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ARAŞTIRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

Bu araştırma 11-14 Kasım 2017 tarihleri arasında Diyarbakır’ın Bağlar, Kayapınar, 

Sur ve Yenişehir ilçelerinde halkın Büyükşehir Belediye Kayyumu hakkındaki düşünceleri ve 

memnuniyetlerini ölçmek amacıyla Yeni Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından 

yapılmıştır. Araştırma 1000 kişi ile yüz yüze yapılmış olup, katılımcılara 5’i demografik 

değişkenler, 6 tanesi de görüş ve memnuniyet ölçmeye yönelik olmak üzere toplam 11 soru 

yöneltilmiştir. Araştırmanın bulguları SPSS 24 istatistik programı ile analiz edilmiş, excel ve 

word programı üzerinden grafik düzenlemeler yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 1. Çalışmanın yapıldığı ilçeler ve anketlerin sayısal dağılımı 

 

Tablo 1.’ de katılımcıların % 30’ u Kayapınar, % 30’ u Bağlar, % 20’ si Sur ve % 20’ 

si Yenişehir ilçelerinden çalışmaya dâhil edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 2. Katılımcıların cinsiyet durumlarına göre dağılımı 

 

Tablo 2’ ye göre katılımcıların % 63,7’ si erkek iken, % 36,3’ü kadındır. İlçelere göre 

de bu oran korunmuştur.  

 

 

 



Tablo 3. Katılımcıların medeni durumlarına göre dağılımı  

 

    Tablo 3’ e göre Katılımcıların % 55,3’ ü evli iken % 44,7’ si bekârdır. 

 

 

     



Tablo 4. Katılımcıların yaşlarına göre dağılımı  

 

 

Tablo 4’ de katılımcılar yaş aralıklarına göre ele alındığında  % 27,5’ i 18-24, % 22,7’ 

si 25-31, % 18,5’ i 32-38, % 12,1’ i 39-45, % 8,4’ ü 46-52, % 6,3’ ü 53-59 ve % 4,5’ i ise 60 

ve üstü yaş grubundadır. 

 



Tablo 5. Katılımcıların eğitim durumlarına göre dağılımı 

 

Tablo 5’ e göre katılımcıların % 7,9’ u okur-yazar değilken, % 13,5’ i ilköğretim, % 

29,9’ u Lise, % 9,2’ si Ön lisans, % 16,4’ ü Lisans ve sadece % 2,5’ i lisansüstü eğitime 

sahiptir. 

 

 

 



Tablo 6. Kayyum atanmasından sonra büyükşehir belediye hizmetlerinde bir farklılık 

oldu mu?  

 

Tablo 6’ ya göre katılımcıların % 41,1’ i kayyum atamasından sonra büyükşehir 

belediyesi hizmetlerinde “Evet, olumlu” yönde bir farklılığın olduğu, % 24,3’ ünün “Evet, 

olumsuz” yönde bir farklılığın olduğu ve % 34,6’ sının ise “hayır, değişmediğini” ifade 

etmişlerdir. İlçelere göre ise en yüksek olumlu değişim onayı Yenişehir ve Kayapınar’dan 

gelmiştir. 

 

 



Tablo 7. Kayyum atamasından sonra büyükşehir belediyesinin yaptığı hizmetleri 

beğeniyor musunuz?  

 

Tablo 7.’ ye göre katılımcıların % 45,7’ si kayyum atamasından sonra büyükşehir 

belediyesinin yaptığı hizmetleri beğendiğini, % 54,3’ ü beğenmediğini ifade etmişlerdir. En 

yüksek beğeni oranları Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde olmuştur. 

 

 

 

 



Tablo 8. Büyükşehir belediye kayyumunun en çok hangi hizmetini beğeniyorsunuz? 

 

Tablo 8’ e göre katılımcıların % 13,5’ i tüm hizmetleri beğenir iken, % 12,3’ ü Yol-

Asfalt, % 10,1’ i Kaldırım-Refüj, % 9,3’ ü ise temizlik çalışmalarını beğendiğini ifade 

etmişlerdir. İlçelere göre ise hizmetlerin hepsini beğenen iki ilçe Sur ve Yenişehir’ dir.  



Tablo 8. 1. Büyükşehir belediyesi kayyumunun en çok hangi hizmetini beğeniyorsunuz? 

(yaş, eğitim, cinsiyet çapraz analiz tabloları) 

 





 

Tablo 8. 1. de ki çapraz tablolarda; yaş gruplarına göre büyükşehir belediyesi 

kayyumunun en çok hangi hizmetini başarılı bulduklarını ifade eden soruya karşılık 45 yaş 

altı tüm katılımcı grupların her bir hizmeti başarılı buldukları söylenebilir. Eğitim 

durumlarına göre ise büyükşehir belediyesi kayyumunun tüm çalışmalarını başarılı 

bulduklarını ifade eden katılımcıların % 29,6’ sı Lise, % 21,5’ i Lisans, % 12,6’ sı ise 

ortaokul mezunudur. Cinsiyet dağılımına göre ise büyükşehir belediyesi kayyumunun her bir 

hizmetini başarılı bulanların % 60,7’ si erkek iken, % 39,3’ ü kadındır. 

 



Tablo 9. Büyükşehir belediyesi kayyumu hangi hizmete öncelik vermelidir? 

 

 

Tablo 9’ a göre katılımcıların % 39,9’ u büyükşehir belediyesi kayyumunun bütün 

hizmetlere öncelik vermesi gerektiğini, % 13’ ü sosyal yardım hizmetlerine, % 9,3’ ü ulaşım 

hizmetleri, % 8,2’ si temizlik hizmetleri ve % 7,2’ si sosyal/kültürel ve sportif hizmetlere 

öncelik verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 



Tablo 10. Büyükşehir belediyesi kayyumunun en çok hangi özelliğini beğeniyorsunuz? 

 

Tablo 10’ a göre katılımcıların % 12,6’ sı büyükşehir belediyesi kayyumunun en çok 

çalışkanlığını beğeniyor iken, % 41,4’ ü gibi büyük bir katılımcı oranı ise kayyum kişisel 

özellikleri hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ifade etmişlerdir.  

 

 



Tablo 11. Büyükşehir belediyesi kayyumunun bir yıllık çalışmalarını başarılı buluyor 

musunuz? 

 

Tablo 11’ e göre katılımcıların % 44,1’ i büyükşehir belediyesi kayyumunun 1 yıllık 

çalışmalarını başarılı bulduklarını, % 55,9’ u ise başarılı bulmadıklarını ifade etmişlerdir. 

İlçeler bazında en yüksek beğeni oranı Kayapınar ilçesine aittir.  

 

 



Tablo 11. 1. Büyükşehir Belediyesi Kayyumunun Bir Yıllık Çalışmalarını Başarılı 

Buluyor musunuz? (Yaş, Eğitim, Cinsiyet Çapraz Analizleri)

 

Tablo 11. 1.’ de ki çapraz tablolarda; yaş gruplarına göre büyükşehir belediyesi 

kayyumunun 1 yıllık hizmetlerini başarılı bulanların % 28,3’ ü 18-24 yaş, % 22,9’ u 25-31 

yaş, % 20,4’ ü ise 32-38 yaş aralığındadır. Eğitim durumlarına göre büyükşehir belediyesi 

kayyumunun 1 yıllık hizmetlerini başarılı bulanların % 29,7’ si Lise, % 17,9’ u Lisans, % 

14,3’ ü ise ortaokul mezunudur. Cinsiyet dağılımına göre büyükşehir belediyesi kayyumunun 

1 yıllık hizmetlerini başarılı bulanların % 59,6’ sı Erkek iken, % 40,4’ ü ise kadındır. 


