygun ortam hazırlamaktadır. 
Turizmin en geniş ve en hızlı büyüyen ekonomik sektörlerinden 
biri olması, turizmi bir çok ülkenin yeni ekonomik aktiviteleri 
canlandıracak bölgesel ve yerel kalkınmada rol oynayacak 
önemli bir değer olarak görmesine neden olmaktadır. Yerel 
yönetimlerin sınırları içinde bulunan ve turistik arz potansiyeli 
taşıyan değerlerin belirlenerek ekonomiye kazandırılması, hem 
yerel hem de ulusal kalkınmaya katkı sağlaması açısından 
üzerinde önemle durulması gereken bir unsurdur.  

Çalışma, turizmin yerel kalkınmada bir araç olarak 
kullanılabilirliğini tartışırken, bu çabada merkezi yönetimin mi 
yoksa yerel yönetimin mi öncü olduğu araştırılmıştır. Bu 
amaçla, çalışma Isparta ve Burdur illerinde karşılaştırmalı bir 
inceleme yapılmıştır.  

 

Araştırma Alanlarında Mevcut Turizm Potansiyeli 

 
Isparta turizm çeşitliliği bakımından oldukça zengindir. Gölden 
dağa, yayladan mağaraya ve macera turizmine kadar pek çok 
çeşitlilik gösteren Isparta, önemli bir turizm değeri taşımaktadır. 
Đlde, Göl, Dağcılık, Kış Sporları, Mağara, Rafting, Đnanç, Tarih, 
Av ve Yaban Hayatı, Kuş Gözlemciliği ve Kültür Turizmi çeşitleri 
bulunmaktadır. Isparta’nın bir gülcülük ve halıcılık merkezi 
oluşu ayrı bir değer taşımaktadır.  



 
234 

 

Aşağıda Isparta’nın turizm değerlerine ilişkin bir tablo yer 
almaktadır. 

Isparta Đli Turizm Potansiyeli 
ALTERNATĐF TURĐZM 

TÜRLERĐ 
ISPARTA 

Doğa Turizmi 
Yaz Ve Kış Turizmine Uygun Klimatolojik 
Özellikler 

Yayla Turizmi 
Kurucaoluk, Camili, Belova, Belkuyu, Tota, 
Söğüt, Zengi Ve Sorgun 

Dağ Turizmi Ve 
Yürüyüş Parkurları 

Büyük Davraz, Küçük Davraz, Eğirdr Sivrisi, 
Barla Dağı, Sarp Dağı, Eğirdir Akpınar, Oluklacı 
Tepesi, Yukarı Gökdere, Yukarı Gökdere Yolçatı, 
Kovada Gölü Milli Parkı, Çandır, Yazılı Kanyon, 
Roma Harabeleri 

Su Sporları Ve 
Akarsu Turizmi 

Eğirdir Kaleönü, Yeşilada Çevresi, Canada Önü, 
Kale Arkası, Sütçüler-Çandır Çevresi Akarsular, 
Çandır-Baraj Arası, Darıbükü-Kasımlar 
Kanyonu, Kasımla-Kesme Kanyonu. 

Mağara Turizmi 

Akar-Donar, Zindan, Ayıini, Pınargözü, Đnönü, 
Kuz, Değirmenönü, Sorgun, Damlataş, Cıv, 
Kadıdeliği, Gümüş Đni, Erenler, Karataş, 
Kapıkaya, Güvercinlik, Uluborlu Obruğu, Peynir 
Đni Mağaraları. 

Göl Turizmi Eğiridir, Gölcük, Bedre, Ve Kovada Gölleri. 

Bisiklet Turizmi 
(Parkurları) 

Yakaören-Gölcük-Gelincik, Isparta-Eğirdir-
Bedre, Eğirdir-Yukarıgökdere-Kovada, Eğirdir-
Kovada-Yazılı Kanyon, Sütçüler-Adada-
Ayvalıpınar-Aksu-Yenişarbademli, 
Yenişarbademli-Pınargözü-Gölkonak-Gedikli, 
Yalvaç-Gelendost-Kudret Han-Mahmatlar-
Eğirdir, Kızıldağ-Şarkikaraağaç-Çetince. 

Yaban Hayatı Ve Av 
Turizmi 

Yayla, Orman Ve Ovalar Kara Avcılığı, Eğirdir, 
Hoyran, Kovada Su Ve Kanatlı Avcılığı. 

Tarih Turizmi (Antik 
Kentler) 

Antiokheia, Seleukia Sidera, Adada, Men Kutsal 
Alanı, Limnai, Timbria, Prostanna, Parlais, Fari, 
Tymandos, Tol, Apollonia Mordion. 

Đnanç Turizmi 

Küçükgökçeli, Aladdin, Hızırbey, Devlethan, Ulu, 
Kutlubey, Hacı Abdi, Firdevs Paşa, Sefer 
Ağa,Burhaneddin Paşa, Abdi Paşa Camileri. 
Aya Payana, Aya Yorgi, Ayasteffanos, Aya 
Giorgios Kiliseleri. 
Ertokuş Medresesi. 

Spor Turizmi 
Jeep Safari, Yamaça Paraşütü (Eğirdir), Kayak 
(Davraz), Yelkenli (Eğirdir Gölü)0 

Eko Turizm 

Kuş Gözlemciliği (Burdur, Eğirdir Ve Beyşehir 
Gölü), Endemik Bitki Gözlemciliği (Kasnak 
Meşesi Tabiatı Koruma Alanı, Kovada Gölü Milli 
Parkı, Dedegül Dağları Etekleri, Çandır Yazılı 
Kanyon, Sarpdağ Etekleri, Çandır Söğüt Yaylası), 
Foto Safari (Yalvaç Men Tapınağı, Hoyran Gölü, 
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Kızıldağ Milli Parkı, Melikler Yaylası, Tota 
Yaylası), Trekking Parkurları (Eğirdir Ve 
Çevresinde Çok Sayıda Parkur), Orienteering 
(Gölcük Çevresi, Kovada Milli Parkı, Kasnak 
Meşesi Alanı, Eğirdir Sivrisi Dağı Etekleri, 
Prostanna Antik Kenti), Su Altı Gölemciliği 
(Eğirdir Gölü), Kaya Tırmanışı ( Yazılı Kanyon, 
Eğirdir Sivrisi, Kovada Milli Parkı), 

Kültür Turizmi 
Isparta Müzesi, Yalvaç Müzesi, Eğirdir Kalesi, 
Ertokuş Hanı, Uluborlu Kalesi. 

Zafer, YILDIZ "Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Sağladığı Katkılar ve Göller 
Bölgesi Uygulaması", Đstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayınlanmamış Doktora Tezi Đktisat Bölümü, 2007. 
 
Doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri açısından Batı 
Akdeniz Bölgesinin önemli bir kenti olarak Burdur’un tarihinin 
M.Ö.7000’lere kadar uzandığını gösteren tarihi değerleri 
mevcuttur. Bu yönüyle tarih ve kültür, göl, yayla, mağara vb 
pek çok turizm çeşidine sahiptir.  

Aşağıda Burdur’un turizm değerlerine ilişkin bir tablo yer 
almaktadır. 

 

Burdur Đli Turizm Potansiyeli 
ALTERNATĐF 

TURĐZM TÜRLERĐ 
 

Doğa Turizmi 
Yaz Ve Kış Turizmine Uygun Klimatolojik 
Özellikler 

Yayla Turizmi 

Ağlasun Akdağ Yaylası, Altınyayla Kırkpınar 
Yaylası, Bucak Kestel ve Kumar Yaylaları, Kemer 
Akpınar Yaylası, Gölhisar Koca Yayla ve 
Böğrüdelik Yaylası ile Yusufça Yaylası, Yeşilova 
Eşeler Yaylası ve merkez Aziziye Yaylası 

Dağ Turizmi Ve 
Yürüyüş Parkurları 

Sütçüler Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı, 
Serençay kanyonu 

Su Sporları Ve 
Akarsu Turizmi 

Burdur ve Salda göllerinde sualtı dalışları 
yapılabilir. 

Mağara Turizmi Đnsuyu mağarası, sefer yitiği mağarası(bucak) 

Göl Turizmi 
Burdur gölü, salda gölü, karataş gölü, yarışlı gölü, 
gölhisar gölü, kocayayla gölü 

Yaban Hayatı Ve Av 
Turizmi 

Ağlasun-Çamova Yaban Hayatı Koruma 
Sahası,Burdur Gölü Yaban Hayatı Koruma 
Sahası,Karakaş Gölü Yaban Hayatı Koruma 
Sahası 

Tarih Turizmi 
(Antik Kentler) 

Sagalassos,(Ağlasun) Hacılar,Kuruçay ve Höyücek 
Höyükleri, Rum Kilisesi (burdur), Balbura antik 
kenti,( Altınyayla) kremna, milias ve sia antik 
kentleri (bucak), kibyra ve bubon antik kentleri 
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(Gölhisar) 

Đnanç Turizmi 
Ulu Cami ,Saat Kulesi ,Dengere Camii ,Dörtayak 
Türbesi, Pirkulzade Medresesi Ve Kütüphanesi 
,Đncir Kervansarayı ,Susuz Kervansarayı Konaklar  

Spor Turizmi 
Gölhisar,Karataş ve Salda göllerinde sportif olta 
balıkçılığı, Burdur ve Salda gölleri rüzgar sörfü 
için elverişlidir. 

Eko Turizm 
Kuş Gözlemciliği; Çorak Gölü, Salda Gölü, Karataş 
Gölü,Yarışlı Gölü, Burdur Gölü. 

Kültür Turizmi 

Burdur müzesi ,taş oda etnoğrafya müzesi, 
bakibey konağı ( koca oda ), başoda, mısırlılar evi, 
çelikbaşlar evi, piribaşlar evi, çetinerler evi, Tabak 
Hamamı Baltaoğlu Hamamı, , Eski-Yeni 
Hamam,Hoca Bali Hamamı, incir ve susuz 
kervansarayları (bucak) 

http://www.burdurkulturturizm.gov.tr, Burdur Valiliği Đl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, (2007) Burdur Đl Rehberi, Kültür Ofset Ankara. 
 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 02.03.2007 tarihli Resmi 
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Türkiye Turizm 
Stratejisi 2023" ve "Eylem Planı 2007-2013" başlıklı 
belgelerinde, kıyı turizmi" ve "alternatif turizm" gibi iki ana 
başlık yer almakta olup, "alternatif turizm" başlığı altında da; 
sağlık ve termal turizmi, kış sporları, dağcılık ve dağ turizmi, 
yayla turizmi, kırsal ve eko turizm, kongre ve fuar turizmi, 
kruvaziyer ve yat turizmi ile golf turizmi sıralanmıştır. (Pekin, 
2010) Araştırma alanının turizm envanterine bakıldığında, 
yukarıda sayılan özellikle alternatif turizm türlerinin çoğunun 
bölgede mevcut olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Araştırma Alanlarında Merkez-Yerel Öncüllüğü Tartışması  

 

Araştırma alanlarından ilki Isparta kış turizmi, ilçelerinden 
Eğirdir göl turizmi, Yalvaç ise inanç ve kültür turizmi ile ön 
plana çıkmaktadır. Burdur ise yine göl turizmi, ilçesi Ağlasun 
inanç ve kültür turizmi ile ön plandadır. Elbette her iki ilde ve 
ilçelerinde mevcut durumda da verildiği üzere birçok turizm 
çeşidini görmek mümkündür.  

Araştırma alanı Isparta için, Isparta Belediye yönetimi adına 
Kültür ve Sosyal Đşler Müdürlüğü, Yalvaç ve Eğirdir Belediye 
başkanları ile Đl turizm müdürü ile görüşülmüştür. Burdur’da 
ise, Burdur ve Ağlasun belediye başkanları ile Đl turizm müdürü 
ile görüşülerek araştırma sorusu üzerine mülakat yapılmıştır. 
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Söz konusu görüşmeler sonrasında edinilen ve ortaya çıkan 
değerlendirmeler aşağıda verilmiştir. 

 

Turizmin yerel kalkınmanın sağlanmasındaki önemine, 
yerel ve merkezi yönetimlerin turizme yönelik 
çalışmalarına ilişkin değerlendirmede öne çıkanlar; 

 

Yerel kalkınmaya ilişkin genel kanaat, yerel yönetimlerin bu 
konuda önemli rol üstlendiği, ancak bu süreçte 
yapılanlar\yapılacaklar konusunda icraatların yetersiz olduğu 
yönündedir. Hem Isparta hem de Burdur’un turizm potansiyeli 
bilinmekle birlikte, turizm temelli bir kalkınma hareketinin 
gerek yerel gerekse merkezi birimlerle (kamu ve özel 
kuruluşların da desteğiyle) koordineli olarak yürütülmesi 
gerekliliği vurgulanmaktadır. Ancak böylesi bir ortak girişimle, 
söz konusu illerin yerel kalkınmalarına ek olarak bölgenin 
kalkınmasında da önemli bir katkı sağlayacağı ifade edilmiştir. 

Isparta ilinde Üniversite, Valilik ve Belediye işbirliği ile 
düzenlenen “Isparta Đli Değerleri Sempozyumu” ile ilin envanteri 
çıkarılmıştır. Bu çalışma, il adına önemli bir tanıtım faaliyeti 
olup, sahip olunan bu değerlere yönelik yerli-yabancı 
yatırımcılar için de bir rehber niteliği taşımaktadır.  

Yerel birimlerin turizme yönelik gerek tanıtım gerekse değer 
yaratacak faaliyetlerini tek tek değerlendirmek gerekmektedir. 
Özellikle bu konuda turistlerin tercihleri de belirleyici 
olmaktadır. Şöyle ki, Isparta için Yalvaç ilçesi bu konuya 
oldukça önem verirken ilin diğer ilçelerinin aynı önem-çaba 
içinde oldukları söylenemez. Yalvaç için, tarihi mirasın varlığı, 
bölgenin antik geçmişi ve inanç merkezi olarak turizm bakanlığı 
tarafından tanımlanması oldukça önemlidir. “Tarihi kentler 
birliğine” üye bir belediye olarak yönetim, bölgenin turizm 
potansiyelini oldukça erken keşfedip bunu harekete geçirmek 
üzere bazı projeler yürütmüştür. Yalvaç yönetimi, turizm 
faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda bünyesinde alanında 
uzman kişiler istihdam ettirmekte olup gerektiğinde dışarıdan 
da hizmet satın almakta. Ancak benzer durumun ilin diğer 
ilçeleri için söylemek mümkün olmamaktadır. Örneğin göl 
turizmi ile önemli bir değer taşıyan Eğirdir yönetimi, yörenin 
turistik değer ve öneminin farkında olmasına karşın, kaynak 
sıkıntısı içinde olmaları gerekçesiyle bu faaliyetlere yeterince 



 
238 

 

eğilemediklerini ve yine aynı nedenle bünyelerinde bu konuyla 
ilgili bir birim ya da uzmanın yer almadığını belirtmişlerdir. 
Isparta belediyesi de turizm temelli yerel kalkınmanın önemine 
işaret etmekte ancak gerek tanıtım gerekse yatırım 
faaliyetlerinde yeteri kadar eğilemedikleri üzerinde durmaktalar. 
Bu duruma en önemli neden olarak belediyelerin mali sıkıntı 
içinde olmaları gösterilmiştir. Özellikle mahalli seçim sonrası 
gerek Eğirdir, gerekse Isparta’da yönetimin el değiştirmiş 
olması, bir önceki döneme ait sorunların da devir alındığı 
gerçeği, yöneticiler tarafından ifade edilmiştir. 

Burdur’da da durum pek farklı değildir. Yerel yönetimin, yerel 
kalkınma ve turizmin önemine yönelik değerlendirmesi olumlu 
olmasına karşın; uygulamada yetersiz kaldıklarını ifade 
etmişlerdir. Özellikle, Burdur gölü, Đnsuyu mağarası, Sagalassos 
Antik Kenti ve Burdur’da bulunan tarihi yapılara yerel 
kalkınmada önem verdiklerini ifade ederken, kısıtlı imkânlarla 
tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmeye çalıştıklarını da 
eklemişlerdir. Örneğin, geleneksel Đnsuyu etkinlikleri gibi. Yine 
Burdur Belediyesi bünyesinde “kültür ve sosyal işler 
müdürlüğünün varlığına işaret edilerek, ulusal çapta bir 
organizasyon olan “Tarihi Kentler Birliği” toplantısına Burdur 
belediyesinin ev sahipliği yaptığı yönetim tarafından 
belirtilmiştir. Ancak yukarıda da değinildiği gibi kaynakların 
yetersizliği Burdur yönetimi içinde önemli bir engel teşkil 
etmektedir. 

Yine Ağlasun’un da inanç turizmi açısından değeri üzerinde 
durulmaktadır. Ağlasun belediyesi, gerek üniversite işbirliği ile 
yapılan projelerle, gerekse tanıtım toplantıları ile inanç turizmi 
açısından önemli bir değer olan “Sagalassos” a dikkat çekmeye 
çalışmaktadır. Ayrıca yerel birim, bölgede turistik tesis 
sorununu çözmeye yönelik ev pansiyonculuğunu 
özendirmektedir. Yine basın yayın yoluyla da duyurular 
yaparak, iş adamlarını gereken kolaylık sağlanmak üzere 
bölgeye yatırım yapılması konusunda çağrıda bulunmaktadır. 
Sonuç olarak, kısıtlı imkânlarla yerel birimlerin her biri 
yörelerini ve yöredeki turizm potansiyelini tanıtmaya 
çalışmaktalar. Turizme yönelik faaliyetlerde ise (tesis, eğlence 
yerleri, vb yatırımlar gibi) yerel birimlerin yeterli oldukları 
söylenemez. 
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Araştırma alanlarında merkezin temsilcisi niteliğindeki turizm 
müdürlüklerinin konuya ilişkin değerlendirmeleri ve bölgedeki 
faaliyetleri konusundaki edinimler şöyledir.  

Isparta il turizm müdürü, turizm faaliyetlerinin altyapı, tanıtım 
ve pazarlama olmak üzere üç temele dayandığını ifade ederek, 
bölgede tanıtım faaliyetlerinin yetkin olduğunu ancak tesis 
yetersizliği dolayısıyla yapılan reklâm ve tanıtım faaliyetlerinin 
negatif yönlü olarak bölgeye yansıdığını ifade etmiştir. Buna ek 
olarak yine turizm faaliyetlerinin canlanmasında ve bölgeye 
getiri sağlaması için; müdürlüğün ulusal ve uluslararası 
platformlara ilin turizm değerlerini tanıtmak için katıldıklarını 
ya da bölgede ağırladıklarını, yakın bölgelerdeki otel motel ve tur 
operatörleri ile görüşmeler yapılarak bölgeye gelen turist 
sayısının arttırılması için çaba sarf edildiğini, yerli- yabancı 
medya kuruluşlarında tanıtımların yapıldığını ve turizme ilişkin 
fuarlara katıldıklarını ifade etmişlerdir.  

Bölgede geniş turizm potansiyelinin varlığına ve müdürlüğün 
turizme yönelik faaliyetlerine karşın, yoğun turist akışının 
sağlanamaması ve bölgenin turistik cazibe merkezi haline 
gelememesinin önündeki engellere ilişkin değerlendirmesi ise 
şöyledir. Coğrafi konum, yani yeni yolların kullanıma 
açılmasıyla tur güzergâhlarının değişmesi ve Yalvaç ve Eğirdir’in 
güzergâh dışı kalmasını önemli bir engel olarak belirtmiştir. 
Diğer bir engel olarak “her şey dahil sistemi” ne değinilmiştir. 
Fiyat olarak oldukça uygun olan bu paket sistemi, yabancı 
turistlerin beklentilerine cevap verdiği için, otelden çıkma 
gereksinimi duyulmamaktadır. Haliyle fiyat ve konaklama 
açısından cazip olan bu uygulama, turistlerin çevre illere 
yönelmesine engel olmaktadır. Son olarak siyasal, sosyal, 
kültürel ve ekonomik olarak yaşanan olumsuz olayların negatif 
etkilerine işaret edilmiştir. Son olarak müdürlükten alınan 
veriler doğrultusunda Isparta ili turizm istatistiklerini gösteren 
tablo aşağıda verilmiştir. 
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 2007 2008 2009 (ilk 8 ay) 

Isparta Geneli 
Konaklama 
Đstatistikleri 

Yerli:151.741 
Yabancı:14.460 
Toplam:199.381 

Yerli:152.481 
Yabancı:12.269 
Toplam:164.750 

Yerli:93.755 
Yabancı:8.240 
Toplam:101.995 

Eğirdir Đlçesi 
Konaklama 
Đstatistikleri 

Yerli:22.333 
Yabancı:8.799 
Toplam:31.112 

Yerli:24.631 
Yabancı:6.779 
Toplam:31.410 

Yerli:6.477 
Yabancı:2.442 
Toplam:8.919 

Sirene Davras 
Otel Konaklama 
Đstatistikleri 

Yerli:9.367 
Yabancı:1.306 
Toplam:10.673 

Yerli:11.507 
Yabancı:2.736 
Toplam:14.243 

Yerli:7.015 
Yabancı:1.915 
Toplam:8.930 

Aksu Zindan 
Mağarası 
Ziyaretçi 
Đstatistikleri 

Yerli:4.875 
Yabancı:277 
Toplam:5.152 

Yerli:6.915 
Yabancı:151 
Toplam:7.066 

Yerli:2.070 
Yabancı:454 
Toplam:2.524 

Müze ve 
Örenyeri  
Ziyaretçi 
Đstatistikleri 

Yerli:17.400 
Yabancı:11.964 
Toplam:29.364 

Yerli:14.874 
Yabancı:15.432 
Toplam:30.306 

Yerli:15.383 
Yabancı:11.081 
Toplam:26.464 

Seyahat 
Acenteleri 
Đstatistikleri  

7 11 14 

     Isparta Đl Turizm Müdürlüğü, Isparta Đli Turizm istatistikleri, Mayıs 2010. 
 

Burdur il turizm müdürlüğü, Burdur’un turizm potansiyelini 
geliştirerek bölgeye geri dönüşüm sağlamak adına imkânları 
doğrultusunda yürütülen çeşitli faaliyetler ve geleceğe dair 
projeler içinde olduklarını ifade etmişlerdir. Turizmin önemi ve 
bölgeye ekonomik ve sosyal katkısı konusunda 
değerlendirmeleri Isparta ile paralellik göstermekte olup, 
turizmin geliştirilmesinin önündeki engeller konusunda Burdur 
da mali sıkıntılarını ve bölgedeki turistik tesis yetersizliğini dile 
getirmişlerdir. Müdürlük bünyesinde yürütülen faaliyetlerden 
ilki, Burdur valiliği bünyesinde temel amacı, Burdur’da var olan 
envanterin (tarım, hayvancılık, ekonomik ve sosyal veriler, 
turizm vb..) ortaya koyulması, bunlara ilişkin bilgilerin 
güncellenmesi ve web sitelerine aktarılarak tanıtım 
faaliyetlerinin yürütülmesine destek olmak olan “Araştırma ve 
Tanıtma Komisyonu” nun oluşturulmasıdır. Yine Burdur’da 
özellikle turizm çeşitlerinin dokümanı yapılarak, hangileriyle 
daha çok ön plana çıkılabileceği konusunda bir analiz 
yapılmıştır. (Dikkat çekenler bizimde üzerinde durduğumuz 
üzere inanç, kültür ve tarih ile göl turizmidir.) Müdürlük, 3-4-5-
Haziran 2010 tarihinde “Geçmişten Geleceğe Halk Kültür ve 
Turizmi” başlıklı bir sempozyum düzenleyerek, bölgeye yönelik 
önemli bir tanıtım faaliyeti içinde olduklarını belirtmişlerdir. 
Sadece bölgede yürütülen bu faaliyetlerle değil, turizme yönelik 
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ulusal ve uluslar arası festivallere katılarak da bölgenin tanıtımı 
üzerinde durduklarını da belrtmişlerdir. Son olarak geleceğe 
dönük önemli bir projeleri, Kültür ve Turizme yönelik bir 
derneğin Burdur’da kurulmasıdır. Yöredeki sivil toplum 
kuruluşları, Đl özel idaresi, Belediye, Đş adamları, Đşletme 
Temsilcileri vb. olmak üzere oluşturulacak bu dernek ile, turizm 
sektörünün canlanması ve kendi döngüsünde kendisine 
yetebilmesi amaçlanmaktadır. Bunlara ek olarak Burdur turizmi 
için planlanan çalışmalar arasında; Burdur belediyesi ile 
işbirliği yapılarak halkın turizm bilincini arttırmaya yönelik 
tanıtımlar yürütmek, turizm yatırımcıları, rehberler odası, 
seyahat acentesi, TURSAB gibi kurumlarla işbirliği içinde 
olmak, bölgenin eko-turizm potansiyelini geliştirmek vb. olduğu 
ifade edilmiştir.  Müdürlükten alınan veriler doğrultusunda 
Burdur ili turizm istatistiklerini gösteren tablo aşağıda 
verilmiştir. 

 

01.01.2009-31.12.2009 Tarihleri Arası Ziyaretçi Sayıları 
 Ücretli 

Ziyaretçi 
Ücretsiz 
Ziyaretçi 

Ziyaretçi 
Toplam 

Burdur Müzesi 14.331 32.371 47.766 
Arkeolojisi Müzesi 3.872 11.446 16.251 
Kibyra Örenyeri - 8.419 8.435 
Bubon Örenyeri - 197 197 
Sagalassos Örenyeri 10.459 11.136 21.710 
Kremna Örenyeri - 1.173 1.173 

       Burdur Đl Turizm Müdürlüğü, Ziyaretçi Sayıları, Mayıs 2010. 
 
 

Sonuç ve Değerlendirme 

 

Turizm temelli yerel kalkınma çabalarında özel kesim 
yatırımlarına ağırlık verilmesi gerektiği konusunda yerel 
yönetimlerin ve turizm müdürlüklerinin görüş birliği hakimdir. 
Kamu sektörünün mali sıkıntıları ifade edilerek (gerek merkez 
gerekse yerelde), yatırımdan ziyade yol gösterici veya hedef 
koyucu bir rol üstlenmesi gerektiği ve yapılacak özel 
yatırımlarda altyapı, yol, su vb. hizmetleri üstlenebilecekleri yine 
öne çıkan bir değerlendirmedir. Elbette ki özel sektörün bölgeye 
çekilmesi ve özellikle turizm alt yapısındaki eksiklere ilişkin 
yatırımlar yapılması gereklidir. Yapılan tanıtım çabaları da bunu 
amaçlamaktadır. Ancak eldeki imkânlar ve yasal yetkiler 
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bağlamında değerlendirdiğimizde, yerelin konuya eğiliminin 
eksik kaldığı görülmektedir.-Özellikle bir ilçe yönetiminin 
tanıtımdan turistik tesis ihtiyacına yönelik öncülük ve katkı 
sağlaması örneği imkanların zorlanabileceğini de 
göstermektedir.- 

Araştırma alanı içerisinde hali hazırda yürütülen turizm 
faaliyetleri bağlamında merkez ve yerel değerlendirildiğinde, 
özellikle il merkezlerinde merkezin daha yoğun çabasına 
rastlanmaktadır. Turizm müdürlükleri mali güçleri ve yetkileri 
bağlamında olabildiğince tanıtım faaliyetleri üzerinde 
durmaktalar. Gerek müdürlük gerekse belediyeler bölgedeki 
turizm faaliyetlerinde işbirliği içinde olmalarına rağmen, 
sonuçta değer yaratma noktasında bölgedeki turizm 
yatırımlarının yetersiz olduğu görülmektedir. 

Sonuç olarak, bir bölgede turizm potansiyeli varsa bu 
potansiyelin harekete geçirilebilmesi için kamu ve özel sektörün 
işbirliği gereklidir. Yerel birimlerin tek başlarına turizmi 
canlandırma çabaları ya hiç olmamakta ya da cılız kalmaktadır. 
Kendileri de bunun farkında olduklarını ifade ederek, özel sektör 
yatırımlarının bu konuda önemli bir yere sahip olacağını 
belirtmişlerdir. Buradan hareketle, öncüllük tartışması 
açısından merkezin de (kamu yatırımlarının da) yerel birimler 
gibi yetersiz kaldığına dair kanaatin hâkim olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. Ancak araştırma alanlarındaki faaliyetler 
açısından öncüllük düşünüldüğünde, merkezin temsilcisi 
turizm il müdürlüklerinin dolayısıyla da merkezin, yerele 
nazaran bu konuya daha çok eğildiği görülmektedir. Son olarak, 
yerel yönetimlerin mantığı ve doğası gereği, yerel kalkınma 
ivmesinde yerelin önderliğinin gerekliliğine karşın, gerek politik 
gerekse mali sebeplerle araştırma alanında turizmin yerel 
kalkınmanın itici bir gücü olarak değerlendirilemediğini 
söylemek mümkündür. 
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YEREL DEMOKRATĐKLEŞMEDE KATILIM SORUNU 
ISPARTA ALAN ARAŞTIRMASI 

 

Nilüfer Negiz ve Hakan M. Kiriş 
 
 
Bir mahalli idare birimi olan belediyeler, günümüz idari 
yapılanmasında önemli yapıtaşlarından birisidir. Bu önemi, 
belediye sınırları içinde yaşayan halk toplamının, ülke genelinde 
toplam nüfusun önemli bir yüzdesini oluşturmasından 
kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda, sanayileşme, şehirleşme ve 
kırsal alanlardan göç gibi nedenlerle artan nüfus ve gelişen 
şehirleşme sürecinin etkileriyle, belediye yönetimlerinden hizmet 
talep eden kesimlerin giderek genişlemesiyle, önemleri de 
giderek artmıştır. Bu gelişmeler, hizmet talep eden sayısını 
arttırdığı gibi taleplerde çeşitliliğe de yol açmıştır. Bu durum 
belediyeleri giderek ön plana çıkartmış ve önemli sorumluluklar 
yüklenmelerine yol açmıştır. Yerel yönetimlerin ülkemiz yönetim 
yapısı içinde yer alışı yaklaşık yüz elli yıllık bir geçmişe kadar 
uzanmaktadır. Đlk kuruluşundan günümüzdeki şeklini alana 
kadar gerek yasal temeller gerekse örgütsel yapı açısından 
önemli değişimler geçirmiştir. Yerel yönetim anlayışı, varlığını 
ülkemizde 19. yüzyılın ortalarında hissettirmeye başlamıştır. 
Demokrasi kültüründeki gelişmelerle birlikte, “yerellik”, “yerel 
demokrasi” ve “yerel yönetim” gibi kavramlarda literatürde ve 
uygulamada yerini bulmuştur. Yerel ve ortak ihtiyaçların 
yerinden karşılanması yani, hizmette yerellik ilkesi 
doğrultusunda oluşturulan yerel yönetim birimleri ve bunlar 
içinde de belediyelerin, insan ve toplum hayatı için son derece 
önemli ve vazgeçilmez oluşu, üstlendiği ve görev edindiği yerel 
içerikli hizmetlerin halk için vazgeçilmez ve önemli oluşundan 
kaynaklanmaktadır. Günümüzde yerel yönetimlerin önem 
kazanmasında, yerel yönetimlerin demokratik sistemin etkili ve 
vazgeçilmez bir koşulu olması, yerel yönetimlerin halka 
doğrudan ve ucuz hizmetleri sunabilmesi ve halk katılımına 
imkân vermesi gibi özellikleri öne çıkmaktadır. Demokratik 
yönetim, katılımın sağlanmasıyla gerçekleşecek bir olgudur. 
Katılımcı demokratik yerel yönetim anlayışı, vatandaşlara 
yönetimlerini denetleme imkânı vererek, daha bilinçli bir toplum 
oluşumunda önemli bir rol üstlenmiştir. Sorumluluklarının 
farkında bilinçli vatandaşların oluşturduğu topluluklar, yaşam 
alanlarında sunulan hizmetlerin etkin ve verimli olarak 
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üretilmesi ve sunulmasında denetçi fonksiyonu ile yönetimi 
etkileyebilecek ve yönlendirebileceklerdir.   

Katılımcı bir yerel yönetim demokratik bir toplum içinde 
gelişebilir. Böylesi bir toplumun ilkeleri de; çoğulculuk, 
demokratiklik ve katılımdır. Bu noktada yerel yönetimler 
demokrasinin tabandan tavana doğru yapılanmasında aracı 
rolünü üstlenen48 en önemli kurumlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Çağdaş demokrasinin nitelikleri olarak katılma ve 
temsil, en iyi biçimde belediyelerde gerçekleştirilir. Her ne kadar 
merkezi yönetimin vesayeti altında olsalar da, belediyeler devlet 
gücünün dengelenmesinde önemli bir rol üstlenerek, gücün tek 
bir elde toplanması şeklinde oluşacak bir yapılanmayı 
sınırlarlar. Yine yerel yönetimler, temsil ve katılma kurumlarıyla 
demokrasiye işlevsellik kazandırırlar. Çünkü yöneten ile 
yönetilenler arasındaki mesafe mekânsal ve toplumsal açıdan 
yerel yönetimlerde en azdır. 

 

Belediyelerde Demokrasi ve Katılım Üzerine Bir Araştırma 

 

Araştırmanın temel amacı yerel halkın, yerel demokrasi ve 
katılım anlayışına ne derecede sahip oldukları ve bunu ne 
derece gerçekleştirebildiklerini ortaya koymaktır. Bu amaç 
doğrultusunda, halkın yerel demokrasi ve katılıma ilişkin 
tutumları ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmanın kapsamını 
Isparta ili merkezi oluşturmaktadır. Hedef kitlede yer alan 
mahallelerden serbest tesadüfî örneklem yoluyla, çalışmanın 
örneklemi oluşmuş ve toplamda 293 kişiye ulaşılmıştır. 1 
Ağustos 2007 ve 20 Eylül 2007 tarihleri arasında araştırmanın 
uygulama safhası, anketörler aracılığı ile tamamlanmıştır. 

Araştırmada 17 sorudan oluşan anket formu hazırlanmıştır. 
Demografik sorular ve yerel demokrasi ve halkın katılımına 
ilişkin sorular olmak üzere anket formundaki sorular iki 
bölümden oluşmuştur. Anket formu hazırlanırken bu alanda 
yapılmış örnek bir ölçekten49 ve akademik çevreden kişiler ile 

                                                           
48 M. Akif ÇUKURÇAYIR, Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi, Yargı 

Yayınevi, Ankara 2000, s.109. 

49 Nuray TOP, Belediye Hizmet Yeterliliği Adapazarı Belediyesi Örneği, 
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Sakarya 1999. 



 
245 

 

görüşülerek hazırlanmıştır. Veriler elde edildikten sonra veriler 
SPSS 13.0 for Windows paket programına işlenmiş ve bu 
program üzerinden istatistiksel analizler yapılmıştır.  

 
Bulgular 

 
Belediye Hizmetlerini Takip Etme 

 Sayı Yüzde 
Evet 109 37,2 
Hayır 85 29,0 
Kısmen 99 33,8 
Toplam 293 100,0 

 

Katılımcılara, belediye hizmetlerini takip edip etmedikleri 
sorularak, içinde yaşadıkları alanın yönetsel birimleri ile ilişkili 
olarak ne derecede ilgili oldukları saptanmaya çalışılmıştır. Bu 
soru için elde edilen oranın (kısmen ölçeği de dahil ) %62.8 
olması, katılımcıların yerel birimin faaliyetleri ve yönetsel 
hizmetleri konusunda fikir sahibi olduklarını 
düşündürmektedir. Bu soruyla ilişkili olarak söz konusu bu 
faaliyetleri nasıl takip ettikleri sorulduğunda ise en yüksek 
oranın medya (görsel-işitsel basın) üzerinde yoğunlaştığı 
görülmektedir. Diğer takip etme yollarında ise oldukça düşük 
oranlar elde edilmiştir. burada önemli bir oran da, hizmetleri 
takip etmeyen kişilerin yüzdesidir. Kentte %29 oranındaki 
kesim, belediyenin ne tür hizmetler sunduğunu bilmiyor.    

 
Belediye Hizmetlerini Takip Etme Yolları 

 Sayı Yüzde 
Medya 170 58,0 
Internet 11 3,8 
Meclis Top.Kat. 2 ,7 
Basın büro 4 1,4 
Diğer 21 7,2 
Ara Toplam 208 71,0 
Cevapsız 85 29,0 
Toplam 293 100,0 

 
Yerel demokrasi ve katılım adına katılımcılara yöneltilen 
“belediye yönetiminde söz hakkınız olduğuna inanıyor 
musunuz?” sorusuna verilen ağırlıklı yanıt “hayır” %63.1 
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olmuştur. Halk her ne kadar yerel seçimler yoluyla yöneticisini 
kendisi seçmiş olsa da; yönetimi vatandaş olarak 
etkileyebildiğini düşünmemektedir. Burada bir çelişki söz 
konusudur. Yönetimde söz hakkının olabileceğini düşünen 
bireylerin yönetimi etkileyebilmek için katılımcı yurttaş 
modelinde olmaları beklenmektedir. Ancak söz konusu halkın, 
yaşadığı mahalli alandaki yerel otoritenin ne tür hizmet 
yürüttüğünü dahi takip etmediğini düşündüğümüzde, 
yönetimde nasıl söz hakları olacakları ayrı bir çelişkidir. Benzer 
oranlar, meclis toplantılarında alınan kararlar konusunda elde 
edilmiştir. Yani, araştırmaya katılanların %74.7’si belediye 
meclis toplantılarında alınan kararlar hakkında bilgi sahibi 
değiller. %25.3 oranında (kısmen ölçeği de dahil) bilgi sahibi 
olduğu ifade eden kesimin, bunu görsel ve işitsel basın yoluyla 
takip ettiği düşünülmektedir. “Meclis toplantılarına hiç 
katıldınız mı?” sorusunda %97.3 oranında olumsuz kanaat elde 
etmiş olmamız, bu düşünceyi desteklemektedir. Yine meclis 
toplantılarına katılımda, yüksek oranda olumsuz kanat elde 
etmemiz, araştırma alanımızda yerel katılım anlayışının fazla 
gelişmediğini, katılım yollarından seçimlere katılım yolunun 
ağırlıkla kullanılıyor olduğu düşündürmektedir. Özellikle halk-
yönetim arasındaki mesafenin en aza indiği ve yönetimin daha 
kolay etkilenebileceği yerel alanlarda, yerel demokrasi ve katılım 
araçlarının daha kolay harekete geçirilebileceğini 
düşündüğümüzde, sorunun yerel halkta olduğu akla 
gelmektedir. Yerel siyasette aktif olmak, yerel demokrasinin 
bireye sunduğu imkanları kullanmak ve katılımcı yurttaş 
kimliğine geçebilmek, siyasete karşı ilgili olmakla ilişkilidir. 
Araştırma alanındaki katılımcıların gerek belediyenin hizmet ve 
politikalarını takip etme konusunda gerekse meclis 
toplantılarına katılım konusunda oldukça yetersiz yüzdeler 
göstermeleri onların yerel siyasete karşı ilgi düzeylerinin düşük 
olduğunu akla getirmektedir.      

 
Belediye Yönetiminde Söz Hakkına Sahip Olma 

 Sayı Yüzde 
Kümülâtif 

Yüzde 
Evet 66 22,5 22,5 
Hayır 185 63,1 85,7 
Kısmen 42 14,3 100,0 
Toplam 293 100,0  
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Meclis Toplantılarında Alınan Kararlar Hakkında Bilgi 

 Sayı Yüzde 
Evet 21 7,2 
Hayır 219 74,7 
Kısmen 53 18,1 
Toplam 293 100,0 

 
Meclis Toplantısına Katılım 

 Sayı Yüzde 
Evet 8 2,7 
Hayır 285 97,3 
Toplam 293 100,0 

 
 
Bu düşünceyi destekleyen başka bir veri, belediyenin karar ve 
politikalarından haberdar olma düzeyindedir. Olumsuz kanaatin 
yine %50.9 gibi yüksek bir oranda elde edilmiş olması, 
araştırma alanında katılımcıların yerel siyaset konusunda ilgili 
olmadıklarını düşündürmektedir.   

 
Belediyenin Karar ve Politikalarından Haberdar Olma 

 Sayı Yüzde 
Evet 39 13,3 
Hayır 149 50,9 
Kısmen 105 35,8 
Toplam 293 100,0 

 

Araştırmaya katılanlara, belediye hizmetleri konusunda 
karşılaştıkları sorunları ilgili kademelere iletip iletmedikleri 
sorulmuştur. Böylece, mahalli otoritenin hizmet ve faaliyetlerine 
karşı tutumları anlaşılmak istenmiştir. Katılımcılar arasında en 
yoğun tutum, %35.8 “iletmedim çünkü sonuç alamayacağımı 
düşünüyorum” ve %21.2 “ilettim ancak sorunlarım çözülmedi” 
yanıtlarında elde edilmiştir. Burada katılımcıların mahalli 
otoriteye karşı güven içinde olmadıkları ortaya çıkmaktadır. 
Bunun nedeni olarak ise, katılımcıların bu yöndeki geçmişteki 
girişimlerinde sonuç alamamış olmaları olasılığını akla 
getirmektedir ki; bu oranda elde edilen yüzdenin (%21.2 ilettim 
ancak sorunlarım çözülmedi) ikinci en yüksek oran olması, bu 
olasılığı güçlendirmektedir. 
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Sorunların Belediyeye Đletilmesi 

 Sayı Yüzde 
Gittim görüşemedim 39 13,3 
Đlettim çözülmedi 62 21,2 
Merci bulamadım 21 7,2 
Đletmedim 105 35,8 
Đlettim çözüldü 50 17,1 
Sorunum olmadı 16 5,5 
Toplam 293 100,0 

 
Son olarak, yerel halkın yerel hizmet ve politikalardan haberdar 
olması ve takip etmesi amacıyla çeşitli bilgi edinme yolları 
sunularak tercih sıralaması yapmaları istenmiştir. Aşağıda bu 
yanıtlara göre oluşturulan tablo, her bir tercihin Sayı değerleri 
birleştirilerek elde edilmiştir. Tablodaki verilerden sıralama ise, 
her bir yolun dört tercihte de aldığı değerlere bakılarak, en 
yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak elde edilmiştir.  Buna 
göre oluşturulan sıralama ise aşağıdadır. 

 
 Belediye Hizmetleriyle Đlgili Bilgilenme Yollarını Tercih 

 
1. Sırada 2. Sırada 3. Sırada 4. Sırada 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sıra Yüzde Sayı Yüzde 
1 175 59,7 71 24.2 39 13.3 8 2.7 
2 20 6.8 73 24.9 110 37.5 90 30.7 
3 35 11.9 69 23.5 56 19.1 133 45.4 
4 65 22.2 79 27.0 87 29.7 62 21.2 

 

1.Sırada düzenli ve sürekli olarak bilgi verilmesi (gazete ve 
televizyon),  
2.Sırada belediyenin basın ve halka ilişkiler büroları ile,   
3.Sırada belediyenin Internet sitesinden, 
4.Sırada belediye binasına veya kentte belediyeye ait ilan 
yerlerinde ilan edilmesi yoluyla. 

 
a. Düzenli ve sürekli olarak bilgi verilmesi (gazete ve 

televizyon)  %59.7 
b. Belediye binasına veya kentte belediyeye ait ilan 

yerlerinde ilan edilmesi %27 
c. Belediyenin basın ve halka ilişkiler büroları ile   

%37.5 
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d. Belediyenin Internet sitesinden  %45.4 
 

Yerel halkın en çok tercih ettiği bilgi edinme yöntemi, en kolay 
ve zahmetsiz yöntem olarak bilinen medya olmuştur. Đkinci 
sırada ise, belediyenin faaliyet ve politikalarına ilişkin bilgilerin 
kentte ya da belediyede herkesin kolaylıkla ulaşabileceği 
biçimde ilan edilmesi yolu yer almaktadır. Üçüncü ve dördüncü 
sırada ise belediyenin halkla ilişkiler bürosu ve internet sitesi 
yer almaktadır. Isparta belediyesi için burada elde edilen önemli 
bulgu, belediyenin hizmet ve faaliyetlerini halka duyurmada 
(hali hazırda kullanmakta olduğu bir yöntem olan) görsel ve 
işitsel basına ek olarak, kentte belediyeye ait ilan yerlerinin 
oluşturularak, söz konusu bilgilerin bu yerler aracılığı ile halka 
ulaştırılması, katılımcılar açısından istenen bir yöntem olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu sayede halkın özelde yerel hizmet ve 
faaliyetlere genelde ise yerel siyasete karşı ilgilerinin arttırılması 
sağlanabilir.  

 

Sonuç 

 

Türkiye’de vatandaşların siyasal mekanizmalara katılımı 
farkındalık düzeyi yüksek olmamasına rağmen önemli bir 
sorundur. Türk yönetim sisteminde yerel düzeydeki en etkin 
birim olduğu iddia edilebilecek belediyelerin yönetimine katılma, 
belediyenin ilgili organları tarafından alınan kararları takip etme 
gibi mekanizmaların kullanımı yerel demokratik işleyiş 
bakımından önemlidir.  

Isparta’da belediye yönetimine katılım konusunda yapılan bu 
alan araştırmasının sonucu da siyasal katılmanın oy verme ile 
sınırlı olduğunu göstermektedir. Araştırma sonucunda 
sosyoekonomik faktörler arasında önemli bir farklılık 
oluşturmayacak şekilde her kesimden vatandaşın oy vermenin 
ötesindeki katılma yollarına başvurmadığı görülmektedir. 
Görüşülenlerin söylemlerinde gözlenen edilgenlik genellikle 
kullanılan “belediye tarafından yapıldı”, “belediyede karar 
alınmış”, “belediye yapmak istiyor”, “belediye yapınca göreceğiz, 
hayırlısı olsun” ifadelerinde ortaya çıkıyor.  

Đnceleme konumuz olan Isparta Belediyesi yerel katılımı 
arttırmak için bazı çalışmalar yapmıştır. Ancak belediye 
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binasının hemen girişine kurulan “ak masa” biriminin bir çeşit 
sosyal yardım birimi gibi yardım yapma kurumuna 
dönüşmesinden kaçınılamamıştır. Ak masa biriminin katılımı 
özendirici işlevleri de olmalıdır. Belediye yönetiminin, kurulan 
ya da kurulma kararı alınan “kadınlar konseyi” (belediyenin 
verdiği isimle hanımlar meclisi), “gençlik konseyi” ve “kent 
konseyi” gibi yapılanmalara yükleyeceği fonksiyon önemlidir. Bu 
meclisler, tüm ülkede olduğu gibi tabela kurumlar olarak 
batılılaşma hevesimizin göstermelik enstrümanları olarak kalıp 
pasta börekli toplantılar yapıp dağılacak mıdır, yoksa kentin 
geleceğinde söz sahibi fonksiyonuyla işletilebilecek midir? Yerel 
yönetimlerin bir demokrasi okulu olduğu düşünüldüğünde 
belediyenin eğitici, katılımı arttırıcı ve özendirici işlevini 
yürütmesi ve geliştirmesi gereği açıktır.  
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ISPARTA ĐLĐNĐN SAĞLIK TURĐZMĐ AÇISINDAN 
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 

 

Nilüfer Negiz ve Elif Türkan Arslan 

 

1990’lı yıllara ortaya çıkmış olmasına karşın sağlık turizmi hızla 
büyüyen bir sektör olmuştur. Ve sağlık turizmi turizm sektörü 
içerisindeki payını her geçen gün daha da artırmaktadır. Sahip 
olduğu potansiyel nedeniyle pek çok kent ve hatta ülke sağlık 
turizmi pazarlama ve bu alanda öne çıkma yönünde her geçen 
gün daha yoğun çalışmaktadır. Ülkemiz de pek çok açıdan 
sağlık turizmi arz edebilecek potansiyeli barındırmaktadır. 
Çalışma, Isparta şehrinin sağlık turizmi konusunda bir 
potansiyel taşıyıp taşımadığını araştırmayı amaçlamıştır. Bu 
amaçla, şehrin sağlık hizmetleri konusunda mevcut imkânları 
incelenmiş ve daha sonra bu imkanların nasıl 
geliştirilebileceğine yönelik çeşitli öneriler ortaya konmaya 
çalışılmıştır. 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren turizm, dünya 
ekonomisinde en hızlı gelişen ve genişleyen sektörlerden biri 
haline gelmiştir. Türkiye de sahip olduğu tarihi, kültürel ve 
coğrafi zenginlikleriyle, turizmin artan önemini fark eden ve bu 
konuda önemli gelişmeleri 1980’lerden itibaren kaydeden bir 
ülke olmuştur. Özellikle ekonomi içerisindeki payı, gerek yerel 
gerek bölgesel gerekse de ulusal bağlamda turizmi önemli bir 
yatırım alanı olarak karşımıza çıkarmaktadır.  

Gerek Türkiye’de gerekse tüm dünyada ağırlıklı turizm türü, 
klasik tatil turizmi anlayışına dayanan kitlesel turizmdir. 
Turizme ilişkin verilere göre, Türkiye’ye gelen yabancıların % 
50’den fazlası tatil-dinlenme-gezme görme amaçlı ziyaretçilerden 
oluşmaktadır ve diğer amaçlar oldukça düşük yüzdelerde 
kalmaktadır. Turizm, özellikle de kitle turizmi, iç ve dış 
krizlerden çok hızlı etkilenen bir yapıdadır. Bu nedenle de 
Türkiye kendi olanaklarına ve kaynaklarına uygun turizm 
türleri üzerinde durmalı ve bunları geliştirmelidir. Bunlardan 
üzerinde önemle durulması gereken bir tanesi de sağlık turizmi 
ve medikal (tıbbi) turizmdir (Đçöz,2009:2258). 

Sanayileşme ile birlikte insanın ruh ve beden sağlığını bozan 
olumsuz etkilere karsı kür ve tedavi amacıyla yapılan ulusal ve 
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uluslararası seyahatler şeklinde ortaya çıkan ve temelinde 
termal turizmin olduğu ( Selvi, 2008: 275, 286) bir turizm kolu 
olarak sağlık turizmi, alternatif turizm içerisinde yer bulmuş bir 
turizm türüdür. Elbette kitle turizmi kadar yoğunluğa sahip 
değildir. Ancak, geliştirilmesi halinde ülkeye-bölgeye-yöreye 
sağlayacağı katkılar da kitle turizminin getirileri kadar önemli 
olacaktır.  

Çalışma bu anlamda sağlık turizminin önemi, türleri ve 
özellikleri üzerinde durarak, araştırma alanı Isparta ilinin sağlık 
turizmi açısından bir haritasını çıkarmak ve var olan potansiyeli 
ortaya koymayı amaçlamaktadır.  

 

Artan Önemi Đle Sağlık Turizmi 

 

Genel olarak sağlık turizmi ve özel olarak da tıbbi ya da medikal 
turizm, 1990’lı yıllarda ortaya çıkmış ve günümüze kadar 
oldukça önemli gelişmeler göstermiştir. Sanayileşme ile birlikte 
insanın ruh ve beden sağlığını bozan olumsuz etkilere karsı kür 
ve tedavi amacıyla yapılan ulusal ve uluslararası seyahatler 
seklinde ortaya çıkan ve temelinde termal turizmin olduğu bir 
turizm türüdür (Gülbahar, 2009:163). Yani sağlık turizmi için, 
ev dışında ikamet etmek koşulu ile boş zamanlarda sağlık 
amacıyla yapılan gezilerdir demek mümkündür. 

Tanım olarak ise, sağlık turizmi, insanların sağlık nedeniyle 
ikamet ettikleri yerlerinden kalkıp seyahat etmesi demektir 
(Özkurt, 2007:127). Literatürde sağlık turizmi ile ilgili farklı 
tanımlar ile karşılaşılmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir. 

Sağlığı koruma, iyileşme amaçlarıyla belirli bir süre için 
(genellikle 21 gün) yer değiştiren insanların doğal kaynaklara 
dayalı turistik bir tesise giderek kür uygulaması, konaklama, 
beslenme ve eğlence gereksinimlerini karşılaması sonucu doğan 
hareketlerdir (Boz, 2004:132; Doğan, 2000: 4). Yine bir başka 
tanıma göre sağlık turizmi, tedavi olmak için geçici süre ile ister 
doktor tavsiyesi ile ister de kişinin kendi isteği ile başka bir 
ülkeye gitmesi olarak tanımlanmaktadır (Yalçın, 2006: 34). 

Dünya Sağlık Örgütü ise bu kavramı şöyle tanımlamıştır; 
“Sağlık, yalnızca hastalıklı olmama durumu değil, aynı zamanda 
zihinsel, fiziksel ve toplumsal konum olarak iyi olma 
durumudur” (Đçöz,2009:2260). Genel olarak sağlık turizminin 
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akla getirdiği öncelikli kavram termal turizm olup, tanımlarında 
da bu kavram üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir 
(Đçöz,2009:2260). Oysa sağlık amaçlı turizm hareketinin, son 
yıllarda aktif olarak çeşitli hastane hizmetlerinden faydalanmak 
amacıyla düzenlenen yurt içi ve dışı seyahatlerini de kapsar hale 
geldiği de gözlenmektedir. 

Sağlık turizminin iki temel amacı vardır (Özkurt, 2007:126): 

• Đnsan sağlığının iyileştirilmesi, 

• Ülkenin iç ve dış turizmini canlandırarak çeşitli katma 
değerler yaratmak ve toplam ulusal gelire katkıda bulunmak.  

Sağlık turizminin önemi, doğrudan insan sağlığını merkez 
almasından kaynaklanmaktadır. Yaşadığı yerdeki imkânlarıyla 
sağlık sorunlarına yeterli ya da hiç cevap bulamayan insanların 
tedavi olabilmek adına arayışlar içine girmesi, sağlık turizmi 
denen süreci doğurmuştur. Sağlık turizminin diğer turizm 
türleri içinden sıyrılarak farklı bir önem arz etmesi, yıl içerisinde 
her zaman yapılabilmesi özelliğiyle genellikle yaz aylarına özgü 
“sezonluk turistik faaliyetlerinden farklılaşmasından 
kaynaklanmaktadır. Çünkü hastalıkların ve hastalıklardan 
kurtulma arayışının “sezon”u olamaz (Özkurt, 2007:126). 

Ülkemizde sağlık turizminin, diğer turizm çeşitlerine kıyasla, 
özellikle bu yönde yetersiz politikalar (ya da politikasızlık) ve 
tanıtım eksikliği gibi nedenlerle yeterince işlevsel hale 
getirilmediği bir gerçektir. Ancak, diğer turizm türleri gibi 
geliştirilmesi ve gerekli standartlara kavuşturulması mümkün 
olmakla birlikte, kalkınmakta olan Türkiye ekonomisi içerisinde 
bir kalkınma ivmesi sağlaması da olanaklıdır. Hali hazırda 
ülkemizde bu potansiyelin varlığından bahsetmeden evvel, 
sağlık turizminin etkili ve verimli olarak yürütülebilmesi için 
olmazsa olmazlardan bahsetmek gerekmektedir. Bu bağlamda, 
üç ana gösterge olmalıdır. Birincisi turizm olanakları (iklim, 
doğa, tarih vb.), ikincisi, sağlık hizmetleri imkânları (hastaneler, 
personel, teknik donanımlar, uygun fiyat vb) son olarak da, bu 
imkânlarla bunlardan yararlanacakları bir araya getirecek 
organizasyonlar. Bu üç göstergenin varlığı ve uyum içerisinde 
işletilmesi mevcut potansiyelin etkin harekete geçirilmesini 
sağlayacaktır. Bunlardan yola çıkarak ülkemizde bu 
potansiyelin var olduğunu gösteren olgular nelerdir? Niçin 
yeterince harekete geçirilememektedir? Bu sorulara cevap 
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aşağıdaki gibi verilebilir (Yıldırım, Altunkaya 2006: 2,4; Yalçın, 
2006:55-56). 

• Alt yapı ve teknik dananım açısından kaliteli hastaneler,  
• Sağlık hizmeti sunan kadroların, Avrupa standartlarında 

olması, 
• Ülkenin diğer ülkelere oranla fiyat avantajı, 
• Doğal ve iklim koşulları,   örnek olarak verilebilir.  

Bu avantajları düşündüğümüzde, sağlık turizmini olması 
gereken yerde göremememiz, ülkede bu imkanların karşısında 
zayıflıklarında olduğunu göstermektedir. Yani,  

• Sektörün organize olamayışı, 
• Sağlık kuruluşlarında bu alanda (sağlık turizmi) uzman 

kişilerin olmayışı 
• Bilgi akışı sağlamada kurumlar arasında yaşanan bürokrasi 
• Đletişimi sağlayacak kanallarda (web sitesi, ilgili personel vb) 

yabancı dil seviyesinin düşük kalması, 
• Sağlık turizminde hizmeti talep eden ile verecek kurumları 

buluşturacak aracı kurumların sayıca yetersizliği,  gibi 
nedenlerle  

Türkiye, özellikle uluslar arası sağlık turizminde yeterince yer 
alamamaktadır.  Özellikle kaplıcaları açısından dünyada en 
zenginler arasında sayılan ülkemizin, profesyonel olmayan 
işletmeler ve organizasyon yetersizliği nedenleriyle (web sitesinin 
olmayışı, yabancı dil sorunu, profesyonel ekip eksikliği vb) etkin 
değerlendirilememesini, yukarıda sayılanlara örnek olarak 
verebiliriz. 

Sağlık turizminde ön planda olan tedavi ihtiyacı, bu hizmeti 
satın alacak kişilere göre değişeceği için,  sağlık turizmi de farklı 
biçimlerde ortaya çıkabilmektedir. Bunlara örnek olarak, 
klimatizm, termalizm ve üvalizm verilebilir (Akat, 2000:18). 

Klimatizm, sağlıklı iklim ortamında bulunmaktır. Sağlıklı iklim 
kuşağı deniz seviyesinden sekiz yüz metre yükseklikten başlayıp 
iki bin metreye kadar, ormanlık, aynı zamanda da rekreasyon 
alanları olan, orta yükseklikteki dağlık yerlerdir (Tunç ve 
Saç,1998:22-23). 

Termalizm, kaplıca, ılıca, içmeler gibi şifalı doğal su 
kaynaklarının sağlık kurallarına uygun bir biçimde tedavi aracı 
olarak kullanılmasıdır. Mineralizetermal sularla çamurların, 
yörelerinde çevre ve iklim faktörleri bileşiminde insan sağlığını 
olumlu etkilemek için doktor denetiminde, fizik tedavi, 
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rehabilitasyon, egzersiz, diyet gibi destek tedavilerle koordineli 
kür uygulamalarına termalizm, bu turizm hareketine de termal 
turizm hareketi denmektedir (Tunç ve Saç,1998:22). 

Üvalizm, bazı yörelere has olan meyve ve sebzeler ile yapılan kür 
(tedavi) yöntemidir veya bundan hoşlananlara sunulmasıdır 
(Akdu,2009:18). 

Yukarıda kısaca açıklanan sağlık turizmi biçimleri yanında yine 
sağlık turizmi ile ilgili çeşitli kavramlar da ortaya çıkmıştır. 
Aşağıda bu kavramlardan bazıları kısaca açıklanmıştır 
(Tengilimoğlu, Sevin ve Ak, 2001: 7): 

• “Balneotherapi: Minarel termal sularla yapılan kür 
uygulaması. 

• Talassoterapi: Deniz suyu ve güneşten yararlanılarak yapılan 
kür uygulamaları. 

• Klimaterapi: Sağlıklı iklim ortamında bulunmak suretiyle 
uygulanılan iklim kürü. 

• Hidroterapi: Tatlı suyla yapılan kür uygulaması. 

• Speleojerapi: Mağara ortamından yararlanılarak yapılan 
tedavi türüdür. 

• Peloidoterapi: Çamur tedavisidir.” 

Yukarıda bahsedilen tanımlar ve çeşitlendirmelerden yola 
çıkarak sağlık turizmine ilişkin genel bir tasnif aşağıdaki gibi 
verilebilir. 
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Sağlık Turizmi Türleri 

Sağlık Güzellik 
Turizmi 

Tedavi  Rehabilitasyon 

SPA Elektif Cerrahi Diyaliz 
• Doğal Turizm • Plastik 

Cerrahi 
• Đlave 
Programlar 

• Ekoturizm • Eklem 
Replasmanı 

•Yaşlı Bakımı 
Pogramları 

• Kitle Turizmi •Kardiotorasik 
Servisler 

• Bağımlılık 
Tedavileri 

• Bitkisel 
Tedaviler 

• Diagnostik 
Servisler 

 

• Tamamlayıcı 
Tedavi 

• Kanser 
Tedavisi 

 Đnfertilite 
Tedavisi 

Kaynak: Didem KOSTAK, Turizm Hareketleri (Türkiye Örneği Üzerinden 
Sağlık Turizmi) Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Đktisat Anabilim Dalı Uluslararası Đktisat Bilim Dalı, Đstanbul, 
2007. 

 

Anlaşılacağı üzere, sağlık turizmi (potansiyele sahip olanlar 
açısından) üzerinde önemle durulması gereken bir olaydır. 
Burada imkânların ekonomik katkı olarak geri dönüşümünün 
sağlanabilmesi için, diğer turizm dallarında olduğu gibi –belki 
biraz daha fazla hassasiyetle- tesis, alt yapı ve teknik donanım 
açısından önemli yatırımların yapılması elzemdir. Özel bir 
turizm türü olan sağlık turizminin aşağıda sıralanan özellikleri 
konunun hassasiyetini de ortaya koyar niteliktedir (Yalçın, 
2006: 37-38). 
• Sağlık turizmi teknik donanım ve iş gücü gerektiren bir 
turizm türüdür. 
• Sağlık turizminde, hizmeti sunan sağlık kuruluşunun 
uluslar arası standartlara uygun hizmet sunması önem 
taşımaktadır. 
• Hizmet sunan sağlık kuruluşunda, ortak yabancı dili bilen 
personelin mutlaka olması gerekmektedir. 
• Hasta ve refakatçileri için farklı turizm türlerinin 
geliştirilmesini destekleyen, katma değeri yüksek bir turizm 
türüdür. 
• Seçilmiş olan hedef pazara yönelik devlet destekli, farklı 
dillerde, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gerekmektedir. Yapılan 



 
257 

 

bu tanıtımlarda hedef olarak öncelikle hastaların yurt dışında 
hizmet almasını destekleyecek sigorta ve sağlık kuruluşları 
seçilmelidir. 

 

Sağlık Turizmi Açısından Isparta: Mevcut Durum Ve Öneriler 
Mevcut Durum 
 
Isparta, sağlık hizmetleri açısından önemli bir düzeydedir. Đle 
ilişkin genel bir değerlendirme şöyledir50.  

Sağlık bakanlığına bağlı 11 hastane, 14 toplum sağlığı merkezi, 
KETTEM, Psikolojik danışma merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi 
bulunmaktadır. Bunun dışında 3 özel hastane, 1 askeri 
hastane, SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 
SDÜ Dişçilik fakültesi, üniversiteye bağlı Şevket Demirel Kalp 
Damar Cerrahi Merkezi ile Zehra Ulusoy Kanser Tanı ve Tedavi 
Merkezi, Spastik Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi, 2 adet özel 
göz hastanesi, Özel ağız ve diş sağlığı merkezi, özel diyaliz 
merkezi ildeki önemli sağlık üniteleridir. Đldeki sağlık 
ünitelerinin yatak kapasitesi toplam 2034’tür. 

Mevcut sağlık kurumlarında toplam 441 uzman, 113 tabip, 223 
diş tabibi, 10 tıbbi teknolog, 13 diyetisyen, 21 biyolog, 17 
fizyoterapist, 4 psikolog, 993 sağlık memuru, 814 hemşire, 565 
ebe, 10 sağlık teknikeri, 53 çevre sağlığı teknisyeni, 11 ortopedi 
teknisyeni, 1 fizik tedavi teknikeri ve 3 çocuk gelişimcisi görev 
yapmaktadır. 

Ayrıca ilde, Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlı Diş 
Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü de bulunmaktadır. Đlde Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı mevcut 5 sağlık meslek lisesi ve 2 turizm ve 
otelcilik lisesi bulunmaktadır (http://isparta.meb.gov.tr/, 
erişim: 21.02.2010). Söz konusu eğitim birimleri gerek sağlık 
hizmeti sunumu noktasında gerekse turizm hizmeti sunumu 
noktasında önemli bir potansiyeldir.    

Son olarak, şehir merkezinde 400 yatak kapasiteli 2 adet 4 
yıldızlı otel, 118 yatak kapasiteli bir adet 3 yıldızlı otel, 295 
yatak kapasiteli 3 adet 2 yıldızlı otel ve 46 yatak kapasiteli 1 
adet 1 yıldızlı otel bulunmaktadır. 
(http://www.ispartakulturturizm.gov.tr, erişim: 21.02.2010) 
                                                           
50 Değerlendirmede dikkate alınan veriler il sağlık müdürlüğünden elde 
edilmiştir. 
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Sağlık turizmi açısından önem arz edebilecek bir nokta da 
şudur ki; sedir ağaçlarıyla ünlü Kızıldağ Mesire alanında 4 katlı 
bir Göğüs Hastalıkları Hastanesinin tamamlanmış fakat, 
yıllardır kullanıma açılmamış olmasıdır 
(http://ispartasm.gov.tr, erişim: 21.02.2010). Ancak son 
dönemde bu binanın Süleyman Demirel Üniversitesi’ne 
bağlanması düşünülmektedir 
(http://www.ispartanews.com/haber, erişim: 21.02.2010). 

Isparta sağlık kuruluşları, kapasiteleri ve uzman hekimleri 
açısından yukarıda verilen veriler düşünüldüğünde, göller 
bölgesinde çevre illere hizmet vermesi açısından önem arz 
etmektedir. Özellikle Ağustos 2006 yılından bu yana hizmet 
veren Özel Isparta Hastanesi bünyesinde oluşturulan Tüp 
Bebek Merkezi ve yeni doğan yoğun bakım ünitesi, Şubat 2009 
tarihinde hizmete giren Kariyer Göz Hastanesi ve Đncident Ağız 
ve Diş Sağlığı Merkezi ilde spesifik alanlarda sağlık hizmeti 
sunan ve sağlık turizmi açısından da büyük önem taşıyan 
kuruluşlardır.  Söz konusu kuruluşlara ilişkin aşağıda yer alan 
veriler, ilgili kuruluşların sağlık turizmi potansiyellerini 
destekler niteliktedir.  

Kariyer Göz Hastanesi kurulduğu günden bu yana toplam 
57.195 hasta kabul etmiş olup bu hastaların %60’ı Isparta il 
sınırları dışından başvurmuştur. Hastaların yoğunluklu olarak 
geldikleri iller; Muğla, Antalya ve Burdur’dur. 

Özel Isparta Hastanesi bünyesindeki Tüp Bebek Merkezi açıldığı 
tarihten bu yana 1310 hasta kabul etmiş olup bu hastaların 
%16’sı il dışından gelmiştir.  

 Đncident ağız diş merkezi hasta sayılarıyla ilgili bilgi 
vermemiştir. 

Son olarak, ilde var olan ve ileride sağlık turizmi açısından 
önemli bir değer yaratabilecek bir diğer proje, ilde hizmet veren 
Gülkent Devlet Hastanesi’nin “Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi” olarak yeniden yapılandırılmasına yönelik 
çalışmaların olmasıdır. Bu projenin hayata geçirilmesi halinde 
Isparta’nın, ruh ve sinir hastalıkları konusunda bölgede tek ve 
önemli bir rehabilite merkezi olması mümkündür. 
(http://www.gundem32.com, erişim: 22.02.2010). 
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Sonuç Ve Öneriler  
 
Isparta’nın sanayileşme düzeyi, şehrin altyapısı, demografik ve 
coğrafi durumu göz önünde bulundurulduğunda Isparta 
şehrinin gelişmesi ve kalkınmasında anahtar rolün hizmet 
sektöründe olduğu söylenebilir. Turizm sektörü Isparta ili için 
yatırım bekleyen oldukça verimli ve önü açık bir sektördür. 
Sağlık turizmi de -diğer turizm türlerinin yanında- Isparta’nın 
gelişip kalkınmasında önemli bir potansiyeli taşımaktadır.  

Isparta ili sağlık turizmi açısından ele alındığında -öncelikle 
bölgesel ölçekte- ciddi bir potansiyele sahip olduğu 
görülmektedir. Bölge iller göz önünde bulundurulduğunda da, 
Isparta’nın bölgede sağlık arz merkezi olabileceği söylenebilir.  

Đlde, gerek sağlık hizmetleri sunumunda gerekse turizm 
hizmetleri sunumunda sahip olduğu lise ve yükseköğretim 
programları ile nitelikli eleman yetiştirilmekte ancak yetiştirdiği 
bu nitelikli elemanları çoğunlukla başka illere ihraç etmektedir. 
Dolayısıyla Isparta için, özellikle turizmde gelişmiş iller için bir 
destinasyon durumunda olduğu söylenebilir. Sağlık turizmi 
konusunda ilin potansiyelinin harekete geçirilmesi durumunda, 
ilde nitelikli eleman bulma ve yetiştirme önemli bir engel teşkil 
etmeyecektir.   

Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım dikkate alındığında ise, ilin 
bölgedeki coğrafi konumu ve çevre illerden ulaşımda hem kara 
hem de hava yolu imkânlarının varlığı, Isparta ilini bölgesel 
ölçekte sağlık turizmi merkezi olabilmesi yolunda 
destekleyicidir. Elbette, zaman içinde bu konuda yapılacak 
çeşitli yatırımlarla da geliştirilmesi gerekmektedir. 

Konaklama konusunda mevcut durum bölgesel ölçekte bir talebi 
karşılayabilecek durumda görülmekle birlikte; ( Şehir 
merkezinde 400 yatak kapasiteli 2 adet 4 yıldızlı otel, 118 yatak 
kapasiteli bir adet 3 yıldızlı otel, 295 yatak kapasiteli 3 adet 2 
yıldızlı otel ve 46 yatak kapasiteli 1 adet 1 yıldızlı otel) ulusal 
ölçekte ilin sağlık turizmi merkezi olması halinde yetersiz 
kalabileceği öngörülmektedir. Dolayısıyla konaklama ile ilgili 
olarak yatırımcıların teşvik edilmesi gerekmektedir.  

Đnsanların sağlık bulmak amacıyla seyahat etmelerinin 
yaygınlaşmasıyla birlikte, kimi merkezler talep yaratabilmek 
amacıyla insanların tedavi görmedikleri boş zamanlarını 
değerlendirebilmeleri için çeşitli aktiviteler yapmaktadırlar. 
Isparta’nın sahip olduğu doğal ve tarihi güzelliklerin bu 
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bağlamda daha da değerlenmesi mümkündür. Örneğin, 
Eğridir’de göl turizmi ve yamaç paraşütü, Davraz’daki kayak 
merkezi ile kış turizmi, Yalvaç ve Ağlasun’da antik kentleriyle 
inanç turizmi, yazılı kanyon ve köprülü kanyonlarıyla rafting, 
Huzur Vadisi ile yoga, reiki ve meditasyon aktivasyonları sağlık 
turizmi ile beraber onun bir parçası olarak değerlendirilerek 
bölgeye sosyo-ekonomik katkı sağlayabilecek değerlerdir. 

Bu değerlerin bölgeye katkı sağlayarak, bölgenin kalkınmışlık 
düzeyini arttırmasında ön emli bir araç olarak kullanılmasında, 
Valilik, belediye, il sağlık müdürlüğü, il kültür ve turizm 
müdürlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi ve özel sektörün iş 
birliği hayati önem taşımaktadır. Bu birimlerin işbirliğiyle 
gerçekleştirilebilecek ortak bir proje ile, Isparta’nın sağlık 
turizmi konusunda önemli ve iddialı merkezlerden biri haline 
gelebileceği olasıdır.  
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ISPARTA’DA HALKIN YÖNETĐCĐ ve SĐYASETÇĐLERĐ  
TANIMA DÜZEYĐ ARAŞTIRMASI 

 

Ayşen Peker 

 

Siyaset Arapça bir kelime olmakla birlikte “seyis” 
sözcüğünden türemiştir. Atları yetiştiren, dizginleyen anlamına 
gelen seyisin siyaset olarak anlamı insanların başında olan 
onları kavgadan ve dengesiz ortamlardan ayıran demektir.51 
TDK, siyasetin kelime anlamı yurt yönetimi ve devlet işlerini 
düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş ve anlayış 
şeklinde belirtmektedir.52 Devlet, siyasal partiler, çeşitli 
dernekler ve siyasi iktidar siyaseti oluşturan temel 
kavramlardır. Siyasal iktidarı kullananların seçimi, iktidarı 
kullanma şekli ve iktidarların sona erme biçimi, sosyal 
kurumların özelliklerindendir. Siyasal kurumların en 
önemlilerinden biri de hükümettir. Devletin yürütme işini 
üstlenen otoriteye hükümet adı verilir. Diğer bir unsur ise siyasi 
partilerdir. Bir program çerçevesinde siyasal kararları etkilemek 
üzere belirli bir siyaseti benimsemiş ve siyasal iktidarı ele 
geçirmek amacıyla teşkilatlanmış kuruluşlardır. Siyasal partiler 
yapı ve tabanlarının farklılıkları dolayısıyla değişik ideolojiler 
yansıtabilirler. Her siyasal partinin yapısında sosyal birlik ve 
bütünlükle yönlendirme özelliği vardır. Siyasal partiler 
demokrasinin vazgeçilmez unsurları arasındadır.53Siyaset 
hayatımızın her noktasında vardır. Hayatta birçok dönüm 
noktaları olduğu gibi siyasetin de insan hayatında dönüm 
noktaları vardır. 18 yaş öncesi ve sonrası diye nitelendirebiliriz. 
18 yaş öncesinde dışarıdan baktığımız halde 18 yaşından sonra 
artık ilgilenmemiz gereken, hakkımız olan bir durum ortaya 
çıkar. Çünkü siyaset demek bir bakıma bizim düşüncelerimiz, 
kendi geleceğimiz demektir. Seçtiğimiz kişilerin bizi temsil edip 
bizim sesimizi duyurması demektir. Bizde bu seçimler 
cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren amaçlanan bir olaydır 
fakat ilk yıllarda ülkenin içinde bulunduğu psikolojik 
durumlardan dolayı bu çok gerçekleşemez. 1876 anayasasıyla 
birlikte Osmanlı Đmparatorluğunda demokratikleşme hareketleri 
başlamıştır. 2.dünya savaşından sonra amaçlanan gerçekleşmiş 
                                                           
51 Bülent Daver  Siyaset Bilimine Giriş 
52 www.tdk.gov.tr 
53 Metin Đşçi, Siyasi Düşünceler  Tarihi, Der Yayınları, Đstanbul 2004.  
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ve çok partili hayata geçilmiştir. Bu zamana kadar ise 5 seçim 
sistemi uygulanmıştır. Seçimler demokrasinin en önemli 
araçlarından birisidir.54 

   Kaynağını halkta bulan ve halka dayanarak devlet erkini 
ele geçiren ve yine halkın istemi doğrultusunda, halkın 
yararına, halkın özgür katılımıyla, hukuka bağlı kalarak bu erki 
kullanan devlet düzenine demokrasi denilmektedir. Seçilecek 
kişinin yetenek ve birikim taşıyan bir kişi olması seçilmek için 
ise yeterli asgari yurttaşın birlikteliği ve oyu sağlaması gerekir. 
Seçimin önemini G. Burdeau şöyle belirtmiştir: Seçim kanunu 
ve sistemi uygulamada devletin tek ve gerçek anayasasıdır. 

Seçim genellikle toplu bir istencin birden çok seçenek 
arasında bir tercihte bulunulmasıdır. TDK’nın sözlüğünde seçim 
seçme işi, kayırma, kanunlar, yönetmelikler uyarınca bir veya 
birden fazla aday arasından belli birini ve ya birkaçını seçmek 
olarak belirtilmiştir. Seçim olgusu seçeni ve seçileni içinde 
barındırır. Seçen kişi siyasal seçimde oy vermeye hakkı olan 
kimsedir.55 Siyasal seçimde seçmen aynı zamanda yönetilen 
kişidir. Seçmenin siyasetteki rolü seçilene göre daha pasif gibi 
görünse de aslında daha aktif rol almaktadır. Çünkü siyasi 
partiler siyasette etkin görev alabilmek için seçmenlerin istekleri 
doğrultusunda hareket ederler.56 Bu kavramların ışığında 
siyasetin hayatımızdaki yerini ölçmek amacıyla bir anket 
düzenlenmiştir.  

Bu ankette Isparta’da halkın siyaset ve devlet adamlarının 
tanınırlılık düzeyi ölçülmüştür. Bu çalışmanın amacı Isparta 
halkının siyasetçileri ne kadar tanıdığını görmektir. Çalışma 
alan araştırması şeklinde yapılmıştır. Bu sayede gerçek verilere 
ulaşılmıştır. Araştırmanın evreni 185.000 kişi olup örneklemi 
334 kişidir. Anketi anlaşılır ve kısa cevaplar verilebilecek şekilde 
hazırlanmıştır. Anketin bu şekilde olması araştırmanın 
karmaşık olmasını önlemiş ve kişiler hakkında özel bilgilerin 
alınmaması görüşülen kişilerde ön yargı oluşmasını 
engellemiştir. Bu da araştırmanın daha kolay bir şekilde 
gerçekleştirilmesini sağlamıştır. En son yapılan 29 Mart yerel 
seçimlerinde Isparta’daki seçmen sayısı yüksek seçim kurulu 
tarafından 295.691 şeklinde açıklanmıştır. Bu rakamın 140.257 
si Isparta merkezdedir. Isparta halkını temsil eden 5 milletvekili 

                                                           
54 Saim Sezen, Seçim ve Demokrasi, Gündoğan yayınları 1994 
55 www.tdk.gov.tr 
56 Saim Sezen, Seçim ve Demokrasi, Gündoğan yayınları 1994 



bulunmaktadır bu milletvekillerinden 3
MHP’lidir. 

  

Görüşülenlerin Mahallelere Göre Dağılımı 

 

      Araştırma Isparta’da farlı sosyoekonomik düzeylerdeki 11 
mahallede yürütülmüştür. Mahalleler seçilirken araştırma 
evrenini temsil etmesine dikkat edilmiştir. Kimi mahalleler 
emekli kişilerden oluşurken kimisi çalışan kişilerin çoğunlukta 
olduğu yerlerdir. Ekonomik yönden de mahallelerin bazısı 
düşük gelirli hatta işsiz kişilerin yaşadığı bazı mahalleler ise 
yüksek gelirli kişilerin yaşadığı yerlerdir.

 

 

Görüşülenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı

 

Cinsiyet oranları, kadın görüşülenlere ulaşmak daha zor 
olmakla birlikte, birbirine yakın tutulmaya çalışılmıştır. Daha 
önce yapılan araştırmalarda kadınların siyaset konusunda daha 
muhafazakar olduğu ortaya koyulmuştur. Bu araştırma 
esnasında bu bir kez daha gözler önüne gelmiştir.
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bulunmaktadır bu milletvekillerinden 3’ü AKP, 1’i CHP, 1’i de 

Görüşülenlerin Mahallelere Göre Dağılımı  

Araştırma Isparta’da farlı sosyoekonomik düzeylerdeki 11 
mahallede yürütülmüştür. Mahalleler seçilirken araştırma 
evrenini temsil etmesine dikkat edilmiştir. Kimi mahalleler 
emekli kişilerden oluşurken kimisi çalışan kişilerin çoğunlukta 

erdir. Ekonomik yönden de mahallelerin bazısı 
düşük gelirli hatta işsiz kişilerin yaşadığı bazı mahalleler ise 
yüksek gelirli kişilerin yaşadığı yerlerdir. 

 

Görüşülenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet oranları, kadın görüşülenlere ulaşmak daha zor 
olmakla birlikte, birbirine yakın tutulmaya çalışılmıştır. Daha 
önce yapılan araştırmalarda kadınların siyaset konusunda daha 
muhafazakar olduğu ortaya koyulmuştur. Bu araştırma 
esnasında bu bir kez daha gözler önüne gelmiştir. 
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Görüşülenlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

 

Anketin yaş dağılımı 18
46+şeklindedir. Ankete katılım en fazla 36
grubunda olmuştur. Bu kesimin çoğunluğu çalışan insanlardır. 
Bu insanlar gerek gündelik yaşamın getirdiği zorunluluk, gerek 
kişisel meraktan dolayı siyasetle daha fazla ilgilenen kişilerdir.

 

 

Görüşülenlerin Mesleğe Göre Dağılımı

 

Kişilerin siyaset adamlarını tanıma oranı beklenenin 
aksine eğitim seviyeleriyle değil, gündelik hayatlarında 
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Gruplarına Göre Dağılımı 

Anketin yaş dağılımı 18-25, 26-35, 36-45 ve 
46+şeklindedir. Ankete katılım en fazla 36-45 arası yaş 
grubunda olmuştur. Bu kesimin çoğunluğu çalışan insanlardır. 
Bu insanlar gerek gündelik yaşamın getirdiği zorunluluk, gerek 

l meraktan dolayı siyasetle daha fazla ilgilenen kişilerdir. 

 

Görüşülenlerin Mesleğe Göre Dağılımı  

Kişilerin siyaset adamlarını tanıma oranı beklenenin 
aksine eğitim seviyeleriyle değil, gündelik hayatlarında 
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siyasilerle karşılaşma ve iletişim kurmak 
miktarlarıyla doğru orantılıdır. 

 

 

2007’de Seçilen Isparta Milletvekillerinin Tanınma Düzeyi

 

Araştırma sonucunda görüldüğü gibi tanınırlık düzeyi en 
yüksek milletvekili MHP adayı Süleyman Nevzat Korkmaz’dır. en 
düşük oran ise CHP adayı Me
tanınmasında bazı kişisel etkenlerde bulunmaktadır. Örneğin; 
Süleyman Nevzat Korkmaz’ın bir fabrikasının bulunması ve bu 
fabrikada çalışan birçok insanın olması onu daha çok tanınır 
hale getirmiştir. Google arama motorunda ç
sonuçlar Süleyman Nevzat Korkmaz: 472.000, Mevlüt 
Çoşkuner: 145.000, Mehmet Sait Dilek: 133.000 Süreyya Sadi 
Bilgiç: 104.000 Haydar Kemal Kurt:96.800 şeklindedir. Bu 
sonuçları incelediğimizde kişilerin yurtta ve yurt dışında yaptığı 
çalışmalar etkili olmuştur. 
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siyasilerle karşılaşma ve iletişim kurmak zorunda kalma 
miktarlarıyla doğru orantılıdır.  

 

2007’de Seçilen Isparta Milletvekillerinin Tanınma Düzeyi 

Araştırma sonucunda görüldüğü gibi tanınırlık düzeyi en 
yüksek milletvekili MHP adayı Süleyman Nevzat Korkmaz’dır. en 
düşük oran ise CHP adayı Mevlüt Coşkuner’dir. Bu kişilerin 
tanınmasında bazı kişisel etkenlerde bulunmaktadır. Örneğin; 
Süleyman Nevzat Korkmaz’ın bir fabrikasının bulunması ve bu 
fabrikada çalışan birçok insanın olması onu daha çok tanınır 
hale getirmiştir. Google arama motorunda çıkan verilerdeki 
sonuçlar Süleyman Nevzat Korkmaz: 472.000, Mevlüt 
Çoşkuner: 145.000, Mehmet Sait Dilek: 133.000 Süreyya Sadi 
Bilgiç: 104.000 Haydar Kemal Kurt:96.800 şeklindedir. Bu 
sonuçları incelediğimizde kişilerin yurtta ve yurt dışında yaptığı 
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Milletvekillerinin Öncelikli Tanınma Nedeni

 

Yerel televizyon kanalı bu tanınırlığı sağlayan en etkili 
araçtır. Đkinci sırada ise kişilerin benimsedikleri parti 
milletvekillerini yakından takip etmeleri gelmektedir. Bir partiye 
üye olan insanlar, kendilerini parti programlarıyla sınırlı 
sayarlar. Partilerin yapılarını çok iyi bilmek ve çok iyi bir şekilde 
teşkilatlanmak isterler.57 Bu sebeplerden de anlaşılacağı gibi 
kişiler benimsedikleri partiyi takip etmek isterler. Ankette çıkan 
bir diğer sonuç insanların gündelik yaşamlarındaki işleri 
dolayısıyla tanıyor olmalarıdır

 

                                                           
57 Metin Đşçi, Siyasi Düşünceler Tarihi, Der Yayınları, Đstanbul 2004
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Milletvekillerinin Öncelikli Tanınma Nedeni 

Yerel televizyon kanalı bu tanınırlığı sağlayan en etkili 
araçtır. Đkinci sırada ise kişilerin benimsedikleri parti 
milletvekillerini yakından takip etmeleri gelmektedir. Bir partiye 
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bir diğer sonuç insanların gündelik yaşamlarındaki işleri 
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Isparta Belediye Başkanının Tanınma Düzeyi

 

Seçimlerde belediye başkanının ön plana çıkması onun 
tanınırlık düzeyini en yüksek seviyeye ulaştırmıştır. Bunun 
sebebi olarak belediye başkanlığı seçiminde partinin değil de 
kişilerin ön planda olması gösterilebilir. Belediye denildiği 
zaman insanların aklına sadece
bunun en büyük kanıtıdır. Tek yetkili belediye başkanıymış gibi 
görülmektedir. 

 

 

Đl Genel Meclisi Başkanının Tanınma Düzeyi 

 

Đl genel meclisi başkanının tanınma düzeyi oldukça 
düşüktür. Bunun sebebi olarak kişilerin, gösteri
değil de partiyi göz önünde bulundurarak oy vermiş olmaları 
gösterilebilir. Ülkemizde bu yeni yeni değişim göstermekte, il 
genel meclisinin de var olduğu benimsenmektedir.
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Isparta Belediye Başkanının Tanınma Düzeyi 

belediye başkanının ön plana çıkması onun 
tanınırlık düzeyini en yüksek seviyeye ulaştırmıştır. Bunun 
sebebi olarak belediye başkanlığı seçiminde partinin değil de 
kişilerin ön planda olması gösterilebilir. Belediye denildiği 
zaman insanların aklına sadece belediye başkanının gelmesi 
bunun en büyük kanıtıdır. Tek yetkili belediye başkanıymış gibi 
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genel meclisinin de var olduğu benimsenmektedir. 
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Isparta Valisinin Tanınma Düzeyi

 

Valinin tanınırlık oranı görüşül
fazladır. Tanımayan kesimin tanımama sebebi bu kişilerin 
valiyle gündelik hayatlarında karşılaşma ve iletişim kurma 
durumunda olmamalarıdır. Yanlış tanıyan kişilerin sebebi de 
valinin göreve yeni gelmiş olmasıdır.

 

 

Ispartalı En Tanınmış Siyasetçi 

 

Araştırma sonuçlarına göre Ispartalı en tanınmış siyasetçi 
Süleyman Demirel’dir. Bunun sebebi de Süleyman Demirel’in 
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Isparta Valisinin Tanınma Düzeyi 

Valinin tanınırlık oranı görüşülen kişi sayısının yarısından 
fazladır. Tanımayan kesimin tanımama sebebi bu kişilerin 
valiyle gündelik hayatlarında karşılaşma ve iletişim kurma 
durumunda olmamalarıdır. Yanlış tanıyan kişilerin sebebi de 
valinin göreve yeni gelmiş olmasıdır. 

 

En Tanınmış Siyasetçi  

Araştırma sonuçlarına göre Ispartalı en tanınmış siyasetçi 
Süleyman Demirel’dir. Bunun sebebi de Süleyman Demirel’in 
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devletin en üst kademesinde görev yapmış olmasıdır. Isparta 
Süleyman Demirel ‘in şehri olarak tanınmaktadır. Halen 
Isparta’da bu etkiden dolayı kemikleşen bir seçmen vardır. 
Isparta halkının bazı kişisel Süleyman Demirel sempatisi vardır. 
Hatta bir kişi bunu şöyle dile getirmiştir:” Eskiden gündüz 
sıcağından etkilenmemek için gece tarlalarda çadır kurup 
karanlıkta orak sallardık. Buralar kurak yerlerdi, kimse yüzüne 
bakmazdı. Ağaç yoktu şimdi her yer yemyeşil hepsi onun 
sayesinde.” demiştir. Isparta da bulu
büstü, girişteki orman gerçektende Süleyman Demirel 
memleketi dedirtmektedir.58 
Mumcu gelmektedir. Erkan Mumcu’nun ikinci sırada yer 
almasının sebebi de bulunduğu partilerde etkin görevler 
üstlenmesi ve bakanlık yapması olabilir

 

 

Sonuç 

 

        Araştırmadan çıkan sonuçlardan da anlaşılacağı gibi 
belediye başkanının tanınırlık oranı vali ve il genel meclisi 
başkanından daha fazladır. Bunun sebepleri olarak belediye 
başkanının kişisel olarak daha 
içe olması, valiye daha çok devletin adamı belediye başkanına 
ise halkın adamı gözüyle bakılması gösterilebilir. Đnsanlar bir 
problemleri olduğunda genelde ilk olarak belediye başkanına bu 
sıkıntıyı dile getirirler. Daha so

                                                           
58 Hakan M. Kiriş Bir Lider Memleketi Olarak 
Isparta,www.politikatasarim.org 
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devletin en üst kademesinde görev yapmış olmasıdır. Isparta 
Süleyman Demirel ‘in şehri olarak tanınmaktadır. Halen 
Isparta’da bu etkiden dolayı kemikleşen bir seçmen vardır. 
Isparta halkının bazı kişisel Süleyman Demirel sempatisi vardır. 

nu şöyle dile getirmiştir:” Eskiden gündüz 
sıcağından etkilenmemek için gece tarlalarda çadır kurup 
karanlıkta orak sallardık. Buralar kurak yerlerdi, kimse yüzüne 
bakmazdı. Ağaç yoktu şimdi her yer yemyeşil hepsi onun 

emiştir. Isparta da bulunan birçok yapı ismi, onun 
büstü, girişteki orman gerçektende Süleyman Demirel 

 Süleyman Demirel’i takiben Erkan 
Mumcu gelmektedir. Erkan Mumcu’nun ikinci sırada yer 

bulunduğu partilerde etkin görevler 
si ve bakanlık yapması olabilir. 
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başkanının kişisel olarak daha ön planda olması, halkla daha iç 
içe olması, valiye daha çok devletin adamı belediye başkanına 
ise halkın adamı gözüyle bakılması gösterilebilir. Đnsanlar bir 
problemleri olduğunda genelde ilk olarak belediye başkanına bu 
sıkıntıyı dile getirirler. Daha sonra kaymakam ve valiye 
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başvururlar. Halka belediye denildiğinde ilk akla gelen şey 
belediye başkanıdır. Belediyede yapılan herhangi bir işlem 
belediye başkanıyla yapılıyormuş gibi görünmektedir. Đl genel 
meclisinin daha arka planda olması kişisel olarak çok 
tanınmaması sebebiyle insanlar seçimlerde taraftarı olduğu 
partiyi il genel meclisi başkanı olarak seçmesine sebep olur. 
Böylelikle il genel meclisi başkanı seçileceği zaman kişiye değil 
partiye oy verilmektedir.  

Ispartalı en tanınmış siyasetçi şüphesiz Süleyman 
Demirel’dir. %50’nin üzerinde tanınmışlık oranını bunun kanıtı 
olarak gösterebiliriz. Süleyman Demirel’in çok uzun yıllardır 
siyasetin içinde olması, devletin üst kademelerinde görev yapmış 
olması, Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olması onun 
tanınırlılığı artırmıştır. Memleketi Isparta’dan bağlarını 
koparmaması, memleketine sağladığı yarar onun halkının 
gözünde yükselmesine daha çok sevilmesine sebep olmuştur. 
Isparta ilinde bulunan birçok yapı Süleyman Demirel’in 
unutulmasına izin vermemektedir. Bu yapılar arasında 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Süleyman Demirel Kongre 
Merkezi, Süleyman Demirel caddesini gösterebiliriz. Süleyman 
Demirel’in Isparta’ya üniversite kurması herkese yarar sağlamış 
Isparta’nın çehresini değiştirmiş ve her geçen gün 
değiştirmektedir. Araştırmada çıkan 2. sıradaki isim Erkan 
Mumcu’dur. Fazla oy alan partilerde görev alması, parti içinde 
ani çıkışlar göstermesi tanınmasını artırmıştır. Halkın tanıdığı 
diğer isimler belediye başkanlığı seçimlerinden tanınan 
kişilerdir. Seçim propagandası sırasında ikili rekabetin fazla 
yaşanması, yerel televizyondan halkın takip etmesi ve belediye 
başkanı olarak tanınmaları onlarında ünlü siyasetçilerin 
arasında yer almalarını sağlamıştır.  

      2009 yerel seçimlerinde belediye başkanı olarak MHP 
adayı Yusuf Ziya Günaydın seçilmiştir. Bu seçimle beraber 
Isparta da Hasan Balaman dönemi bitmiş yeni bir süreç 
başlamıştır. Rekabetli geçen seçim dönemi insanların seçileni 
daha çok merak etmesini sağlamıştır. Seçimden bir süre sonra 
daha bu çekişmeler devam etmiştir. 

     Isparta, halısı ve gülünün yanında yetiştirdiği siyaset 
adamlarıyla kendisini Türkiye’ye tanıtmayı başarmış bir ildir.  
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KANAL 32 BASIN KULÜBÜ PROGRAMI 
15.09.2010 

 
 
Soner Toros (Basın Kulübü Programı Yapımcısı ve 
Sunucusu): Bu bölümümüzde Isparta’nın referandum notlarını 
konuşacağız. Hangi ilçelerde hayır çıktı, mahalle mahalle 
seçmen tutumları, seçmen eğilimleri… Referandumun Isparta 
açısından bir değerlendirmesini yapacağız. Aramızda SDÜ 
ĐĐBF’den Politika Tasarım Grubu (PTG) üyesi Dr. Hakan Kiriş 
hoca var. PTG’nun önemli araştırmaları var, Hocam hoş 
geldiniz, Politika Tasarım Grubu nasıl kuruldu, neler yapar, 
biraz anlatır mısınız hocam?  

Hakan Mehmet Kiriş (SDÜ ĐĐBF Kamu Yönetimi Bölümü 
Öğretim Üyesi ve Politika Tasarım Grubu Üyesi): Teşekkür 
ederim, hoş bulduk, değerli izleyicilerimize de iyi akşamlar 
diyerek başlamak istiyorum. Politika Tasarım Grubu (PTG) bir 
düşünce grubu. Alanlarında uzman olan genç araştırmacıları ki, 
içinde siyaset bilimciler, sosyologlar, ekonomistler, işletme 
bilimciler gibi farklı disiplinlerden üyeler var, oluşan; yerel, 
bölgesel ve ulusal düzeyde araştırmalar yürütmek ve yine aynı 
düzeylerde hatta buna biraz uluslar arası düzeyi de eklersek 
proje ortaklıkları da yürüterek kamu yararı oluşturmak ve bu 
yönde projeleri kanalize etmek üzere kurulmuş bir grup. Tabii, 
PTG’nun gündeme gelmesi özellikle 2009’daki yerel seçimlerde 
oldu. Siyaset bilimi ağırlıklı çalışmalar yürütmesiyle beraber 
kamuoyunun dikkatini çekmeye başladı PTG. Aslında grup 
olarak 2009 yılı Şubat ayında kuruldu fakat grubun öyle resmi 
bir varlığı yok yani tüzel bir kişilik değil. Sadece bu uzman 
araştırmacıları bir araya gelen bir gayri resmi toplanma vesilesi 
gibi bir şey PTG. Tabii Isparta’da da önemli çalışmalar yürüttük 
Isparta kamuoyunun dikkatine sunduk bunları. Yerel basındaki 
arkadaşlarımız yoluyla tabi Isparta örneği bize de çok fazla şey 
öğretti. Yani Isparta’dan oluşturduğumuz bilgi birikimini 
Türkiye genelinde kullandığımız örnekler oldu. Dolayısıyla PTG 
iyi bir deneyim oldu bizim için de. Umarım kamuoyu da gerekli 
faydayı alıyordur. 

Toros: Türkiye bir referandum sürecinden geçti. 12 Eylül’de 
oylar kullanılarak sonuç artık ortada. Vatandaş 12 Eylül 
referandumuna giderken seçmen tutumu biraz parti seçer 
gibiydi aslında içeriği bilmeden. Sebebi ne? 
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Kiriş: Şimdi ben biraz Yüksel hocamı dinleme fırsatı buldum. 
Hocam tabi hukukçu objektifliğiyle olaylara yaklaşıyor. Benim 
her zaman hukukçu hocalarıma söylediğim şey şu olmuştur 
yani şimdi hukuk başka bir şey siyaset başka bir şey. Siyasetin 
içine girdiğimiz zaman neyin rasyonel neyin rasyonel olmadığını 
tam olarak tayin edemiyoruz. Yani belli bir seçmen kitlesine 
göre rasyonel olan bir davranış diğer bir seçmen kitlesine göre 
rasyonel olmuyor. Şimdi 2010 referandumu şöyle bir 
referandum oldu. Özellikle sizin de belirttiğiniz gibi parti 
üyelerinin veya parti seçmenlerinin kendi partilerine bağlılıkla 
oy kullandığı ve referandumla çıkan toplam neticenin ağırlıklı 
olarak bu tercihler üzerinden sonuçlandığı bir referandum oldu 
bu. Ancak şunu da hemen bir çekince olarak veya bir istisna 
olarak söylemek istiyorum; referandumdan önce ben hem 
Türkiye genelinde hem de Isparta genelinde bir araştırma 
yürüttüm. Şimdi yönetimleri evet diyen partilerin seçmen 
tabanlarının oy toplamına baktığımız zaman bu Türkiye 
genelinde %46,6 yapıyordu yanılmıyorsam. Isparta genelinde 
%42,6 idi. Isparta genelinde daha düşüktü. Fakat hayır 
diyenlere baktığımız zaman Türkiye genelinde %47,7’lik gibi bir 
oran vardı, Isparta genelinde daha iyiydi bu durum. %56,7 idi 
eğer yanlış hatırlamıyorsam. Bu yerel basında da çıkmıştı. 
Fakat şöyle bir şey oldu şimdi bir defa siyasal iktidar partisi bir 
projeyle geldi seçmenin karşısına ve bu projeyle dedi ki “işte ben 
şunu şunu değiştiriyorum” demin hocamın da söylediği gibi 
“yüksek yargıdaki şu yapılanmayı değiştiriyorum, bununla 
beraber işte kadınlar gibi, memurlar gibi, işçiler gibi kesimlere 
şu şu hakları da beraberinde veriyorum”. Yani temel mesaj 
şuydu; özgürlük alanını genişletiyorum. Özgürlük alanını 
genişletiyorum mesajı muhakkak ki hayırcı partilerin 
tabanlarından da evet olarak belli bir davranışın sergilenmesine 
yol açtı ki bugün Türkiye’de %58 dolayında Isparta’da da yine 
benzer dolayda evet oyu çıktı. Yani sizin dediğiniz varsayım 
temelde doğru olmakla birlikte hayırcı partilerin seçmen 
tabanlarından biraz daha evete doğru bir yönelme olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Toros: Sandık başında yalnızdık yani yapayalnızdık. O 12 Eylül 
öncesi hengame bir anda bitti herkes sandığın başında 
yapayalnız kaldı ve insanlar özgür iradeleriyle oyunu kullandı. 
Artı burada siyasi partiler bir seçim formatından daha çok hani 
seçimde sürekli vaatler vardı biz size şunu vereceğiz bunu 
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vereceğiz bunda o da yoktu. Bir paket oylandı. Sizce seçmen 
burada nasıl bir mesaj verdi? 

Kiriş: Seçmen neye dikkat etti ben ona biraz eğilmek istiyorum. 
Dediğiniz şey doğru fakat ona şunları şunları da eklememiz 
lazım. Evet, seçmenin önüne bir paket sunuldu. Seçmen buna 
%58 oranında evet dedi. Isparta’da da %57 küsur oranında evet 
dedi. Fakat bunun yanında bazı şeyler referandumda daha öne 
çıktı. Mesela gerek Türkiye genelinde gerekse de siyasal 
partilerin performansları, milletvekillerinin performansları veya 
siyasal partilere yahut milletvekillerine bakış açıları. Hatta ve 
hatta hiç olmaması gerektiği halde yerel yöneticilere seçilmiş 
yerel yöneticilere bakış açısı dahi referandum sonuçlarını 
etkiledi. Yani bu 2010 referandumu referandum olmanın 
ötesinde anlamlara sahip. Đşte önümüzdeki 2011 Haziran veya 
Temmuz veya daha da önce yapılabilecek bir genel seçime bu 
nasıl yansır derseniz bunun yanıtını ben çok bilmiyorum 
açıkçası. Yani referandum sonucu olduğu gibi genel seçimlere 
yansır mı iktidar partisinin tarafında bir tablo ortaya çıkar mı 
bunu kestirmek mümkün değil. 

Mehmet Erçakır (Basın Kulübü Programı Yapımcısı ve 
Sunucusu): Mesela AKP içinde hiç mi anayasa paketi 
değişikliklerine karşı olanlar yok? Partisi evet dedi diye hepsi 
birden evete gidiyor. Niye yani? Ben bu tutumu merak 
ediyorum. 

Kiriş: Fakat şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Dediğiniz doğru 
mutlaka AKP içinde de özellikle de siyasal yelpazede merkeze 
biraz daha yakın konumlanmışlar içinden mutlaka ki anayasa 
paketine hayır oyu kullananlar vardır. Fakat önemli olan nokta 
bunların yüzdesi oransal yüzdesi. Yalnız bir noktaya daha 
dikkatinizi çekmek istiyorum Türkiye’de bugüne kadar 2010 
referandumu da dahil olmak üzere 6 referandum yapıldı. 6 
referandumun 5’inde seçmen evet dedi. Yani siyasal iktidarlar 
gerek askeri darbeyi yapanlar olsun gerekse de sivil hükümetler 
olsun referandumdaki herhangi değişiklikleri parlamentoda 
halledemeyip de halk karşısına götürdükleri zaman seçmen 
buna evet deme eğiliminde. Bunu da gözden uzak tutmamak 
lazım. 

Erçakır: Peki neden böyle oluyor? 

Kiriş: 6 referandum yapıldı 2010 referandumu da dahil olmak 
üzere ve seçmen bunlardan 5 tanesine evet dedi. Seçmenin 
hayır dediği referandumu da söyleyeyim size 1987 referandumu 
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yapılmıştı. Turgut Özal sordu şunu söyledi “biz mecliste şöyle 
şöyle görüştük eski siyasi liderlerin yasakları kaldırılsın mı 
kaldırılmasın mı?” götürdü seçmenin karşısına kıl payı da olsa 
seçmen bunu kabul etti. Dedi ki “eski siyasi liderlerin yasakları 
kaldırılsın”. Ondan 1 sene sonra 1998’de bu defa şöyle bir 
taleple gitti; seçimleri erkene alalım mı yoksa almayalım mı?”. 
Seçmen bu defa alınmasın dedi. Yani bugün çeşitli yorumlar var 
televizyonda ulusal basında izliyoruz veya ulusal yayın 
organlarından takip ediyoruz. Mesela seçmen iradesinin veya 
seçmen rasyonelinin tecellisine dair eleştirel bakışlar oluyor. 
Hayır bence eleştirel bakışlara gerek yok. Seçmen 2010 
referandumu da dahil olmak üzere çok eski dönemlerden bu 
yana yapılan seçimlerde her zaman kendi rasyonelini 
oturtmuştur ve bugün ben yazımda da belirtmiştim seçmen her 
zaman siyasetin ve siyaseti kurgulayan ana unsur olduğunu her 
seçimde ve her referandumda bir kez daha tasdik eder. Yani 
şunu demek istiyorum daha önce bazı hocalarımla 
görüştüğümde de bunu belirtmiştim bir defa Ankara’dan veya 
herhangi merkezden masa başında oturarak Türkiye’nin 
geleceğini biçimlendirmek biraz hayal mahsulü bir senaryo 
oluyor. Neden? Çünkü seçmen burada kendine gelindiği zaman 
inisiyatifini kullanıyor. Diyor ki “Türkiye’nin geleceğinde 
siyasetin şekillenmesinde asli unsur benim. Ben 
şekillendireceğim.”. Yani iradesini ortaya koyuyor ve bu 
seçmenin kendi rasyoneli ve ben herhangi bir seçimde veya 
referandumda da şaştığını veya yanlış yola saptığını açıkçası 
düşünmüyorum.  

Toros: Peki hocam siyasi partiler bu referandumdan nasıl bir 
ders çıkarmalı? 

Kiriş: Siyasi partilerin çıkaracağı dersler çeşitli olmalı. Bir, 
Türkiye genelinde bazı dersler alınmalı. Bir kere Türkiye 
genelinde bazı tehlikeler ortaya çıkmaya başladı 2007 
seçimlerinden bu yana. 2007 seçimleri 2009 yerel seçimleri ve 
2010 referandumundan bu yana Türkiye’de bir harita ortaya 
çıkmaya başladı. Yani onu seyircilerimiz de dahil olmak üzere 
hepimiz şu anda gözümüzün önüne getirebiliyoruz. Đşte kıyıların 
CHP tarafından alındığı, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun 
güneyinin DTP veya BDP veya bağımsızlar tarafından alındığı, 
diğer bölgeler de ise yer yer MHP görünmekle birlikte AKP’nin 
göründüğü bir tablo ortaya çıkmaya başladı. Yani bu şu demek; 
yani Tunceli’de oy kullanan bir seçmenle Rize’de oy kullanan bir 
seçmen, Kırklareli’nde oy kullanan bir seçmenle Denizli’de oy 



 
275 

 

kullanan bir seçmen çok farklı Saiklerle oy kullanmaya başladı. 
Ha mutlaka ki yerelin bazı özellikleri vardır birazdan Isparta 
özeline geldiğimizde de bunları anlatacağım. Mutlaka ki yerelin 
bazı özellikleri, kendine özgü bazı yanları, tarihsel, kültürel, 
sosyal mutlaka vardır. Ancak Türkiye genelinde de kullanılan 
oyların belli bir ortak hareket etrafında toplanması gerekirdi 
tıpkı eskiden olduğu gibi. 

Toros: Şimdi programın başında telefon bağlantılarımız 
olacağını söylemiştim. Şakir Bey Basın Kulübü’nün üyesi. 
Katılmak istediğini belirtmişti. Eğer bulabilirsek tatilde Şakir 
Bey, yönetmenimiz bulabilirse Şakir Bey’i bağlayalım. Onun 
dışında birazdan MHP Isparta milletvekilimiz Nevzat Bey’le de 
konuşacağız. 

Erçakır: Bu boşlukta şimdi hocam parti tabanı kaydı falan 
deniyor ya özellikle MHP kanadında bu gündeme daha çok geldi. 

Kiriş: Şimdi o tartışmalar çok var. Ama bunu 2010 
referandumu ile işte MHP’nin tabanı kaydı veya DP tabanı 
kararsız gibi bir öngörü veya varsayımda bulunmak bence 
yanlış olur. Neden yanlış olur? Çünkü demin de bahsettiğimiz 
gibi bu bir referandum. Yani seçmenin önüne bir paketi 
getiriyorsunuz seçmen bunu parti bağlılığı olmadan da kabul 
edebilir. 

Toros: Peki hocam partiler neden bu kadar kendilerini bir 
cephede gösteriyorlar?  

Kiriş: Şimdi bu cephe dediğiniz zaman benim aklıma şu geliyor; 
şimdi Türkiye genelinde çok popüler bir kavram var. O kavram 
ne? Siyasal kutuplaşma. Siyasal kutuplaşma benim doktoradaki 
tez konum. Şimdi bu konuya girdiğiniz zaman o kadar çok farklı 
özellik var ki Türkiye siyasetiyle ilgili olarak. Türkiye siyaseti bir 
kere çok farklı eksenlerde kutuplaşmış düzeyde. Bir, eskiden 
beri bildiğimiz işte 1960’lardan beri iyice siyasal yelpaze 
üzerinde oturmuş sağ-sol kutuplaşması var. Yani sağ partilerle 
sol partilerin karşıtlık teşkil ettiği bir kutuplaşma var. Fakat 
1980 müdahalesi yani o çok tartıştığımız 12 Eylül Müdahalesi 
öyle bir noktaya getiriyor ki bu kutuplaşmayı Türkiye’de sosyo-
ekonomik bir bölünme veya fraksiyon siyasi parti sistemi 
oluşmak üzereyken 12 Eylül Müdahalesi sistemi şu şekle 
getiriyor; yani bir tarafta özellikle ’95 ve sonrasında işte biraz 
daha ılımlı mütedeyyin insanların diğer tarafta biraz daha 
laiklerin karşılıklı olarak cepheleştiği kutuplaştığı bir karşıtlık 
meydana getiriyor. Ve bu karşıtlık Türkiye’de özellikle 1990’lı 
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yıllardan itibaren siyasal gelişmelerin ve ülkenin geleceğinin 
belirlenmesindeki temel karşıtlık oluyor. Bunun sebebi şu; bir 
defa bu karşıtlık üzerinde yer alan partiler merkezi bırakmışlar 
uçlara doğru yayılmışlar. Uçlara doğru yayılması demek siyasal 
yelpazede partilerin giderek sert düşünceler beyan etmelerine ve 
karşıdaki gruba karşı sertleşmelerine yol açar. Bir tarafta işte 
düşünün 1995 seçimlerini RP sağda, merkezi kaplayan görece 
merkezi kaplayan Doğruyol ve Anap ve solda da işte CHP ve DSP 
gibi partiler son derece kutuplaşmış bir siyasal parti sistemi 
meydana getirdi. Bu siyasal parti sistemi ondan sonraki süreçte 
de ülke geleceğini birinci düzeyden belirlemeye devam etti. 
Bunu bir kenara koyalım farklı bir eksene geçelim. Farklı bir 
eksen gene 1980 müdahalesinden sonra ortaya çıkan ve giderek 
gelişen etnik milliyetçilik ayrımı. Yani işte Güneydoğu’da 
ülkenin güneydoğusunda bir sorun var bu işte etnik kimlik 
siyasetine bağlanıyor. Đşte bölücü terör deniyor ve sürekli Türk 
milliyetçiliği ve Kürt milliyetçiliği üzerinde ayrılan bir 
kutuplaşma ekseni söz konusu. Fakat bu kutuplaşma ekseninin 
Türkiye’de ana belirleyici olduğunu söylemek zor. Çünkü siyasal 
parti sisteminin oluşması hatta onu da geçiyorum Osmanlı 
Đmparatorluğu döneminden bu yana siyasal kültürün 
oluşmasında din ve laiklik ayrımı çok etkin. Yani bir tarafta din 
taraftarları var bir tarafta laikler var. Yani batılılaşma yanlıları 
devletin sadece batılılaşarak kurtulabileceğini öngören kesim 
var. Bir taraf mümkün olduğu kadar iktidarı özellikle 
başkentteki o iktidarın paylaşılmasında önemli roller üstlenmiş, 
bir tarafta çevrede yani başkentin dışındaki çevrede yani işte 
Anadolu’da taşrada yer edinmiş kesimin çatışmasıyla geçmiş. 
Yani geçmiş 200 yıl böyle geçirmişiz biz ve bugün de Türk 
siyasal hayatının temel belirleyicisi bu eksen. Ancak demin de 
söylediğim gibi tabi çok farklı eksenlerin etkisi ön plana çıkıyor. 
Şimdi siyasal partilerin seçmenlerine yönelttiği şey şu 
referandum üzerinde etkili olan şey de o. Şimdi siyasal partiler 
seçmenlerini mümkün olduğu kadar sıklaştırmak, seçmen 
çevrelerini sıklaştırmak ve kendi çatıları etrafında kenetlemek 
istiyorlar. Böyle olunca ne oluyor? Şimdi böyle olunca aynı 
siyasal yelpazede birbirine yakın noktalarda konumlanan 
partilerin seçmenleri birbiri arasında kaynıyorlar. Yani bugün 
AKP kendi seçmen kitlesini kendi çatısı altında sabitlediği 
zaman ne yapmıyor bu seçmenlerin yakın bir parti olan mesela 
SP çatısı altına gitmeyeceğini yani karşı cepheye güç 
kazandırmadan kendi gücünü korumak için kendi çatısı altında 
kalacağını biliyorlar. Aslında bu süreç siyasal partilerin işlerine 



 
277 

 

gelen bir süreç. Yani siyasal partiler ve siyasal elitler ne 
yapıyorlar seçmenleri bu yönde kanalize ediyorlar. Neden? Kendi 
çatıları altında kalsınlar ve kendi partileri güç kaybetmesin diye. 
Tabi hal böyle olunca ne oluyor işte bir anayasa paketi 
hazırlanıyor biliyorsunuz geçtiğimiz dönem bunu tartışmalarıyla 
geçti. Anayasa paketinin hazırlanması safhasında çeşitli 
uzlaşma arayışları arandı fakat hiçbir parti buna yanaşmadı. 
MHP zaten olduğu gibi kapıyı kapattı, CHP zaten karşıt kutupta 
yer alıyordu taraftar olmadı. 

Erçakır: Bu süreçte tarafsız kalamaz mıydı? Hiçbir taraf 
belirtmeden kalamaz mıydı? 

Kiriş : Yani tarafsız kalırsa bence biraz amacını inkar etmiş 
olur. Çünkü gerek iktidar partisi gerekse…. 

Toros: Biz seçmenimizi özgür bırakıyoruz diyemez diyorsunuz? 

Erçakır: Hayır cephesindeki bir parti için biz özgür bırakiyoruz 
demek evet demek gibi bir şey mi oluyor? 

Kiriş: Yani bir şarkı vardır biliyorsunuz “hayır dersem belki 
demek, belki dersem siz evet anlayın” diye, bu öyle bir şey. 
Şimdi partinin herhangi bir tavır belirtmemesi aslında varlığını 
inkar gibi bir şey olur. Çünkü gerek özellikle burada muhalefet 
partilerinden bahsediyorsak muhalefet partisi nedir? Muhalefet 
partisi şudur; ben iktidardan daha iyi politikalar üretip 
uygulayabilirim ki iktidara gelme şansım olsun. Yani seçmeni 
buna inandırmalıyım ki iktidara gelme şansım olsun. Tabi 
Türkiye’deki muhalefet anlayışı biraz değişik oraya çok 
girmeyelim.   

Erçakır: Hocam bir de hani şu çok gündeme geldi mesela 
Isparta için konuşalım referandum sonuçlandı işte hayır 
savunan siyasi partiler kenar mahallelerde daha çok evet oyu 
çıktı gibi bir tablo oluşturdular. 

Toros: Özür dilerim Nevzat Bey MHP Isparta milletvekili Nevzat 
Bey telefon hattında. Tabi referandum sonucunun en çok 
tartışılan partilerinden biri MHP. Sayın Korkmaz. 

Nevzat Korkmaz (MHP Isparta Milletvekili): Đyi akşamlar. 

Toros: Đyi akşamlar efendim. Sayın Korkmaz PTG’den Hakan 
hocamızla da konuştuk MHP tabanının bu seçimde evete kayma 
olasılığını konuştuk. Hocam böyle bir şeyi değerlendirmenin 
mümkün olamayacağını söyledi. Ulusal basında da çıktı efendim 
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MHP Isparta kalesini kaybetti yorumları da bu süreçte duyuldu 
yazıldı çizildi. Siz sonucu nasıl değerlendiriyordunuz? 

Korkmaz: Ben bir kez daha iyi akşamlar diliyorum hem size 
hem de Kanal 32 vasıtasıyla tüm hemşerilerimize. Şunu 
belirtmek istiyorum tabi bu geçtiğimiz Pazar günü verilen oylar 
ne milletvekili seçimi için verildi, ne belediye başkanlığı için 
verildi Türkiye tercihini yaptı milletimiz tercihini yaptı. 
Milletimiz anayasa değişikliğinin kabulü yönünde oy kullandı. 
Biz elbette MHP olarak anayasa değişiklik paketinin özellikle 
hazırlayanlara tarafından yani AKP tarafından özel niyetlerle 
hazırlandığını ve gizli bir gündemi bulunduğunu söyledik. 
Anayasa metni içerisinde devletimizin ve milletimizin bekasıyla 
ilgili, cumhuriyetimizin geleceğiyle ilgili bir takım tuzaklar 
mayınlar olduğunu anlatmaya çalıştık. Tabi insanlarımız 
hemşerilerimiz hem Isparta’da hem Türkiye’de anayasa 
değişikliğinin kabulü yönünde evet oyu verdiler. Sonuçtan tabi 
üzgünüz ancak hemen şunu belirtmemiz lazım demokraside 
milletin iradesine saygı göstermek de boynumuzun borcu. 
Bunları söyledikten sonra şimdi MHP kalelerinden biri olan 
Isparta’yı kaybetti gibi bir değerlendirme yapmanın yanlış 
olacağını düşünüyorum ben de tıpkı Hakan hoca gibi. Çünkü 
çok belki kaba bir hesap olacak ama 2007 seçimlerinde 
bildiğiniz üzere 55.000 oy almıştı MHP, 2009 il genel meclisi 
oyları 72.000 civarındaydı bugün hayır oyları 102.000 küsür oy 
var. Bunları tabi diğer partilerden gelen hayır oylarını da hesaba 
kattığınız zaman çok kaba bir hesapla belki MHP 1000-2000 
civarında bir oy kaybından bahsedilebilir ancak bu tabanın 
MHP tabanı kaydı yahut MHP tabanını kaybetti gibi bir yorum 
gerçekten çok büyük bir haksızlık olur. Çünkü hem AKP’nin 
içinde hem MHP’ye mensup arkadaşlar içerisinde farklı 
düşünen insanlar vardı. Biz bunları bu şekilde 
değerlendiriyoruz. Isparta MHP açısından gerçekten son derece 
önemli bir ildir ve MHP’nin güçlü olduğu illerden biridir. 
Önümüzdeki seçimlerde de bunun bu şekilde olduğunun 
yeniden ortaya konacağına yürekten inanıyoruz. 

Erçakır: Sayın Korkmaz ben Mehmet Erçakır. Öncelikle hoş 
geldiniz programımıza. Şimdi gerçekten referandum sonrası en 
çok MHP tartışma konusu yapılıyor. Ülke genelinde bu özellikle 
gündemde tutuldu sıcak bir gündem oldu. Daha sonra erken 
seçim tartışmaları gündeme geldi. Başkanlık sistemi 
tartışmaları gündeme geldi. Öncelikle erken seçim ihtimali var 
mı? Sayın Bahçeli’nin bu yönde bir açıklaması oldu. Bir de siz 
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bu sonucu nasıl okuyorsunuz? “Siz seçmenden nasıl bir mesaj 
aldınız ve nerede hata yapıldı?” sorusunu ne yönde 
cevaplıyorsunuz? 

Korkmaz: Evet şimdi tabi soruları bir bir cevaplandırmak lazım. 
MHP genel başkanı sayın Bahçeli’nin sayın genel başkanımızın 
“hodri meydan” sözünü şöyle değerlendirmek lazım. Hemen bu 
referandum sonrasında oylama sonrasında alınan oyların işte 
AKP’nin oyları gibi görüldüğü, muhalefetin eridiği özellikle 
MHP’nin tabanını kaybettiği gibi birtakım yanlış ve haksız 
yorumlanmasına bir tepki olarak “MHP buradadır, MHP dimdik 
ayaktadır, eğer kendinize güveniyorsanız buyurun bunu 
seçimlerde de gösterebiliriz” şeklinde değerlendirmek daha 
doğru olur. Kaldı ki özellikle AKP’nin yöneticileri tarafından da 
bu sonucun kesinlikle mesafeli karşılandığını görüyorsunuz. 
Yani bunu büyük bir zafer havası içinde algılamadılar. Bence 
doğrusu da budur. Çünkü referandum ile seçimlerde 
vatandaşların tercihleri farklı olacaktır. Bunun geçmişte de 
birçok örneği vardır. Biz tabi MHP olarak meseleye şöyle 
bakıyoruz; herkesim gibi MHP de bu referandumdan kendi 
değerlendirmeleri sonucunda bir takım derseler çıkaracaktır. 
Çünkü önümüzde genel seçimler vardır. Biliyorsunuz 24. dönem 
seçimleri erken de yapılsa zamanında da yapılsa Türkiye 
açısından son derece önemli bir seçim olacaktır. Biz bu 
referandum içerisinde teşkilatlarımızdan kaynaklanan yahut 
belediyelerimizden kaynaklanan yahut da kampanya 
politikamızdan kaynaklanan bir takım eksikliklerimiz 
noksanlarımız olduysa bunları tabi bu süreç içerisinde 
yenilemek ve bu süreç içerisinde gidermek durumundayız. Şu 
anda MHP’nin gayreti çabası bu yöndedir. Gerekli 
değerlendirmeler genel merkezimizde başlamıştır. Yalnız bütün 
kamuoyuna şunu gönül rahatlığı içinde söyleyebilirim ki MHP 
ilk genel seçimlerde herkesin hayranlığına mazhar olacak bir 
sonuçla çıkacaktır. Ve inşallah bunda en büyük paylardan biri 
yine Isparta tarafından verilecektir. Bundan hem kendi 
tabanımızın hem de MHP’ye güven duyan bütün kesimlerin 
emin olması gerekiyor. Biz şuna yürekten inanıyoruz MHP Türk 
milletinin sığınacağı son kaledir. En küçük bir hata 
yapmamalıdır. Bir de tabi bu sonuçları biz böyle oransal olarak 
çok fazla değerlendirmiyoruz. Yani elbette siyaset yapıyoruz, 
elbette siyaseti kurallarına göre yapmak durumundayız ama 
bizim inancımız bizim ülkümüz diyelim ki evet oyları %80 de 
çıkabilirdi ama MHP Türk milliyetçileri duruşunu ortaya 
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koymak ve bu duruşuyla tarih önünde sorumluluğunu yerine 
getirmek gibi bir mecburiyeti vardı. Dolayısıyla bu duruşu 
sergilemiş olması bakımından da Türk milliyetçileri bence 
önemli bir sınav vermişlerdir. Bu sınav hayır oyları çıkarmaya 
belki yetmemiştir ama müsterihtir. Türk milliyetçileri 
müsterihtir. Tarihe karşı sorumluluğunu yerine getirmiştir diye 
düşünüyorum. 

Toros: Sayın Korkmaz programa katıldığınız için teşekkür 
ederiz. Đyi akşamlar efendim. 

Korkmaz: Ben de teşekkür ederim sizlere. Başarılar diliyorum 
Isparta’lı hemşerilerime de saygılarımı sunuyorum. 

Toros: Evet hocam. 

Kiriş: Şimdi sayın vekilimiz konuşurken birkaç hususa ben 
dikkat çekmek istiyorum. Bir defa arkadaşlardan rica 
edebilirsek 5. grafiği bir gösterebilirlerse bize. Bir kere sayın 
vekilimizin de söylediği gibi Isparta MHP’nin kalesi değil bunu 
önce kabul edelim. Fakat MHP Isparta’da çok güçlü. Bunu da 
hemen ardından söyleyelim. Evet bu grafik 2009 yerel 
seçimlerinde belediye başkanlığı seçimlerine göre ilçe düzeyinde 
partilerin durumunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi 2009 yerel 
seçimlerinde 2004 yerel seçimlerine göre iktidar partisi önemli 
oranda ilçe belediyesini kaybetmiş idi. Bu safhada da Isparta 
belediyesini yine bildiğiniz gibi MHP kazanmış idi. Bir de 4. 
grafiği görelim. Bunu lütfen seyircilerimiz akıllarında tutsunlar. 
Bir de 4. grafiği görelim. 4. grafite şunu gösteriyor; ne oldu tablo 
değişti. Nasıl değişti? Bu da 2009 yerel seçimlerinde il genel 
meclisi sonuçlarına baktığımız zaman ortaya çıkan tablo. Yani 
kent oylarına kır oylarını da eklediğimiz zaman bir bakıyoruz ki 
AKP hala çok güçlü. Bu demek oluyor ki bütün Isparta 
genelindeki oyları topladığımız zaman birinci parti AKP. Şuraya 
gelmek istiyorum; Isparta MHP’nin kalesi değil dedik. MHP 
Isparta’dan ilk milletvekilini ne zaman çıkardı? 1999’da çıkardı. 
Yani 1999 öncesinde MHP Isparta’dan milletvekili 
çıkaramamıştı. Neden? Sebebi Süleyman Demirel. Yani 
Isparta’nın özelliğine gelelim şimdi Isparta bir lider 
memleketiydi. Yani 1965 yılından itibaren işte 2000’li yılların 
başına kadar Süleyman Demirel Isparta’sız Isparta da Süleyman 
Demirel’siz anılmıyordu. Yani Isparta’lı seçmenlerin koduna 
gelelim şimdi Isparta’lı seçmen her zaman Süleyman Demirel’e 
benzer bir lider beklemeye devam ediyor. Ne zamandan beri 
1993 yılında cumhurbaşkanı olduğundan beri sayın Demirel 9. 
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cumhurbaşkanımız. 1993’ten beri lider bekliyor dedik. Kim çıktı 
1995 yılında Erkan Mumcu çıktı, 1999’da bakan oldu, ondan 
önce genel sekreter oldu genel başkan yardımcısı oldu vesaire 
vesaire. 2000 yılında geldi dedi ki liderine “ben” dedi “senin 
liderlik kapasitene güvenmiyorum. Ben senden daha iyi yaparım 
iddiasını ortaya koydu. Đşte Isparta’lı seçmenin aradığı şey 
buydu. Ama Erkan bey orda ne yaptı kalktı kendi partisinden 
çıktı gitti AKP’ye girdi. Seçmenin bir defa aklı karıştı. Yani 
madem lider olacak neden başka partiye gidiyor diye. Ha gitti 
orada da bakan oldu. Đşte önce milli eğitim bakanı ondan sonra 
kültür ve turizm bakanı oldu ardından istifa etti eski partisine 
geri döndü ve genel başkanı oldu. Seçmenin aklındaki soru 
işaret ne oldu büyüdü. Halbuki Süleyman Demirel öylemiydi 
hayır değil. AP’nin genel başkanıydı hatta ve hatta 1964’te bir 
diğer Isparta’lı olan Koca Reis’i Saadettin Bilgiç’i yenmişti. 
Isparta genel başkanı olarak 1980 müdahalesine kadar 
başbakan oldu, başbakan yardımcısı oldu, 1987’de geri döndü, 
1983’te Anap’ın kazandığı milletvekilleri birbirine attı geri aldı 
yani Isparta’lı seçmen 1987’de dedi ki “benim liderim geri 
döndü. Ben bunu destekleyeceğim” ve o döneme kadar 2000’li 
yılların sonuna kadar Isparta Süleyman Demirel’siz Süleyman 
Demirel Isparta’sız anılmıyordu. Seçmende şimdi bu beklenti 
oluşmuş buna şimdi şunu da ekleyelim Isparta son 400 yılda 6 
başbakan çıkardı. Yani lider yetiştiriyor. Siyasetin mayasının 
güçlü olduğu bir yer Isparta. Nedendir bunu ben çözemedim 
açıkçası. Yani sosyo-ekonomik verilere bakıyorum, coğrafi 
konumuna bakıyorum vesaire vesaire. Tabi çeşitli varsayımlar 
üretilebilir. Yani ana arterlere veya sanayi yatırımlarına uzak 
olduğu için siyasal ranttan faydalanmak istemesi gibi 
varsayımlar üretilebilir. Fakat bu kesinlikle doğrumudur onu 
bilmiyorumaçıkçası. Neden böyle bilmiyorum. Ancak.. 

Toros: Hocam özür diliyorum bir de iktidar partisi kanadından 
bir milletvekilimiz katılacak Sait bey. Mehmet Saik Dilek 
beyefendi hattımızda. Sayın Dilek? 

Mehmet Sait Dilek (Adalet ve Kalkınma Partisi Isparta 
Milletvekili): Efendim. 

Toros: Đyi akşamlar efendim. 

Dilek: Đyi akşamlar. 

Toros: Efendim referandum sonuçlarını değerlendiriyoruz. 
Üniversiteden hocamız da var PTG’den. Siz sonuçları nasıl 
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değerlendiriyorsunuz efendim? AKP açısından bir zafer gibi 
algılanabilir mi bu sonuçlar? 

Dilek: Öncelikle hem size iyi yayınlar diliyorum hem de tüm 
Isparta’lı hemşerilerime de iyi akşamlar diliyorum. Tabi 
gerçekten çok huzurlu çok sakin ve çok demokratik bir seçim 
oldu bu referandum bizler için. Isparta’ya baktığınızda zaten çok 
da kırıcı olmadan siyasi anlamda da diğerini fazla kırmadan 
dökmeden güzel bir referandum geçirdik. Bu bir kere kayıtlara 
geçsin istiyorum. Demokrasinin beşiği olduğunu da ispat etti 
Isparta. Đkincisi böyle bir zafer diye bir şey zaten biz basında 
söylemiştik ve bizim partimizin hiçbir zaman tavır olarak da 
benimseyeceği bir yöntem değil bu. Bizler bu işin anayasa ile 
ilgili bir referandum olduğunu bu işin ne sonuç çıkarsa çıksın 
millet tarafından verilen oylarla çıkacak olan sonucun bizler 
tarafından mutlaka saygıyla karşılanacağını belirtmiştik. Ve 
bunun AKP ile ilgili, CHP ile ilgili, MHP ile ilgili bir seçim 
olmadığını da sürekli tekrar ettik. Biz bugün o söylediğimizin 
arkasındayız. Bugün şimdi bizim için yine bunun bir genel 
milletvekilliği veya belediye başkanlığı seçimi olmadığı milletin 
kendini idare edecek olan anayasanın yeni şekliyle ilgili bir 
referandum olduğunu söyledik. Bu onu da iyi ki böyle 
söylemişiz diyoruz. Çünkü milletimizin bunu takdir ettiğini ve 
benimsediğini görüyoruz. Tabi şu çok önemli biz Isparta’da 
gerçekten bunu üstlenip anlatan bir parti milletvekili olarak 
baktığımız zaman karşımızda çok ciddi bir cephe de vardı 
bunun yanlış olduğunu savunan söyleyen. Ama bizler de bunun 
ülke için çok yararlı maddeler içerdiğini Türkiye’nin daha 
demokratikleşeceğini daha özgür bir ülke olacağını ve daha 
katılımcı birçok yasasını daha katılımcılığı getireceğini 
söylemiştik. Halk demek ki buna inandı bunları kabul etti ve 
gördük ki büyük bir çoğunluk tüm Türkiye’de olduğu gibi 
Isparta’da da gerçekten bunu kabul etti. Şu da güzel Türkiye 
ortalamasının ne çok fazla üstündeyiz ne altındayız. Tam 
Türkiye ortalamasını tutturan üç ilden biriyiz. Bu da aslında 
Isparta’lı hemşerilerimizin ne kadar siyasetin içerisinde  
olduğunu gösteriyor bence. O kadar ciddi bir denge çıktı ki 
sonuca baktığınız zaman. Onun için ben bir kere Isparta’lı 
hemşerilerimizin tümüne teşekkür ediyorum. Tümüne evet 
verene de teşekkür ediyorum hayır verene de teşekkür 
ediyorum. Çünkü kendi iradelerini yansıttılar bu sandığa. Ama 
tabi evet verip de buna inananların çoğunlukta olması da bizi 
ayrıca mutlu ediyor. Bakın Türkiye’de şöyle olacaktı böyle 
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olacaktı işte kaç gün geçti Türkiye’de hiçbir şey olmadığı 
görüldü. Aksine ne oldu ekonomi şimdi birdenbire şaha kalktı. 
Borsa tarihi rekorlar kırıyor. Öyle değil mi? Görüyorsunuz kaç 
gündür. Şimdi uluslar arası kuruluşlardan not artırımı gelecek 
diye söyleniyor. Niye çünkü ekonomi çok daha büyüyecek diye 
de bekleniyor. Dünyada en hızlı büyüyen ekonomisi baktığımız 
zaman özellikle son dönemde 3. 2. ülke diye söyleniyor. Đşte 
bunların hepsi demek ki bazı şeylerin aslında doğru olduğunu 
gösteriyor. Yani bir insan eğer hastaysa bir tarafı iyi bile olsa bir 
tarafında ya ateşi çıkar ya tansiyonu düşer. Mutlaka bir belirtisi 
olur. Ama tersini görüyorsunuz. Birden bire bütün veriler çok iyi 
çok sağlıklı çıkıyor nu da aslında bizim söylediklerimizin birkaç 
günde çıktığını görüyorsunuz. Uzun vadede Türkiye’ye çok 
yararlar getireceğine inanıyorum ben. Bunu ben 
hemşerilerimizin böyle takdir etmesi ve bu sonucu gerçekten 
bize yaşatmaları da bizi ayrıca mutlu etti. Bunu da söylemek 
lazım.  

Erçakır: Efendim iyi akşamlar hoş geldiniz programımıza. Şimdi 
ben muhalefetin tavrını nasıl bulduğunuzu sormak istiyorum. 
Referandum sonrası işte MHP kanadı karanlık bir döneme 
geçiyoruz dedi. CHP vahim bir tablo olarak nitelendirdi. Đşte 
iktidarın bu süreçte özellikle kenar mahallelerde baskıcı bir 
tutum sergilediğini ima ettiler. Siz bunlarla ilgili neler söylemek 
istersiniz? 

Dilek: Şimdi özellikle şunu söylemek lazım bakın Isparta’da bu 
referandum hepimizin gözleri önünde cereyan etti. Öyle değil 
mi? Sizler de gazeteci olarak gözlemlediniz biz milletvekili 
olarak. Muhalefet milletvekillerimizle çok karşılaştığımız yerler 
de oldu. Hiçbir noktada bir farklı tutum gördünüz mü? Görmüş 
olsanız hepiniz bunu dile getirirdiniz getirmek zorundasınız 
gazetecisiniz. Böyle bir tutum gördünüz mü? Hiç böyle bir şey 
mümkün mü? Bir de Türk milletinin iradesini bu kadar 
küçümsememek lazım bence. Yani hiç kimse Türk milletine 
efendim şunu yap dedi diye yapmaz bu millet. Sandığa gider 
herkes vicdanıyla oyunu orya atar. Ben böyle bir söylemin bile 
büyük Türk milletini küçümsediğini algılıyorum. Onun için ben 
böyle bir söylemi kabul etmem. Yani millet öyle olsa farklı şeyler 
olur. Bazı illerde bakıyorsunuz çizgi halinde hayır çıkıyor. Bazı 
illerde diğer taraftan birçok ilde hayır çıkıyor. O zaman olsa 
orada da olur. Böyle şeyler komik geliyor bana. Şunu görmek 
lazım halkın büyük bir çoğunluğu Türkiye’de anayasanın 
değişmesini benimsemiş ve değişmesini istiyor. Eğer zaten konu 
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sadece anayasa üstüne yapılsaydı bakın ben size şunu 
söyleyeyim %75-80 çıkardı. Vatandaşın çoğunun kafasını 
bulandırdılar. Yani işte Türkiye şöyle olacak yarın böyle olacak. 
Hiçbir şey olmadı işte söylüyorum 3 günde ortaya çıktı aksine 
Türkiye büyüyor ekonomisi büyüyor şimdi. Yani belki tabi 
muhalefet belki bir şeyler söylemek zorunda ben onu da yanlış 
görmüyorum. Mutlaka onlar da bir şeyler söyleyecek. Çünkü 
siyaset yapıyoruz hepimiz. Ama bu değil yani bence olay bu 
anayasayla ilgili bir paketti. Bu paket halka ne getiriyor ne 
götürüyor o tartışılmalıydı ve herkes de onun etrafında 
olmalıydı. Yani anayasa şudur budur. Şunu getiriyor biz 
karşıyız biz tarafız. Ama bunu bir partinin var olmasına bir 
partinin yok olmasına böyle yorumlamak böyle gündeme 
getirmek yanlıştı bence. Halk da bunu gördü zaten. Gerçekten 
halk eğer istiyorsa bunun iyi olacağını görüyorsa kabul ediyorsa 
evet dedi değilse hayır deyip geçti yani. Onun için ben bu 
söylemin doğru bir söylem olduğunu düşünmüyorum. 
Muhalefet tabi sayın başbakanın muhalefet önce konuştu belki 
sonrasına dikkat ederseniz sayın başbakanın işi her zamanki 
gibi gerçekten uzlaşmacı, yapıcı, bu ülkenin geleceğini düşünen 
bir lider olarak sayın başbakan sadece Türkiye’de değil bugün 
dünyada artık çok sözü dinlenen ender şu dönemde ender 
liderlerden biri. Hakkında uluslar arası yorumlara baktığınız 
zaman sadece Türkiye adına bir başbakan olarak 
görmüyorsunuz dünyadaki ciddi bir oyun kuruculardan biri 
olarak lider olarak görüyorsunuz onu. Onun için burada zaten 
bunlar hepsi göz önüne alındığı zaman anlaşılıyor ki Türkiye’nin 
bu dönemde onun uzlaşmacı tavrıyla muhalefet de anladı ki bu 
sadece anayasa dediği gibi biraz önce sayın Korkmaz da söyledi 
yani iş çok büyük bir zafer de değil hiç kimse için çok büyük bir 
yenilgi de değil. Bir paketin geçmesiydi. Bundan sonra onunla 
ilgili ne yapacağız bence asıl buraya bakacağız. Şimdi 1 ay gibi 
bir süre var. Bu süre içerisinde bunu mutlaka bir paket halinde 
çünkü sadece biz bunu yaparken bakın tabi ülkemiz insanına 
yapıyoruz ama bir de hedefimiz olan AB var. AB ile ilgili uyum 
yasaları çerçevesinde bir paket olarak da bunu değerlendirmek 
lazım. Böylece Türkiye AB’ye tam üyelikte bir adım daha atmış 
oluyor. Yani bir basamak daha geçmiş oluyor böylece. Yani 
bunu bir de böyle görmek lazım. 

Toros: Sayın Dilek teşekkür ediyoruz. AKP genel sekreter 
yardımcısı Isparta milletvekili sayın Mehmet Sait Dilek iyi 
akşamlar efendim. 



 
285 

 

Dilek.: Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere iyi yayınlar 
diliyorum. Hocama da iyi yayınlar. Hepinize teşekkür ediyorum, 
tüm hemşerilerimize iyi akşamlar diliyorum. 

Kiriş: Şimdi tam bu noktada sayın vekilimizin dediği noktaya 
geliyordum tam. Ne demiştik şunu demiştik tekrar hatırlatmak 
gerekirse; şimdi Isparta MHP’nin kalesi değil dedik ama MHP 
Isparta’da çok güçlü. Dediğim gibi lider Isparta’nın tarihsel 
liderinin siyaset sahnesinden çekilmesiyle beraber tıpkı demin 
sayın vekilimizin dediği gibi dedi ya işte Türkiye geneliyle benzer 
bir sonuç alındı Isparta’da. Ne oldu? Türkiye’de ortaya çıkan 
tablo Isparta’da da tekrar etmeye başladı. Neden çünkü Isparta 
kendine özgü bir özelliğini kaybetti. Yani Süleyman Demirel 
cumhurbaşkanımız oldu 9. cumhurbaşkanımız ve 1993 yılında 
siyaset sahnesinden çekildi. Isparta lidersiz kaldı. Demin de 
bahsettik bir ara Erkan bey çıkar gibi oldu ondan sonra 
seçmenin aklında bir soru işareti oluştu o da değil dedi. Şimdi 
Isparta hala iddia ediyorum ve bizim araştırmalarımızda çıkan 
şey de o DNA’sında olduğu üzere hemşerisi olan bir lider arıyor. 
Şimdi gelelim buraya. Türk siyasetinde şöyle bir özellik 
oluşmaya başladı; Orta Anadolu’da sağ partinin alternatifi bir 
diğer sağ parti. Şunu demek istiyorum bugün AKP’nin 1. olduğu 
Orta Anadolu kentlerine bakın 2. parti çoğunlukla MHP’dir. Yani 
şunu demek istiyorum; eğer AKP iktidarını yitirirse veya 
iktidarında herhangi bir hezimete uğrarsa Orta Anadolu’da en 
güçlü alternatif MHP durumunda. Onun için demin sayın 
Korkmaz’ın dediğine ben de katılıyorum; bu MHP için herhangi 
bir gösterge değil. Yalnız bizim siyaset biliminde kullandığımız 
bir terim vardır. Şimdi “bıkkınlık etkisi”ni anlatır bu. Aristidis 
Kompleksi diye bir hikaye Antik Yunan’da geçer. Aristidis site 
vatandaşlarının oylarıyla seçilen bir yerel hakim. Defalarca aday 
olmuş defalarca seçilmiş, çok da başarılı. Bir gün yine mecliste 
toplantı olacak, oy kullanılacak. Yolda giderken bir site 
vatandaşına rastlıyor. Site vatandaşı, yaşlı, gözleri görmüyor. 
Aristidis de orada, yanına yaklaşıyor tanımadan onu. Diyor ki, 
“şu oy pusulasının üzerine Aristidis dışında birinin adını yazar 
mısın?” diyor. Aristidis de kendini tanımadığını anlayınca şöyle 
söylüyor; “neden Aristidis dışında birisi, ondan memnun değil 
misin?” diye soruyor. Seçmenin söylediği şey şu, “evet ben 
Aristidis’den memnunum ama yıllardır hep Aristidis hep 
Aristidis artık bıktık başkasını istiyoruz” diyor. Şimdi, AKP’nin 
önündeki en büyük tehlike bu. Yani, seçmende oluşabilecek bir 
bıkkınlık etkisi. Ancak şimdi hep ulusal …  



 
286 

 

Toros: Böyle bir tehlikenin sinyalini alıyor musunuz siz? 

Kiriş: Şimdi oraya geliyordum. AKP bir koalisyon. Yani her ne 
kadar tek vücut gibi görünse de bir güç koalisyonu. Yani 
Türkiye’de 1950’lerden bu yana 1960’lardan bu yana, Türkiye 
özellikle tek parti yönetimlerinde büyük sağ parti tarafından 
yönetilmiştir. Yani bunlar AP, ANAP, DYP-ANAP koalisyonudur. 
Veya bunların merkez sağda düşman kardeş olarak görüldükleri 
iktidar mücadeleleridir. Falan filan… bugün AKP tarafından 
yönetiliyor Türkiye. AKP bir güç koalisyonu. Yani başbakanımız 
biliyorsunuz referandum konuşmasında onu saydı. Đşte şunlara 
şunlara teşekkür ediyorum. Kim var bunun içinde liberaller, 
biraz daha mütedeyyinler, milliyetçiler var… 

Toros: Okyanus ötesi var  

Kiriş: Yani okyanus ötesi de var. Ve şunu da söyleyeyim. 
Okyanus ötesi Türkiye’nin bir gerçeği. Bunu reddetmek veya 
bunu yok saymak veya bunu masa başında planlamaya 
kalkmanın sonucunu görüyoruz. Yani okyanus ötesi Türkiye’nin 
bir gerçeği. Oradan şuraya gelmek istiyorum. Türkiye, bir 
dönüşüm geçiriyor. 2007 seçimleri yapıldığında hiç 
unutmuyorum benden bir yazı istediler. Hazırlıyorum yazıyı son 
paragrafı şöyle bağladım Türkiye bir dönüşüm geçiriyor ve 
geçirecek. Önümüzdeki dönemde ne ortaya çıkacak anayasa 
tartışmaları işte siyasete katılma, kadınların veya gençlerin 
siyasete neden katılamadıkları veya sendikal haklar gibi. 

Toros: Hocam özür dilerim Şakir beyi anans etmiştik ya 
hattaymış. Şakir bey iyi akşamlar. 

Şakir Aksöz (Basın Kulübü Programı Yapımcısı ve 
Sunucusu): Đyi akşamlar efendim kolay gelsin 

Toros: Referandum sonuçlarını değerlendiriyorduk. Siz burada 
yoksunuz bugün. Sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz. 
Beklediğiniz bir sonuç muydu Isparta için? 

Aksöz: Ben başından beri hem Isparta hem Türkiye’de %55-45 
bekliyordum 2-3 puan daha yüksek çıktı Türkiye genelinde. 
Isparta 1 puan 2 puan daha yüksek çıktı. Şimdi olaya şöyle 
bakmak lazım. Muhalefet başında bana göre bir hata yaptı. 
Neydi o hata? Bu referandum AKP’ye bir güven oylaması 
noktasına getirmesi yanlıştı. Çünkü ortaya çıkacak oran 
%50’nin altında da olsa %4 de olsa %40 da olsa 60 da olsa 55 
de olsa sonuçta AKP’nin alacağı oy eşittir noktasında bir 
noktaya gelecekti ve bana göre bu hata da 12 Eylülde ortaya 
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çıktı. Nasıl ortaya çıktı? %57’lik bir evet muhalefetin getirdiği bir 
noktayla beraber AKP’ye güvenoyu anlamına geldi. Çünkü 
meydanlarda bütün propaganda süresince hem MHP hem CHP 
hem diğer muhalefet partileri işte AKP’ye evet AKP’ye hayır 
noktasına getirdi işi. Şunu kabul etmek lazım siyasi görüşümüz 
siyasi partimiz ne olursa olsun AKP’nin Isparta’da ve 
Türkiye’deki gücü devam ediyor. Kimine göre eskisinden daha 
güçlü kimine göre daha düşük ama devam ediyor. Bu ortay 
çıktı. Muhalefetin 8 yıllık bir iktidara rağmen eğer AKP’nin gücü 
devam ediyorsa halkla iletişimini bir daha gözden geçirmesi 
gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü AKP 8 yıldır iktidar artısı 
eksisi ona ve siz sandığa giderken 12 Eylülde vereceğiniz her oy 
AKP’ye evet veya hayır diyorsanız ve buna rağmen millet gidiyor 
%57-58’lik bir evet veriyorsa bu şudur; ben AKP’ye güven oyu 
veriyorum. Benim anladığım bu. Burada ben bugün bazı 
gazeteler mutlaka yazmıştır ben görmedim Isparta ili dışındayım 
ben. ADD başkanının bir açıklaması oldu dedi ki; milletin 
iradesi veya yönetim kurulunun düzelteyim milletin iradesi %42 
dedi. Böyle bir şey olmaz. Siz millete böyle bakarsanız %58’lik 
bir oyu milletin iradesi olarak görmezseniz bu şekilde siyasete 
devam ederseniz AKP iktidarı devam edecek anlamına gelir. 
%58’lik bir eveti yok sayamazsınız. Yok sayarsanız da AKP’nin 
ekmeğine yağ sürmüş olursunuz. MHP il başkanının bir 
açıklaması vardı. Ben beğendim bu açıklamayı. Nedir bu? Dedi 
ki açıklamasında “korkulan oldu. Biz açıklamaya söylemeye 
devam edeceğiz ama millet sandıkta bunu uygun gördü saygı 
duyuyoruz”. Tamam milletin oyuna saygı duymak lazım ama 
varsa bir yanlışlık da bunu anlatmaya devam etmek lazım. 
Dolayısıyla referandumu iktidar partisine güvenoyu noktasına 
getirmek başlı başına bir yanlıştı. Muhalefet kendi kurşunuyla 
kendini vurdu. Benim anladığım benim gördüğüm bu. Ama 
millet şunu da söyledi; arkadaş bana rağmen bir şey olmaz. 
Sandıkta eğer demokrasiyle idare ediliyorsak sandıkta ben kendi 
fikrimi ortaya koyarım dedi. Ben şuna katılmıyorum. Baskı, 
tehdit, rüşvet mutlaka az veya çok olmuş olabilir. Ama sonuçta 
sandığa gittiğimiz zaman kendimiz vicdanımızla baş başa 
kalıyoruz. Hiç kimse başımıza tabanca dayayıp da arkadaş bu 
oyu vereceksin demiyor. Bu referandum bir ışıktır 2011 için de 
bir ışıktır. Seçime kalan ister 10 aylık ister 100 aylık ister 1 
yıllık neyse bu süre içerisinde muhalefetin kendisine çeki düzen 
vermesi lazım. Mutlaka millete rağmen bir şey olmayacağını da 
anlaması lazım diye düşünüyorum. Benim kanaatim bu ama şu 
bir tehlike bu referandum Türkiye’de kutuplaşmayı 
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keskinleştirdi. Đnsanlar arasındaki ilişkiyi, dostluğu arkadaşlığı 
bozma noktasına getirdi. 12 Eylül bitti ben bunu yazıma da 
iliştirdim 13 Eylül yüzyüze bakıyoruz ve beraber yaşıyoruz. 
Siyasi partiler bir araçtır amaç değildir. Ülkeye insana hizmette 
bir araçtır. Dolayısıyla temennim AKP’nin de eksiklerini görmesi, 
yanlışlarını görmesi muhalefetin de kendine çeki düzen vermesi 
Türkiye’yi Isparta’yı daha güzel noktaya getirmesi. Temennimiz 
bu. Ama dediğim gibi hiçbir şekilde %58’i görmezden gelip de 
milletin iradesi %42 derseniz olaya böyle bakarsanız bu millet 
cahil derseniz AKP’nin veya AKP gibi siyasi partilerin ekmeğine 
yağ sürmüş olursunuz. Hatayı millette değil tüm partiler için 
söylüyorum AKP de dahil hatayı eksikliği yanlışı millette değil 
herkes kendinde aramalı. Nerede yanlış yaptım bunu söylemeli. 

Toros: Şakir Bey şimdi siz referandum sonuçlarının partiler 
açısından neler ifade ettiğini aslında bize gayet güzel özetlediniz 
ancak il genelindeki %55-45’lik tahmininizi biz zaten zaman 
zaman paylaşıyorduk. Ama il merkezi MHP belediyesini almış 
bir merkez. Yani merkezde bu sonucu bekliyor muydunuz? 

Aksöz: Ben merkezde bunu beklemiyordum. Merkezde %51-49 
yani daha şey bekliyordum. Bununla şunu söyliyeyim burada 
doğrusunu konuşmak lazım. Yani Türkiye’de Fethullah Gülen 
Cemaati bir gerçek artık. Yani bu bir gerçek bunu hiç kimse 
inkar edemez. Ben merkezdeki başarıyı yani AKP için 
söylüyorum evetin üste çıkmasını bir cemaatin çok yoğun 
çalışmasına bağlıyorum. Bana göre en büyük faktör bu oldu. Đki 
bazı siyasi partilerin tabanından da evet geldi diye 
düşünüyorum. 

Erçakır: MHP tabanının kaydığı yönünde tartışmalar var 
gündemde bunu söylemeye çalışıyorsunuz galiba. 

Aksöz: Hayır şimdi ortada %42’lik bir hayır var. Şimdi %42’yi 
DSP diyor %6 bizim, CHP diyor %37 bizim, yani toplarsanız her 
parti kendine pay biçiyor. Şimdi burada muhalefet şu kadar oy 
bizim bu kadar oy senin demek yerine burada yanlışlık var bu 
nerede buna bakmak lazım. Şu siyasi partilerin 2007, 2009 ve 
2010’daki referandum oylarına bakıp mahalle mahalle sandık 
sandık ne oy aldık buna bakmaları lazım. 

Toros: Şakir bey siz son belediye seçimlerinde oy veren 
partilerin bu seçimde evete yöneldiğini mi söylüyorsunuz? 

Aksöz: Şimdi 2009’a bakarsanız merkezde AKP’nin aldığı oy 
köyler kasabalar dahil 40 küsür bin doğru mu? 
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Toros: Yalnız toplarsanız Mevlüt Coşkuner bey hatta. 

Aksöz: Şimdi 8-10 binlik bir artış var. Şu da çok sağlıklı değil 
aslında 2009 ile 2010’da yani mahalli seçimlerle referandumu 
aynı kefeye koymak doğru değil. Ama işte muhalefet AKP evet 
hayıra getirdiği için ister istemez bu noktaya geliyor iş. 

Toros: Şakir bey teşekkür ederiz. Size iyi tatiller iyi akşamlar. 

Kiriş: Şimdi Şakir beyin söylediği noktadan hareketle devam 
edelim kendi… 

Toros: Şimdi işi muhalefet mi sizce getirdi bu duruma iktidar 
tarafı mı? 

Kiriş: Şimdi şöyle bir şey bir kere Isparta’da sizin söylediğiniz 
gibi MHP çelişkisini ve DP çelişkisini söylemek gerekiyor 
çünkü… 

Toros: Ara verelim DP’yi aradan sonra tartışalım. Hocam bu 
duruma getiren muhalefet cephesi mi iktidar cephesi mi? Şakir 
Bey muhalefet hata yaptı diyor ya?  

Kiriş: Hayır. Bakın şöyle bir şey. Kutuplaşma deniyor ya. 
Kutuplaşma bir tarafın tek başına yapabileceği bir şey değil. Đki 
karşıt taraf birbirini itiyor. Yani muhalefet de iktidar da 
birbirlerini itiyorlar şu an Türkiye’nin ürettiği sistemde. Türk 
parti sisteminde o demin bahsettiğim farklı eksenlerde karşıt 
partiler birbirlerini sürekli karşıt uçlara doğru itiyorlar. Yani 
bunun neticesi şu; işte anayasa paketi üzerinde uzlaşamıyor 
partiler mesela. Ama Türkiye aynı zamanda bir dönüşüm 
geçiriyor. 1990’lı yıllardan beri Türkiye bir dönüşüm geçiriyor. 
Yani 12 Eylül müdahalesinin vesayetini kırdıkça bir ileriye 
gidiyor kırdıkça bir ileriye gidiyor. Dolayısıyla ha 12 Eylül yanlış 
mı o da ayrıca tartışılır. O bambaşka bir dinamik. Şimdi Isparta 
özelinden bakacak olursak 2009 yerel seçiminin konjonktürüyle 
2010 referandumunun konjonktürü birbirinden farklı. Onu ben 
tekrar varsayımımda eklemiştim. Bir kere hiçbir seçmen tabanı 
hiçbir siyasal partinin tapulu malı değil . Yani bugün AKP’ye oy 
veren yarın gidip MHP’ye oy verebilir. Onun için diyorum ki ben 
Türkiye gibi özellikle kırılgan konjonktürlü ülkede 2011 
Nisanında, mayısında, haziranında yapılacak bir seçimin bile 
öngörülmesi oldukça zor. Ve dolayısıyla Süleyman Demirel’in bir 
sözü var gene hemşerimizin onu hatırlatayım; “24 saat bile 
siyasette çok uzun bir süredir”. Yani her şey değişebilir. 
Dolayısıyla özellikle Türkiye’de kutuplaşmayı bir kere parti 
sisteminde bulunan bütün partiler üretiyorlar. Bu partilerin 
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başında bulunan bütün yöneticiler üretiyorlar. Neden 
üretiyorlar? Bir kere seçmen tabanlarını sıklaştırmak için 
üretiyorlar. Yani bu bilinçli bir politika. Aynı zamanda şu da var 
tabi bu politikayı destekleyen sosyo-ekonomik bazı problemler 
var Türkiye’de. Bir takım etnik kimlik problemleri var 
Türkiye’de, bir takım özgürlük problemleri var Türkiye’de. Đşte 
ne bileyim kılık kıyafetten tutun da işte memurların sendikal 
haklarına kadınların ve gençlerin siyasete katılamamasına 
kadar pek çok basit fakat etkili problem var. Đşte seçim barajı 
gibi mesela problemler var Türkiye’de. Đşte demin ondan 
bahsediyordum 2007 seçimlerinden sonra yazdığım yazıyı şöyle 
bağladım; genellikle dünyada eğilim nedir liberal demokrat bir 
hükümet gelir bu dönüşümleri gerçekleştirir. Ama Türkiye’de 
kendi sosyo-ekonomik yapısının ve tarihsel yapısının getirdiği 
bir şeyle profille beraber bu dönüşümü kim getiriyor 
muhafazakar demokrat bir iktidar getiriyor. Bu dönüşüm nasıl 
olacak? Mutlaka isteriz ki herkes mutlaka seçmen tabanı da 
bunu ister uzlaşmayla olsun. Yani hazırlanacak yeni anayasaya 
sivil anayasaya CHP de katılsın MHP de katılsın.  

Toros: Evet, CHP Milletvekili ve MYK üyesi Mevlüt Çoşkuner 
hatta. Sayın Çoşkuner… 

Mevlüt Çoşkuner (CHP Isparta Milletvekili) : Merhaba… 

Toros: Đyi akşamlar efendim 

Coşkuner: Đyi akşamlar. 

Toros: Sayın vekilim, referandum sonuçlarını değerlendiriyoruz. 
CHP’nin özellikle kıyı şeridinde yerel seçimlerde kazandığı 
bölgelerde güçlü çıktığı dinamik çıktığı yönünde yorumlar var. 
Siz Isparta’daki ve Türkiye’deki sonuçları nasıl 
değerlendiriyorsunuz. 

Coşkuner: Teşekkür ediyorum. Şimdi, Isparta halkını saygıyla 
selamlıyorum. Tabii konuya geçmeden önce konuşmacı 
arkadaşları da kısaca değerlendirmem lazım. Şakir arkadaş, 
sanki AKP il başkanı gibi konuşuyor. Hiçbir veriye dayanmıyor, 
zaten onun yol yürüyüşünü biliyoruz ve Isparta’ya da yazık 
ediyor. Kendini bir değerlendirmesi gerekir. Daha önce işte 
görüşen veya da sizinle konuşan Yüksel hocamın çok rahat 
olmadığını gördüm. Bir örnek verecek olursak, HSYK’nu 
değerlendirirken orada diyordu ki, şikayetler vardı, adalet 
bakanı buranın başkanı, adalet bakanı müsteşarı için şikayet 
vardı. Şimdi değişen bir şey yok. Aynı şeyler yani buradaki iki 
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maddeyi her zaman söyledik, önemsedik. Diğer maddeleri de 
içini doldurarak beraber çıkaralım dedik ve AKP iktidar partisi 
buna razı olmadı. Şimdi o çıkarılan maddelerin tümünü 
anlatsam vakit gecikir ve uygun olmaz. Ben sevgili hocamızın da 
tekrar kendini gözden geçirmesini ve uygun olursa o anayasa 
hukukçusu ben de siyasetçiyim, aynı televizyonda beraber 
tartışırız. Mehmet hocaya gelince, Mehmet hocayı kutluyorum 
yürekten, yani orada objektif bir bakış, verilere dayanan ve 
gerçekten yüreklice Türkiye’nin geleceğini ortaya koyan hiçbir 
partiyi suçlamadan, eksik bırakmadan ve hatta son verdiği 
örnekle MHP’nin güç olmadığını burada ama güçlü olduğunu da 
çok güzel ortaya koymuştur. Şimdi bunu değerlendirirken 
sonuçları konuşuyoruz. Mehmet hocayı takdir ettikten sonra 
diğer konuşmacılara baktığım zaman… yani sonuçlar 
konuşuluyor. Şimdi yola nasıl çıkıldı, bu yolda neler geldi ve 
burada hangi materyaller kullanıldı, kim neyi kullandı ve kimin 
efendim o yol haritasında gerçekten uzman şirketleri kullandı, 
diğer partiler bunun karşısında zayıf mıydı değil miydi, onlar 
kullanırken… bunlar tartışılabilir. Yani AKP’nin farklı olan 
yanını bir kere söylememiz gerekir. Nedir farklı olan yanı? Şimdi 
Ankara’dan ben Đstanbul’a kadar gittiğimde otobanların 
kenarlarındaki billboardlara varıncaya kadar kadın istismarı, 
çocuk istismarı ve işçi hakları vb. şeyler… işte izlenmeyeceğiz 
efendim, fişlenmeyeceğiz bilmemne… Şimdi hangi dönemde 
olmuş bu izlenmeler, fişlenmeler bilmemne… Şimdi bunlara çok 
iyi bakmak gerekir. Ama burada muhalefet partilerinin olayı 
yeteri kadar anlatamadığına katılıyorum, yalnız sonuç olarak 
baktığımız zaman bunları göz ardı ederek arkadaşımız Şakir gibi 
yani Isparta’da girdiği kabın şeklini alarak böyle bir gazetecilik, 
böyle bir politika, böyle bir yönlendirme olmaz. Zaten sesi de 
titriyordu, şimdi ağaları ne der, efendim nasıl yönlendirir, nasıl 
eder, ben gerçekten çok garipsedim, ben istiyorum Kanal 
32’mizde, Isparta’nın tek televizyonu ve bize hizmet veren bu 
televizyonda objektif tartışmalar olmalı. Hukuk profesörü 
olabilir, anayasa profesörü olabilir ve yahut da bir alanda üstün 
olabilir ama orada tek başına alanı bırakıp ve titreyerek efendim 
ne diyeyim de orta yolcu olayım yahut efendim şunu yapayım 
gibi bir mantık bana göre yanlıştır. Bu ülkede üniversiteler 
susuyorsa, bu ülkede sivil toplum örgütleri susuyorsa bu ülkede 
aydınlar susuyorsa sorunun nerden kaynaklandığını görmek 
gerekir. Yani ilk defa bir anayasa oylaması yapılmıyor, anayasa 
oylamasında altı kez yapılan anayasa oylamasında yüzde kaç 
alındı bunları biliyoruz. Eğer yüzde 43 muhalefet ediyorsa ve 
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hele hele burada da AKP’yi bir yana koyup bütün partileri bir 
yana koyup değerlendirmek yanlış olur. Şimdi hayır cephesi var, 
evet cephesi var. Ee şimdi evet cephesine baktığımız zaman 
hayır cephesine baktığımız zaman buradan değerlendirmek 
lazım. Nedir o? 2009 il genel meclisi seçimlerine bakmak lazım, 
CHP’nin yüzde 9,4 oyu var, MHP’nin yüzde 28 oyu var, DP’nin 
yüzde 16,1 oyu var, DSP’nin yüzde 1,6 oyu var. Öbür cepheye 
baktığımız zaman da daha farklı. Yani burada şunu 
söylüyorum: 55,1 hayır cephesi, hayır cephesi, il genel 
meclisinde 55,1 oy almış… Şimdi de ne olmuş? Yüzde 42,5 oy 
almış hayır cephesi. Ee şimdi buradaki eksi nedir, 12,6’dır. 
Şimdi biz bunu değerlendirmek durumundayız. Yani partiler 
burada ne kadar propaganda yapsa, halka anlatsa, burada 
çeşitli nedenlerden dolayı buraya tabi olmayan insanlar var. 
Zaten 2009 seçimlerinin sonuna baktığımız zaman hayır 
cephesine, Isparta’da hayır çıkması gerekir. Biz bunun 
nedenlerini aramak durumundayız. Ama öbür tarafta Şakir 
arkadaşın dediği gibi hayır cephesini eleştirerek ve öbür tarafta 
da evet cephesinin yanında hiçbir parti yokmuş gibi ve bu oyları 
da AKP’nin 2011’de yapılacak seçimini etkileyeceği gibi olaya bir 
şeyler yüklemesi sadece şunu gündeme getirir: birilewrinin 
milletvekilliği hevesi vardır, birilerinin çıkarı vardır, Şakir de 
onun uşaklığını yapıyor demektir.  

Toros: O da gazeteci olarak görüşlerini belirtti sonuçta… 

Coşkuner: Ben ne söylediysem Isparta halkına bugüne kadar 
doğru söyledim. Bakın orada sevgili doktor arkadaş var, ben 
kendisiyle hiç görüşmedim ve gerçekten mutlu oldum, 
Türkiye’nin gerçeklere ihtiyacı var, gerçekleri söyleyebilecek 
aydınlara, uzmanlara ihtiyacı var. Onun için şunu kesinlikle 
kabul ediyoruz, zaten şunu hepimiz bilmek durumundayız: bu 
12 Eylülde yapılan referandumun içinde bulunduğu mevsim, 
gün ve dini günler ve 12 Eylüle denk gelmesi gibi kullanılan 
mateyryaller bunların etkisini göz ardı ederek ve o partiyi de tek 
başına bunlara karşı savaşmış gibi göstererek Türkiye’yi 
gerginleştiren maalesef AKP hükümeti değil, onun tabanda il 
başkanlığını üstlenmeye kalkanlar ve hatta birilerini bir yerde 
buluşturanlar, kendine göre metot çizenler, eğer böyle bizi 
programlarda Isparta halkını uyutacaksa, biz de diyoruz ki 
onlarla hodir meydan diyoruz, açık ve net tartışalım diyoruz, 
burada MHP’ye gelince, MHP’ye suç yüklemek veyahut efendim 
CHP’ye şu demek bana göre onlara düşmez, bunlar kendi 
partinin iç sorunlarıdır, o kurum bir kurumdur ve görevini 
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yapmaktadır, onun ötesine gelince yine kanalınızdan şöyle bir 
anons yapıldı: Gelendostta DP’nin adayı… orada hayır çıktı… 
ama adama sorarlar şimdi kaç defa Gelendostta yapılan 
referandumda CHP birinci partidir? Yani onun o güzelliği, onun 
oradaki emeğini göz ardı edip bir partiye yüklemek bana göre bir 
adaletsizliktir. Örneğin bizim ilçelerimizde bir iki ilçenin dışında 
merkezde hep hayır oyu çıkmıştır. Keçiborlu 250 – 300 oyla 
kaybetmiştir, Gönen de bizim güçlü bir ekibimiz vardır ve oy 
potansiyelimiz vardır, hayır çıkmıştır. Onun için merkezde böyle  
bir şeyi yükleyerek onu bunu suçlayarak birilerini de yenik 
çıkarmak bana göre haksızlıktır. Şunu söylemek istiyorum: 
Isparta Türkiye de olduğu gibi bir referanduma girmiştir. Isparta 
halkı kendine göre gidip sandıkta özgür iradesiyle oy 
kullanmıştır ama ben size söyleyeyim, AKP’nin bir tane 
milletvekilini ben otuza yakın sandık gezidm mahalle gezdim 
orada görmedim ben… Şimdi iktidar ve erkinin olanaklarını bir 
tarafa koyup devlet olanaklarının kullanılmasını baskı unsuru 
yapılmasını ve açılan yerlerin tekrar açılmasını ve insanlara 
günlük bir şeyler söyleyerek eğer sekiz puan öndeyse bu 
AKP’nin oyu değildir. AKP ancak burada murat bulmuştur 
yüzde 30’lara 32’lere inmiştir. Şu anda da 37-38 gibi bir oy 
potansiyeli görülmektedir. Ama bunun ötesinde muhalefet 
partileri ne tükenmiştir ne bitmiştir ve bunun ölçüsünü koymak 
objektif bakışa bakar. Ben şöyle söylüyorum kısacası orada 
karşınızda bu programları yaparken bizlerin de olması gerekir… 

Toros: Sizleri de çağırdık efendim. Üç milletvekilimiz, çıktınız, 
siz de vardınız.  

Coşkuner: Bakın dikkat edin bizi telefon bağlantısıyla 
geçiştirmeye çalışmayın. Siz bana telefon bağlantısı dediniz, ben 
buradayım geldim Ankara’dan dedim, sizi buraya alamayız 
dediniz, on dakika sonra değerlendirdiniz benim orada olmamı 
istemediniz. 

Toros: Formatımızda siyasiler yoktu efendim, söz verdiğimiz 
konuklarımız vardı.  

Coşkuner: Tartışmayalım, biz burada objektif olarak Dr. 
Mehmet kardeşimizi doğru tahlil, gerçekten dünden bugüne 
bana göre yaşı da çok genç ama bu genç dimağ çok iyi 
değerlendirmeler yapıyor. Öyle zannediyorum ki, araştırma ekibi 
de aynıdır, öyle düşünüyorum, Yolları açık olsun diyorum ve 
böyle arkadaşların, böyle ekiplerin bize açıklamasına ihtiyacımız 
var. Isparta’yı ne kadar farklı yönlere farklı mevkilere, Türkiye’yi 
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çekmeye çalışırsak çalışalım bu anlayışla Türkiye’yi ancak o 
programı yapıp yanlış bilgi verir, Şakir şimdi tatildeymiş, Şakir 
önemli mi de konuşmasıyla Isparta halkını mı aydınlattı! Yani 
biz gerginleştirmek istemiyoruz, Isparta halkı bir karar 
vermiştir, Türkiye halkı bir karar vermiştir, bu milletin kararına 
karşı saygı duymak gerekir.  

Toros: Sayın vekilim Basın Kulübü yapımcısı, Torossu, üyesi… 

Çoşkuner: Ben tekrar Isparta halkına hayırlı geceler diyorum, 
onlara mutlu yarınlar diliyorum. Hiç karamsar olmasınlar bu 
günler geçecektir. Bu rüzgar iki güne geçer ve sonu doğrularla, 
doğru bilgilerle bir yere varır. Onun için ben ne AKP’yi ne 
MHP’yi ne diğer partilerimizi değerlendirme şansına sahip 
değilim. Onlar da kendilerine söyleneni hak etmiyor. Orada iki 
cephe vardır. Biri hayır cephesi diğeri evet cephesi. Lütfen 
sorularınızda konuşmalarınızda evet cephesinde kimler var, 
hayır cephesinde kimler var elinizdeki veriler nedir, ona 
değerlendirirseniz Isparta halkına daha objektif 
değerlendirmeler yaparsınız diyorum. Mehmet hocaya da yolun 
açık olsun diyorum, ekibine de saygılarımı sunuyorum. Bizi 
aydınlatmaya devam etsinler diyorum.  

Toros: Sağolun, iyi akşamlar efendim.  

Erçakır: Sayın Çoşkuner, Şakir Beyle ilgili biraz ağır ithamlarda 
bulundu. Şakir Bey, sonuçta bir gazeteci, Basın Kulübü 
programı yapımcısı ve özgürce düşüncesini ifade edebilmeli, biz 
Şakir Beyin açıklamalarına da saygı duyuyoruz, sayın 
Çoşkuner’in açıklamalarına da saygı duyuyoruz. Konunun bu 
boyuta gelmiş olmasından dolayı gerçekten üzüldüm. Şakir Bey 
burada bir yorum yaptı, referandum sonucunu değerlendirdi, 
kendi kişisel görüşü saygı duymak gerek diye düşünüyorum.  

Toros: : Şimdi de AKP Isparta Milletvekili Sayın Süleyman Sadi 
Bilgiç telefon hattımızda. Sayın Bilgiç; 

Süreyya Sadi Bilgiç (AK Parti Isparta Milletvekili) : Đyi 
akşamlar Soner Bey… 

Toros: Đyi akşamlar efendim referandum sonuçlarımızı 
değerlendiriyoruz. Sayın milletvekillerimizle telefon görüşmeleri 
yaptık, siz sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Bilgiç: Öncelikle size ve tüm Ispartalı hemşerilerime hayırlı 
geceler diliyorum. Referandum sonuçlarını değerlendirirken son 
derece sağduyulu ve sakin olmak lazım. Bizim referandum 
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Sürecinde de ifade etmiş olduğumuz bir şey vardır. Bu kesinlikle 
herhangi bir partinin,  AKP’nin bir projesi değildir. Bu anayasa 
değişikliği süreci tamamen milletimizin, TBMM’nin projesidir 
demiştik. Her sandıkta olduğu gibi bu sandıkta da referandum 
sonuçlarını mili iradesinin tecellisi olarak değerlendirmek 
gerekiyor. Bir kaybeden yada kazanan savaşına girmemek 
lazım. Bu söz konusu değildir. Hiç kimsenin üzülmesi ya da 
zafer, savaş içerisinde olması gibi bir yanlışın içinde olmaması 
lazım. Bu milli idarenin tecellisidir. Bu neticeden Türk Milleti 
kazanmıştır. Demokratikleşmenin, insan hak ve hukukunun 
korunmasında, Türkiye’nin daha güçlü bir millet olması adına 
çok önemli bir adım atılmıştır. 

Toros: Sizle Eğirdir Belediyesi içinde ki hayır sonucunu 
değerlendirmek istiyoruz. Eğirdir Belediyesi AKP’nin güçlü 
olduğu ilçelerden biri fakat sonuç da hayır çıktı. Bunun 
sebebini inceleyebildiniz mi? 

Bilgiç: Bunu o şekilde değerlendirmemek lazım. Birebir 
seçimlerde alınan oyun üstünde bir oy aldığını görüyoruz. 
Burada AKP oylanmamıştır, anayasa değişikliği oylanmıştır. 
Merkezde ki evet çoğunluğunu da MHP’nin kaybı olarak 
değerlendiremeyiz. Bu tarz değerlendirme yanlış ve subjektif 
olur. Milletin tecellisidir çıkan sonuç. Biz referandum sürecinde 
evet de çıkabilir; ne çıkarsa çıksın sonuç milli iradenin sandığa 
yansımasıdır ve başımızın tacıdır dedik. Bu sonuç ne ülkeyi 
kamplaştırır ne de kimseyi böler. Sonucu bir partinin kazancı ya 
da kaybı olarak değerlendirmek oldukça yanlış olur. 

Erçakır: Sayın vekilim o zaman siz bu sonuçla anayasa 
değişikliğinin halk tarafından yeterince anlaşıldığını 
savunuyorsunuz değil mi? 

Bilgiç: Vatandaş ülkeye, sandığa olan güvenini ortada 
koymuştur ve tercihini yapmıştır. Algılanıp algılanmadığının 
değerlendirmesini yapmak yanlış olur. Şimdi bu değişikliğin 
hayırlı olmasını Allah’tan niyaz etmek ve o yönde çalışmak 
gerekmektedir. Bu değişikliği yeterli görmek yanlış olur. 
Ülkemizin gerçek manada çağdaş demokratik ülkeler 
seviyesinde, insan hak ve hukukunun evrensel boyutlarda 
korunmasın istiyorsak, kökleşmiş demokratikleşme amacında 
isek, 1982 anti demokratik unsurlarını temizlemek istiyorsak 
yeni ve geniş kapsamlı anayasa değişikliğinin gerekli olduğu 
gerçektir. Önümüzdeki dönemde 24. dönem parlamento da 
yapılacak olan 82 anti demokratik uygulamalarından YÖK ele 
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alınmalıdır. Sadece milletvekili değil tüm dokunulmazlıklar 
gözden geçirilmelidir. TBMM, Danıştay, Yargıtay gibileri de 
gözden geçirmek gerekir. Bu değişiklerin demokratikleşme 
yolunda önemli fakat yeterli olmadığını ifade ediyoruz. 

Toros: Teşekkür ederiz Sayın Bilgiç… 

Bilgiç: Ben teşekkür ederim. Tüm hemşerilerime hayırlı geceler. 

Toros: Evet hocam siz bu ilçe belediye seçim bazlı 
değerlendirmeye katılıyor musunuz? Isparta Merkez, Atabey, 
Eğirdir var. 

Kiriş: Tabii, mutlaka referandum sadece referandum olmadı 
bunu kabul etmek gerekiyor. Şöyle oy kullanan bile oldu 
örneğin; ben bilmem hangi partinin mitingine gittim bana bir 
şişe su vermediler, kızdım, başka partiye oy verdim. Evetciydim 
hayırcı oldum ya da hayırcıydım evetci oldum şeklinde 
seçmenler olabilir. Bu demek değil ki seçmenim geneli ortak 
iradesi dediğimiz kavram kendi rasyonelini bulmakta zorluk 
çekiyor. Türkiye’de hiçbir zaman rasyonelini bulmaktan uzak 
durmamıştır her zaman bulmayı başarmıştır. Şimdi ben size son 
seçimleri değerlendireyim hemen ilçe bazlı değerlendirmeye 
geçelim. 

2007-2009 ve 2010 referandumunu da katalım buna. Đki seçime 
ve referanduma baktığımızda iktidar ikinci dönemini geçiriyor 
güçlü, hala güçlü. Alışılmış siyasal kalıplara göre iktidarın 
zayıflanması bekleniyor. Ama zayıflamıyor neden zayıflamıyor? 
Sebebi şu; eksenler üzerinde yayılmışlık vardı ya iktidar partisi 
de bir kutbun karşı kutbu. Bugün AKP’de CHP’nin karşı 
kutbudur. Fakat CHP’den farklı olarak AKP’nin getirmiş olduğu 
politikalar da var. Evet, CHP’nin karşısında yer alıyor ve bundan 
seçmen ve oy kazanıyor ama bunun yanı sıra iktidarda olmanın 
getirmiş olduğu bazı unsurlar var, AKP’nin avantajı bu. CHP ve 
MHP’de bu yok. 

Erçakır: Destekleri falan mı kastediyorsunuz hocam? 

Kiriş: Anayasa paketini kastediyorum. Yüksek yargıdaki 
değişiklikler seçmeni çok ilgilendirmeyebilir ama onunla birlikte 
ne getiriliyor bazı özgürlükler. Bazı özgürlükler paketinin de 
seçmene sunulduğu lanse ediyor. Diyor ki benim şöyle bir 
projem var muhalefetle uzlaşmaya çalıştım veya çalışmadım 
olmadı sana getiriyorum, sen ne dersin? Muhalefetin elinde 
böyle bir argüman yok. Bu argüman olmadığı gibi Türkiye’de ki 
muhalefet krizinin temel noktası şu; bu argümana alternatif 
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olacak bir argüman da yok. Mesela bugün siz MHP’nin ekonomi 
politikasını biliyor musunuz, CHP’nin sosyal güvenlik 
politikasını biliyor musunuz? 

Toros: Bunlar tartışılmıyor. 

Kiriş: Evet, bilmiyoruz. Türkiye’de sadece bir kutbun karşı 
kutbu tartışılıyor. Türkiye’nin içine düştüğü kısır çekişme bu. 
Anayasa paketinde veya herhangi bir kamu politikası 
oluşturulmasında uzlaşmanın ortaya çıkamamasının nedeni de 
bu. 

Gelelim Isparta’ya. Đsterseniz grafikler üzerinden devam edelim. 
Arkadaşlarımız üçüncü grafiği açarlarsa 2007 seçimlerine kadar 
geri döneceğiz. Bu, 2007 milletvekili seçimlerini gösteren grafik. 
Sayın Coşkuner’in söylediği doğru. CHP, 1977’de en son 
milletvekilini çıkarmıştı, Coşkunere kadar.  2002’de Coşkuner 
çıktı CHP den milletvekili seçildi. 2007’de bir daha seçildi 2007 
de bakın Gelendost’da CHP birinci çıkmış, MHP Senirkent’de 1. 
Çıkmış. Ben bunu yazdığımda bana çok tepkiler geldi,  dedim ki 
2010 referandumunda şu şu şu ilçelere dikkat bunlardan hayır 
çıkabilir. Sonra Gelendost’tan da hayır çıktı, Gönen, 
Senirkent’te de hayır çıktı. Sonra bana dediler sen müneccim 
misin? Hayır, yani oturup rakamlarla, sonuçlara bakmak veya 
seçmenin temel eğilimini ortaya çıkarmak zaten kendini ele 
veriyor. 

Dördüncü grafiğe tekrar dönelim. Bu da 2009 yerel 
seçimlerindeki Đl Genel Meclisi oylarını gösteriyor. CHP’li bir ilçe 
daha çıkmış o da Yenişarbademli. Bu defa MHP Atabey’de 
birinciliği kazanmış. MHP bazı yerlerde sürekli AKP ile çekişiyor 
ama bakın Gelendost’ta CHP kemikleşmiş. Birde belediye 
seçimlerine bakalım beşinci grafiğe. Sadece kent oylarına 
baktığımızda ise durum çok farklı. Yalvaç’ı, Gelendost’u 
Demokrat Parti almış, Yenişarbademli, Aksu, Keçiborlu’yu CHP 
almış. Isparta Merkez, Atabey, Senirkent, Göneni MHP almş, 
Eğirdir’de AKP, orda bir eğilim değişikliği oldu. Đktidar partisinin 
belediye seçimleri bakımından gerilediğini gösteriyor bu ama 
tabi biz sonuçları yorumlarken Đl Genel Meclisi sonuçlarına 
bakıyoruz çünkü Đl Genel Meclisi oylarıyla seçmen siyasi 
partisini seçiyor. Mesela Yalvaç Belediye’sinde tekin bayram 
çıkıyor. 1989 da belediye başkanı olmuş, 94’de yine olmuş, 
99’da yine olmuş, 2004’de kaybetmiş, 2009’da geri geliyor. 

Toros: Şimdi telefon hattımızda Şakir Bey var, cevap hakkını 
kullanmak istiyor. Alo, Đyi Akşamlar Şakir Bey, 
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Aksöz: Đyi Akşamlar. Öncelikle Sayın Coşkuner’in sözlerini 
duydum, üzüldüm. Bir milletvekilinin ağzından bunları duymak 
beni üzdü.  Öncelikle ben bir gazeteciyim her kesimden insanla 
görüşürüm, kendimin de mutlaka bir görüşü var. Ben az veya 
çok milletin nabzını tuttuğuma inanıyorum. Demokrasiler, farklı 
fikirlerin bir arada yaşadığı, istişare yoluyla doğru yolu bulduğu 
bir rejimdir sistemdir. Benim sözlerime neden Sayın Coşkuner 
alındı? Bunu halkın takdirine bırakıyorum. Benim yapım 
bellidir, ben hep uzlaşmacı tarafta oldum her zaman kavgaya 
karşı çıktım. Isparta’nın Türkiye’nin menfaatine ne varsa o 
tarafta oldum. Bir milletvekilinin, CHP gibi bir partinin 
milletvekilinin bu kadar hazımsız olmasını anlamış değilim, 
halkın takdirine bırakıyorum. Kimsenin uşağı olmadık, olmayız 
da. Ben fikirlerimi ortaya koydum. Kendileri gibi düşünmeyen 
insanları bu şekilde gösterdikleri için sandıkta sonuç böyle 
çıkıyor. Ben kendi fikirlerimi söyledim. Demokratım diyen bir 
insanın başkalarının fikirlerine saygı duymaması kadar yanlış 
bir şey yok. Takdir kamuoyunundur. Sonuçta bunu ortaya 
koymuştur ben Sayın Coşkuner’le polemiğe girmem ama ben 
sözlerini Isparta halkına havale ediyorum. Önemli olan bizim 
değil halkın ne dediğidir. Đyi Akşamlar. 

Toros: : Đyi Akşamlar. 

Kiriş: Şunu belki eklemek mümkün olabilir, Şakir Bey’in 
dediklerine. Biz Siyaset Bilimi, Türk Siyasi Hayatı gibi siyasal 
derslere giriyoruz. Ben ilk girdiğimde öğrencilere şunu 
söylüyorum; 1950lerden alacağız, günümüze kadar siyasal 
gelişmeleri getireceğiz. Değişik partilerin değişik görüşlerini 
ortaya koyacağız fakat sakın birbirinizi ya da beni Hakan Hoca 
şucuymuş, bucuymş ya da benim arkadaşım şucuymş bucuymş 
demeyin. Yanılırsınız, bilginiz yeterli gelmez komik duruma 
düşersiniz, belki yanlış anlamışsınızdır diye uyarırım fakat her 
dönemin başında bu uyarıyı yapmama rağmen her dönemin 
sonunda Hakan Hoca sağcı olur, solcu olur, milliyetçi olur. 
Sanırım Şakir Bey’in başına gelen de böyle bir şey şimdi. 

Toros: Evet, Yalvaç’tan bahsediyorduk hocam. 

Kiriş: Evet, Yalvaç, Isparta merkez gibi özelliği olan bir seçim 
bölgesidir. Yanılmıyorsan kırk bine yakın seçmeni var ve Isparta 
merkezden sonra milletvekili seçimlerini en çok etkileyen seçim 
bölgesi. Tabi burada Tekin Bayram gibi bir ağırlığın olması 
gerçekten önemlidir. 1989 da seçilip de bir dönem arayla dört 
dönem belediye başkanlığı yapmak kolay değil tabi. 2009 da 
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Yalvaç’tan tekrar aday olunca Yalvaç’ın görünümü değişiyor. 
Fakat il genel meclisi bağlamında baktığımızda hala iktidar 
partisi var. Şimdi CHP’nin durumuna bakmak gerekiyor. 
Isparta’da sağ partiler var, Isparta geçmişte önemli bir dönem 
DYP’nin kalesi olarak anıldı. Fakat DYP’nin lider değiştirmesiyle 
Isparta biraz karıştı, afallamaya başladı. Bundan sora yeni 
partilere özellikle Türkiye’de ki konjonktüre göre davranmaya 
başladı. Đşte MHP bu konjonktürde iki milletvekili çıkardı 
1999’da ve diğer bazı özellikle Orta Anadolu illeriyle benzeşmeye 
başladı ve MHP’nin büyük sağ partiden sonra alternatif sağ 
parti haline geldiği yerlerden biri olmaya başladı. Isparta’nın bir 
özelliği daha var CHP de gelişmeye başladı. 90ların sonu 
2000lerin başıyla Sayın Coşkuner’in milletvekili seçilmesinde 
bunun etkisi nedir tam olarak bilmiyorum ama CHP de 
gelişmeye başladı. Isparta’da iddialı olabilecek dört parti var, 
AKP, MHP, CHP ve Demokrat Parti var DYP tabanıyla beraber. 
Referandumda herkes MHP ye yüklendi, gerek yerelde gerek 
ulusalda MHP tabanını ne yapacak diye bakıldı. Isparta’da 
Demokrat Parti tabanına dikkat edilmeliydi, Demokrat Parti 
tabanı ne yaptı acaba? 

Toros: : Sizce ne yaptılar Hocam? 

Kiriş: Bence Ispartalı Demokratlar redci olmaktan ziyade 
kabullenici tarafa gittiler diye düşünüyorum ama elimde veri 
yok bunu 2009-2010 verileriyle düşünüyorum, bu sadece basit 
bir tahmin. 

Toros: Yalvaçtan konuştuk Yalvaç Belediye Başkanı Tekin 
Bayram telefon hattımızda. Sayın Bayram, Yalvaçta siz hayır 
oyu kullanacağınızı söylediniz ama pek propaganda 
çalışmalarına katılmadınız çıkan sonucu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Tekin Bayram (Yalvaç Belediye Başkanı): Öncelikle hayırlı 
geceler diliyorum. Ben bu seçimde referandum yapılmadan 
değişikliğin mecliste çözülmesi gerektiğini düşünüyordum. Daha 
geniş, özgürcü, daha demokrat bir anayasanın olmasının 
yanındaydım. Siyasette birçok tecrübeyi yaşamış biri olarak bu 
sonuçları tartışma konusunda sizler gibi olaya çok farklı 
bakıyorum. Bu siyasi partilerin oylarını çok etkilemeyecek 
Hakan Beyin de dediği gibi. Öncelikle Türkiye değişiyor. Bu 
değişimi doğru analiz etmek gerekir. Türkiye’de ki bu değişimin 
içinde Isparta, yıllarca iktidar olmuş, iktidarın ne olduğunu 
bilen bir il, diğer illerden çok farklı. Isparta da %57 evet 
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çıkarması sonucundan kimse kendine pay çıkarmasın. 
Milletvekilleri biz çıkardık diyorsa ben bu işe hiç karışmayan 
biri olarak ve siyasette neyin ne olacağını tahmin etmek de pek 
yanılmayan biri olarak şunu söylüyorum, söylediğim net. Đktidar 
bu referandum değişmeyecek, buna göre iktidarın evet dediği bir 
ortamda köyünden hayır çıkan köyü muhtarı oradan hayır 
çıkması sonucundan cezalandırılacağını düşünür, hizmetin 
gelmeyeceğini düşünür. Ve Isparta bunu çok akıllıca yapar o 
nedenle kesinlikle iktidar tarafındaki ve iktidarın getirdiği bir 
konu Hakan Bey çok güzel bir analiz yaptı altı referandumun 
beşinde ret çıktığını söyledi. Đktidardan insanlar bir şeyler 
beklemektedir. Türkiye sosyal bir devlet insanlar sorunlarını 
çözmüş, bitirmiş değil. Böyle bir ülkede eğitimin tamamen 
çözümlenmiş, sorunların çözümlenmiş olmayan bir ülkede böyle 
bir referandumda %57 çok büyük bir rakam değil. Đnsanlar 
iradesini kullanmış ve özgürlük açısından bu anayasanın iki 
maddesi tartışılabilirdi, sakıncalı görülüyordu. O zaman 
otomatikman %50’nin üstünde olması doğal bir durumdu. 
Elimizdeki imkânlara baktığımızda bütün iktidarın imkânlarını 
kullanarak basını, TV’yi, devlet güçlerini kullanarak çok büyük 
bir çaba gösterdi. Ben mesela Yalvaç konusunda hiç bir zaman 
etkilemedim, doğru yaptığına da inanıyorum. Ben Yalvaç 
belediye başkanlığını %43’le kazandım, %43 de hayır çıktı. Altı 
parti birleştirerek ortaya getirmiştik ama ben iddia ediyorum 
Hakan Bey takip etsin önümüzdeki milletvekili seçimlerinde bu 
rakamlarda çok büyük değişiklik olacaktır. O nedenle bu 
referandum milletimize hayırlı olsun. Evet de olsa hayır da olsa 
hiçbir şey değişmeyecek Isparta aklını kullanıp bir Türkiye 
ortalaması çıkarmıştır. Bundan kimsenin kazandığını ya da 
kaybettiğini hiç bir zaman düşünmedim. Son söz olarak 
Isparta’nın çok önemli konuları vardır bunları çözmek için 
vekillerimizin daha çok çalışması gerektiğine inanıyorum. 
Zıtlaşmanın bir şey getireceğine inanmıyorum, Yalvaç da aklını 
kullanmıştır. Sizden hayır çıktı diye, siz başka partiye verdiniz 
belediyeyi diye cezalandırmak istenmemiştir. Yalvaçlının yaptığı 
konusunda da hiçbir şey söyleme hakkını kendimde 
bulamıyorum. Đyi Akşamlar. 

Erçakır: Đyi Akşamlar. Başkanımızın dediği hizmetin kendine 
gelmemesi durumu hocam? 

Kiriş: Şimdi o Ispartalıyla ilgili bir durum da değil Türkiye’de ki 
seçmenin genel beklentisidir. Biz iktidar kavramına da alışkınız 
her zaman bir iktidar olmuştur ama biz muhalefet kavramına 
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alışkın değiliz. Hala da alıştık mı derseniz, alışmadık ne iktidar 
kendine muhalefet yapmasına alışkın ne de muhalefet, 
muhalefet yapmayı biliyor bu belki çok iddialı olacak ama 
alışkın değiliz. Bunlar demokrasi çırpınışları. Türkiye bir 
dönüşüm geçiyor gerçekten. Ben karamsar olacak bir durum 
görmüyorum insanlarımızın demokrasiyi sindirmiş seçmenler 
olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin geleceğinin iyi olacağını 
düşünüyorum iktidarı ve muhalefeti ile. 

Toros: Basın kulübü programımızın sonuna geldik. Đyi 
akşamlar. 
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yılında mezun olmuştur. 2002 yılında lisansüstü eğitimine 
Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim 
Dalında başlamıştır. Ağırlıklı olarak siyasal partiler, seçimler ve 
diğer siyasal kurumlar ve dinamikler konularında olmak üzere 
ulusal ve yerel basında yayınlanmış makaleleri ile hakemli ve 
hakemsiz akademik nitelikli yayınlarda yer almış, kongre ve 
konferanslarda sunulmuş çalışmaları bulunmaktadır. Halen 
Süleyman Demirel Üniversitesi ĐĐBF Kamu Yönetimi Bölümü’nde 
öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Buna ilaveten Politika 
Tasarım Grubu’nun kurucusudur.  

 
Özgeçmiş: Nilüfer Negiz 
(nilufernegiz@politikatasarim.org) 
 

Nilüfer Negiz, 29 Ekim 1977 yılında Adana ilinde dünyaya 
gelmiştir. 1989 yılında ilk öğrenimini, 1991 yılında orta 
öğrenimini ve 1994 yılında lise öğrenimini tamamlamıştır. 1995 
yılında başladığı üniversite eğitimini 1999 yılında Süleyman 
Demirel Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Kamu 
Yönetimi Bölümünden mezun olarak tamamlamıştır. 1999 
yılında Süleyman Demirel Üniversitesi  Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında yüksek lisansına 
hak kazanarak yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2000 yılı 
Ağustos ayında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında açılan araştırma 
görevlisi kadrosuna atanarak göreve başlamıştır. Negiz halen 
Süleyman Demirel Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler 
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Anabilim Dalında 
öğretim üyesi olarak görevini yürütmektedir. Yönetim alanıyla 
ilgili olarak hakemli dergilerde yayınlanmış, ulusal ve 
uluslararası kongrelerde sunulmuş bilimsel çalışmaları 
mevcuttur. 
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Yayınlar Hakkında Bilgi  

 
Isparta’da Seçimler ve Siyaset: www.politikatasarim.org  

Bir Lider Memleketi Olarak Isparta: www.politikatasarim.org 

Isparta’nın Kısa Dönem Lider Adayı Erkan Mumcu: 
www.politikatasarim.org 

Etkin Bir Yerel Siyaset Aktörü Olarak Tekin Bayram: 
www.politikatasarim.org 

Isparta Seçime Giderken: www.politikatasarim.org 

Sanal Dünya Gerçek Seçim:  www.politikatasarim.org 

Isparta’da Seçmen Yönelimleri Araştırma Raporu (2009): 
www.politikatasarim.org 

Araştırma Sonuçları Nasıl Okunmalı? www.politikatasarim.org 

29 Mart Sonrası Isparta’ya Genel Bir Bakış 
www.politikatasarim.org 

Isparta’da Seçmenlerin Yeni Belediye Yönetiminden  
Beklentileri Araştırma Raporu (2009) www.politikatasarim.org 

Bir Yerel Siyaset Aktörü Olarak Belediye Meclisinin  
Oluşumu ve Niteliği: Isparta Belediye Meclisi Örneği (2009): 
YEBKO Bildirisi  

Bir Yerel Siyaset Aktörü Olarak Isparta Đl Genel Meclisi:  
Oluşum ve Nitelik Araştırması  (2009): Yerel Siyaset Dergisi 

Isparta Seçmen Tabanında Kutuplaşma (2010): 
www.politikatasarim.org 

2007’den 2009’a Isparta Seçim Coğrafyası: 
www.politikatasarim.org  

Isparta Referanduma Giderken: www.politikatasarim.org 

Isparta Referanduma Giderken II: www.politikatasarim.org 

Referandumun Ardından: www.politikatasarim.org 

Isparta’da Yeni Kent Meydanının Düşündürdükleri: Yerel Siyaset 
Dergisi  

Isparta’nın Đki Farklı Yüzü: www.politikatasarim.org 

Isparta’da Kent ve Köy Seçmenleri (2005): www.politikatasarim.org 

Isparta’da Sosyal Hizmet Anlayışı: (2010) SDÜ ĐĐBF Dergisi 

E-Belediye Hizmetlerinden Yararlanma Düzeyi 

Yerel Kalkınmada Turizm Dinamiği: (2009) 
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Isparta – Yalvaç – Eğirdir: TODAĐE Sempozyum Bildirisi  

Turizm Temelli Yerel Kalkınma: (2010) 
Isparta – Burdur Đncelemesi:KAYSEM Sempozyum Bildirisi  
Yerel Demokratikleşmede Katılım Sorunu: (2008) 
Isparta Alan Araştırması: Yerel Siyaset Dergisi 

Isparta Đlinin Sağlık Turizmi Açısından Değerlendirilmesi: (2010) 
Isparta Değerleri Sempozyumu Bildirisi 

Isparta’da Halkın Yönetici ve Siyasetçileri Tanıma Düzeyi (2010) 

Kanal 32 – Basın Kulübü Programı (2010) 

Fotoğraflar 

Özgeçmişler 

Yayınlar Hakkında Bilgi 

PTG Hakkında Bilgi  
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Biz Kimiz? 
 

 
Politika Tasarım, bir düşünce grubudur. Bu amaçla 

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde buluşmuş bir grup genç 
araştırmacı olarak yakın ve uzak çevremizde yaşanan 
gelişmeleri izlemek, anlamak, değerlendirmek ve yönlendirmek 
üzere yola çıktık. Grubumuz sürekli bir araya gelen, alanında 
uzman bu genç araştırmacıların çalışmalarının olgunlaşmış hali 
olarak kullanılabilir bilgi üretmeyi hedeflemektedir. Bu hedef 
doğrultusunda mesleki gelişimlerimiz ve ilgi - uzmanlık 
alanlarımızda oluşturduğumuz bilgiyi kamuoyunun ve ilgililerin 
kullanımına sunarak teoriden pratiği çıkarmayı, pratikle de 
teoriyi sınamayı, düzenlemeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktayız. 

11 Şubat 2009 tarihinde kurulan Politika Tasarım Grubu, 
siyasal ve yönetsel konu ve sorunlar ağırlıklı olmak üzere yerel 
ve ulusal basında yer eden araştırmaları yürütmektedir. Grup 
ayrıca ülke yönetiminde söz sahibi olan siyaset adamlarının 
konuşmacı olarak katıldığı Siyaset ve Gençlik Buluşmaları 
Konferanslar Dizisini organize etmektedir. Politika Tasarım 
Grubu, Süleyman Demirel Üniversitesi 2009 Yılı Başarı Ödülü 
sahibidir.  

Çalışmalarımız http://www.politikatasarim.org sitesinden 
izlenebilir. Bu faaliyetlerden haberdar olmak ve bizimle çalışma 
için info@politikatasarim.org mail adresi ya da facebook grup 
sayfamız kullanılabilir.  
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