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ÖZ / ABSTRACT
Beşeri coğraﬁ görünümün önemli bir parçası olan kentler, içinde yaşayanlar tarafından farklı şekil
lerde algılanmaktadır. Kent imajı insanların deneyimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu deneyim kentle
ilgili inançlar, ﬁkirler ve izlenimler üzerinde oldukça etkilidir. Algının kentsel mekânın anlaşılması,
organize edilmesi ve bir takım problemlerinin çözümünde önemli bir yeri vardır. Öte yandan kent
lerin eksikliklerini gidermek, olumsuz taraﬂarını düzeltmek ve kentte farkındalığı artırmak için öğ
rencilerin kentsel değerlendirme imajı bilinmelidir. Bu çalışmada; Siirt Üniversitesi’nde eğitim gören
öğrencilerin perspektiﬁnden, Siirt kenti imajına ilişkin algılarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın
temelini Siirt Üniversitesi öğrencilerinin Siirt kentini nasıl algıladıkları ve öğrencilerin bakışına göre
kent imajının nasıl olduğu oluşturmaktadır. Bu kapsamda Siirt Üniversitesi’nin lisans ve ön lisans
bölümlerinin son sınıﬂarında okuyan 380 öğrenciye anket uygulanmıştır. Anket çalışmasıyla birlikte;
üniversite öğrencilerinin perspektiﬁnden, kentin üstünlük imajları, kentin soyut imajları ve kent hal
kına yönelik imajlar tespit edilmiştir. Katılımcıların tümü birlikte değerlendirildiğinde; iklim ve lezzetli
yemekler yüksek imaja sahip ifadelerdir. Yeşil alan, sanatsal etkinlikler, konaklama imkânları, sportif
ve kültürel faaliyetler, alışveriş olanakları, sanayi ve ekonomik koşullar ile ilgili katılımcı imajları da
düşük olduğu anlaşılmıştır. Katılımcıların Siirt’i sakin ve az gelişmiş bir kent olarak algıladıkları göz
lenmektedir. Ayrıca Siirt Üniversitesi öğrencileri, Siirt halkını dindar, gelenekçi ve sıkıcı olarak ifade
etmektedir. Sonuç olarak katılımcıların Siirt kent imajlarının düşük olduğu anlaşılmaktadır. Üniversite
öğrencileri, kent halkının kendilerini benimsemediklerini, dolayısıyla kent ile bütünleşemediklerini
belirtmişlerdir.
Cities, which are an important part of man‐made geographical appearance, are perceived diﬀe‐
rently by their inhabitants. The image of the city is the result of people's experience. This experience
determines beliefs, ideas and impressions about the city. Perception is important in understanding,
organizing and solving various problems in the urban localities. On the other hand, perception of
students on urban localities should be identiﬁed in order to meet needs of the city, correct its ne‐
gative aspects and increase diversity of the cities. The objective of this study was to determine the
perception of the city of Siirt by the students studying at the Siirt University. Determining perception
of the city of Siirt by the Siirt University students and how they perceive the city image constitutes
the basis of the study. In this context, a questionnaire was sent to 380 students who were in their
last year of undergraduate and associate degrees in the departments of Siirt University. Along with
the survey, perception of superiority of the city, abstract images of the city and perception of its re‐
sidents from the university students’ perspective were also determined. When all participants were
evaluated in totality, the climate and the delicious foods were expressions carrying high importance.
It was also found that the participants’ perceptions regarding green environment, artistic activities,
accommodation facilities, sports and cultural activities, shopping opportunities, and participation
in industrial and economic conditions carried lower importance. It is observed that the participants
perceive Siirt as a quiet and underdeveloped city. In addition, Siirt University students describe the
people of Siirt as religious, traditional and boring. As a result, it is understood that the city images
of the participants in Siirt are low. University students stated that the people of the city did not
adopt themselves and therefore could not integrate with the city.

1. Giriş
Kentler, farklı kural ve kurumlara sahip, çevresiyle etkileşim ha
linde ve çevresine çeşitli hizmetler sunan, seçeneklerin bol, fır

satların çok olduğu, karmaşık ve yoğun ilişki ağlarının gerçek
leştiği merkezi yerleşmelerdir (Aliağaoğlu ve Uğur, 2016). Kent
lerin kendilerine özgü süreçleri ve toplumsal dinamikleri,
onların mekânsal yapılarının şekillenmesinde onlara öncü bir
rol yükler (Ataöv ve Osmay, 2007). Günümüzde kentlerin geliş
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mesinde ve mekânsal büyüme gerçekleştirmelerinde, dışarıdan
kaynak sağlayacak çekiciliklere sahip olmaları son derece
önemlidir. Doğal, beşeri ve ekonomik çekiciliklerin yanında
kentlerin imajı ve pazarlama değeri gibi hususlar da son yıllarda
kentlerin gelişmesinde etkili bir faktör olmuştur.
Günümüzde kentler farklılıklarını ön plana çıkararak özgün
olma eğilimindedirler. Bu özgün olma hali kent imajını doğur
maktadır (Demirel, 2014). Kentler için önem arz eden imaj kav
ramı, kentte yaşayanların izlenim ve tutumlarının bileşkesinden
oluşmaktadır. Kentler orada yaşayanlar tarafından aynı düzeyde
algılanmazlar. Oluşan kent algısı, mekânı anlamada, aksaklıkları
tespit etmede yol gösterici olabilmektedir. Kentsel imaj, kentsel
fonksiyonlar, kent içi arazi kullanımı başta olmak üzere birçok
faktörü etkilemektedir. Kentin doğru algılanması verilen kent
imajına bağlıdır. Kent algısı kentsel faaliyetler, kentin dış görü
nüşü, halkın tutum ve davranışları, benzer kentlerle girdiği re
kabet ortamına göre şekil almaktadır (Aliağaoğlu ve Uzun,
2017).
Dijital çağa geçiş yapılan bu dönemde her şey gibi insan hare
ketliliği de artmıştır. Hareketli nüfus tatil, iş, kongre, eğitim vb.
nedenlerle kentleri ziyaret etmektedir. Dolayısıyla kentler,
içinde barındırdığı tüm değerleri ile esasında bir pazarlama ürü
nüdür. Bu ürünün doğru pazarlanması kentteki tüm paydaşların
sosyoekonomik gelişimine önemli bir katkı sunacaktır (Özde
mir ve Karaca, 2010).
Her kent kendine has olduğu için kentler ile ilgili imaj algısı da
birbirinden farklı olacaktır. Nitekim bugünün dünyasında kent
ler arası rekabette kentlerin imajı bu rekabette ön plana geç
mede önemli bir belirleyicidir. Çünkü oluşan kent imajı ile kişi
o kent ile bağlarını ya kuvvetlendirir ya da zayıﬂatır (Antholt,
2006). Kent ile kuvvetlenen bağlar kişiyi o kente yerleşmeye
kadar götürebilir. Dolayısıyla olumlu bir imaj ile kimlik kazanan
kent gerek ekonomik yönden gerekse sosyokültürel anlamda
kazançlı çıkacaktır (Cop ve Akpınar, 2014).
Bu çalışmanın konusunu üniversite öğrencilerine göre kent
imajı oluşturmaktadır. Çalışmada Siirt Üniversitesi öğrencileri
nin Siirt algısı ve zihinlerinde oluşturdukları kente ait izlenimleri
yani kent imajı ölçülmeye çalışılmıştır.
Kentlerin aksayan kısımlarını tespit etmek, zayıf yönlerini ber
taraf edip güçlü yönlerini ön plana çıkarmak ve kendine özgü
değerleriyle farkındalık yaratmak için güçlü bir kent imajı ge
rekmektedir (Aliağaoğlu ve Uzun, 2016). Bu kapsamda çalış
mada Siirt Üniversitesi öğrencilerinin kent imaj algısı ve bunun
oluşumuna neden olan faktörlerin ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu
doğrultuda öğrencilerin Siirt kentinin üstünlüklerine yönelik
imajları, Siirt kentinin soyut imaj unsurlarına yönelik tutumları,
Siirt halkına yönelik tutumları, cinsiyete göre Siirt imajı ve Siirt
kent imajı algılarının Siirtli olup olmamalarına göre değişkenliği
gibi konularda imaj algıları araştırılmıştır. Bu şekilde Siirt Üni
versitesi öğrencilerinin kentsel imaj algısı ortaya konmuştur.

2. Kentler İçin İmajın Önemi ve Üniversite Öğrencileri
nin Kent İmajı Üzerine Etkisi
Coğrafya öteden beri, insan ve mekân ilişkilerini değerlendir
mede çoklu bir bakış açısına sahiptir. Davranışsal coğrafya ve
çevresel algı da şüphesiz bu bakış açıları arasında en önemlile
rinden biridir (Karadağ ve Turut, 2013). Davranışsal coğrafya,

insanların farklı özelliklere sahip çevre birimlerini nasıl algıla
dıklarını, hangi sembollerle tanımladıklarını, bu tanımları ne tür
şekillerle ifade ettiklerini ve bu çevrelere verdikleri tepkileri ele
alan bir yaklaşımdır. Bu nedenle insan davranışlarının teme
linde yaşadığı çevrenin bir etkisi varsa, insan çevre ilişkileri ko
nusuna odaklanmış bir bilim olan coğrafya için de “çevresel
algı” şüphesiz ki temel araştırma konusudur (Özgüç ve Tümer
tekin, 2007). Bu bağlamda insanların çevresel algılarının oluş
masında kentlerin ve içerisinde bulundukları çevrenin doğal ve
beşeri çevreye ilişkin tüm bileşenlerinin belirleyici olduğunu
vurgulayan Lynch’in kentsel çevre algısı ve imajı konusundaki
çalışması bu alandaki ilklerdendir (Lynch, 1960).
Kentin nasıl algılandığı sorusuna verilen cevap, kentsel imajı ta
nımlamaktan başka bir şey değildir. Bir kentin zihinde bıraktığı
izlenimler, resimler toplumsal belleğin, ortak hafızanın oluşma
sında oldukça önemlidir (Türkan, 2017). Kentsel imaj; kişinin
kentle ilgili duygu ve düşüncelerinin çıktısıdır. Başka bir deyişle
kentle ilgili mevcut grubun zihinsel düşüncelerinin tümü olarak
da görülebilir (Gecikli, 2012; Anholt, 2010).
İnsanlar kentleri hatırlarken onları zihinlerinde kalan imajları
yardımıyla anımsarlar (İri vd., 2011). Bu nedenle kentler için
imaj kavramı oldukça önemlidir. Ayrıca iş, tatil, seyahat, yer
leşme vb. birçok aktivite konusunda karar verme aşamasında
da kentin imajı etkili olmaktadır (Özdemir ve Karaca, 2009).
Doğrudan deneyimler, arkadaşlardan alınan bilgiler, kulaktan
dolma bilgiler, gazete ve televizyon gibi görsel yazılı kaynaklar
dan edinilen izlenimler neticesinde insanların zihninde kent ile
ilgili olumlu ya da olumsuz yargılar oluşmaktadır. Bu da kentle
rin çeşitli amaçlar için tercih edilmesinde önemli bir etken ola
bilmektedir.
Kentte yaşayanların kentin pazarlama ve marka çalışmalarına
katılımının kentteki doğal ve turistik değerlerin artmasına, hiz
met kalitesinin yükselmesine, iş imkânlarının artmasına, temel
ihtiyaçların daha iyi karşılanmasına bağlı olduğu unutulmama
lıdır. (Güler ve Gürer, 2015). Bu bakımdan kente üniversite öğ
renimi amacıyla gelen üniversite öğrencilerinin kente yönelik
algılarının öğrenilmesi son derece önemlidir. Zira üniversite öğ
rencilerinin farklı kentlerden gelmeleri kentte yaşayanlara göre
o kent hakkında daha özgün değerlendirme yapmalarını sağlar
ve bu anlamda kente yönelik değerlendirmeleri yaşayana kı
yasla daha önemlidir. Ayrıca eğitim düzeyleri ve kente yönelik
duygusal bağlılıklarının görece daha az olduğu düşünüldüğünde
kente yönelik değerlendirmelerinin önemi artmaktadır
(Gümüş, 2017).
Kentlerin en önemli bileşenlerinden olan üniversitelerin kente
katkıları saymakla bitmez. Bunlar arasında ülkeye, bölgeye ve
kente nitelikli işgücü kazandırmak, eğitimli, donanımlı, çağın
gerekliliklerini yerine getirebilen tutarlı nesiller yetiştirerek top
lumsal öncülük görevini yerine getirmek, bilgi üretmek, top
lumu yönlendirmek, bilimsel çalışmalara ve aktivitelere öncülük
etmek sayılabilir. Bütün bunların yanında üniversiteler, yerel
ürün ve hizmetleri üreterek, pazarlayarak istihdam ortamı ya
ratarak ve kentin sosyokültürel yapısının gelişmesi anlamında
da kente katkı sunmaktadır. Üniversitelerin kurulması ile kente
nitelikli insan akışı (Öğretim üyesi, öğretim görevlileri, idari per
sonel vb.) söz konusu olmaktadır. Farklı yöre, bölge ve ülkeden
gelen genç ve dinamik öğrenci topluluğu geniş bir kültürel mo
zaik oluşturmaktadır (Özdemir ve Karaca, 2009). Ancak üniver
siteye gelerek kentte uzun süre kalan öğrencilerin kenti diğer
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insanlara nasıl tanıttığı ve zihinlerindeki kent imajı son derece
önemlidir. Zira bu imajın olumsuz olması halinde kentin sosyo
ekonomik durumunun da bundan etkilendiği ve diğer kentlerle
rekabette geri kalmalarına yol açtığı anlaşılmaktadır.

3. Materyal ve Yöntem
Çalışmanın konusunu oluşturan Siirt Üniversitesi’nde 2018
2019 eğitimöğretim yılı istatistiklerine göre 15.353 öğrenci öğ
renim görmektedir. Bu öğrencilerin 8.672’si erkek, 6.665’i kız
öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışmanın evreni Siirt Üniversitesi
Kezer Kampüsü, Merkez Kampüsü ve Sağlık Bilimleri Kampü
sü’nde yer alan 8 fakülte (İktisadi ve İdari Bilimler, Güzel Sanat
lar ve Tasarım, İlahiyat, Veteriner, Ziraat, Mühendislik, Eğitim,
FenEdebiyat), 3 yüksekokul (Beden Eğitimi ve Spor, Yabancı
Diller, Sağlık), 3 meslek yüksekokulunda (Sağlık Hizmetleri, Tek
nik Bilimler, Sosyal Bilimler) öğrenim gören öğrenciler oluştur
maktadır. Söz konusu birimlerde öğrenim gören 13.705 öğrenci
bulunmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise uygulanan ankete
gönüllü olarak katılmayı kabul eden 380 öğrenciden oluşmak
tadır. Ankete katılan öğrenciler bütün fakülte ve yüksekokuldaki
bölüm ve programları temsil edilebilecek oranda rastgele se
çilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1: Ankete katılan öğrencilerin fakültelere göre oranları.
Table 1: Proportion of the students who participated in the survey
by faculties.
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tespit etmeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde
kentin soyut imajını ölçmeye dair sorular sorulmuştur. Dör
düncü kısımda ise katılımcıların kent halkına yönelik imaj algı
sını tespit etmeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Veri toplama
formunda öğrencilerin demograﬁk özelliklerini tespit etmeye
yönelik sorularda muhtelif seçenekler sunulmuştur. Diğer bö
lümlerdeki değişkenlerle ilgili sorularda beşli likert tipi (Geçikli,
2012) ölçek kullanılmıştır. (1. Tamamen katılmıyorum 2. Katıl
mıyorum 3. Kararsızım 4. Katılıyorum 5. Tamamen katılıyorum).
Ayrıca anketin güvenirliliğini sağlamak için evrenini oluşturan
gruptaki orana göre yeterli sayıda kız ve erkek katılımcıya anket
uygulanmıştır.

3.2. Araştırmanın Sınırlılıkları
Çalışma, 20182019 eğitimöğretim yılında Siirt Üniversitesi
yerleşkelerinde yer alan 8 Fakülte (İktisadi ve İdari Bilimler,
Güzel Sanatlar ve Tasarım, İlahiyat, Veteriner, Ziraat, Mühen
dislik, Eğitim, FenEdebiyat), 3 yüksekokul (Beden Eğitimi ve
Spor, Yabancı Diller, Sağlık), 3 meslek yüksekokulunda (Sağlık
Hizmetleri, Teknik Bilimler, Sosyal Bilimler) eğitim gören ön li
sans ve lisans öğrencilerinin görüşleri ile sınırlıdır. Yüksek lisans
ve doktora öğrencileri, pedagojik formasyon eğitimi alan öğ
renciler ile lisans düzeyinde 1. 2. 3. Sınıf öğrencileri, ön lisans
düzeyinde 1. Sınıf öğrencileri kapsam dışı tutulmuştur. Ayrıca
Eruh ve Kurtalan meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğ
renciler de kent ile ilgili algı düzeyleri düşük olacağı düşünül
düğü için kapsam dışı bırakılmıştır. Araştırmada veri toplama
süreci 01/02/201931/03/2019 dönemini kapsamaktadır.

3.3. Verilerin Analizi Yöntemi
Çalışmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS for
Windows 16.0 (Statistical Program For Social Science) paket
programından yararlanılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin kent
ve kent halkına yönelik imaj algılarının düzeyini saptamak için
aritmetik ortalamaya bakılmıştır. Aritmetik ortalamalar yorum
lanırken aralıklar;
1,0≤ ? < 1,8 ise katılımcıların o imaja ilişkin algılarının çok olum
suz (Oldukça Düşük).
1,8≤ ? < 2,6 ise katılımcıların o imaja ilişkin algılarının olumsuz
(Düşük).
2,6≤ ? < 3,4 ise katılımcıların o imaja ilişkin algılarının kararsız
(Orta).

3.1. Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi

3,4≤ ? < 4,2 ise katılımcıların o imaja ilişkin algılarının olumlu
(Yüksek).

Araştırmada “Siirt Üniversitesi Öğrencilerinin Siirt Kenti İle İlgili
İmaj Algılamaları Araştırma Veri Toplama Formu” kullanılmıştır.
Çalışmada kullanılan Veri Toplama Formu’nun oluşturulma
sında, Özdemir ve Karaca tarafından yapılan “ Kent Markası ve
Marka İmajının Ölçümü: Afyonkarahisar Kenti İmajı Üzerine Bir
Araştırma” isimli çalışma ile Aliağaoğlu ve Uzun’un “Üniversite
Öğrencilerinin Kent İmajlarına Yönelik Bir araştırma” adlı çalış
mada kullanılan ölçeklerden yararlanılmıştır. (Özdemir ve Ka
raca, 2009; Aliağaoğlu ve Uzun, 2017). Çalışmada kullanılan veri
toplama formu dört kısımdan oluşmaktadır. İlk bölüm öğrenci
lerin demograﬁk niteliklerini tespit etmeye yönelik sorulardan
oluşmaktadır. İkinci bölümde kentin sahip olduğu avantajları

4,2≤ ? < 5,0 ise katılımcıların o imaja ilişkin algılarının çok
olumlu (Oldukça Yüksek) olduğu şeklinde değerlendirilmiştir
(Demirel, 2014:234).

4. Bulgular
Çalışmada üniversite öğrencileri tarafından kent üstünlük imaj
ları, kent soyut imajları ve kent halkına yönelik imajlar bir araya
getirilerek Siirt kentinin genel imajı hakkında bilgi edinilmeye
çalışılmıştır. Bu kapsamda ankete dâhil olan katılımcıların ver
dikleri cevaplar güvenilirlik açısından dikkate alındığında Cron
bach's Alpha değerinin kabul edilebilir değer aralığında olduğu
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görülmektedir (Tablo 2). Ölçekte kent üstünlüğüne yönelik
Cronbach’s Alpha değeri 0,903 iken, kent soyut imajı değeri
0,801 ve halk imajı 0,930’dur. Bu değerler dikkate alındığında
uygulanan ölçeğin yüksek bir güvenirliğe sahip olduğu görül
mektedir.
Tablo 2: İmajlara ilişkin cronbahc's değerleri.
Table 2: Cronbahc's values regarding images.

Siirt, Güneydoğu’nun lezzet başkentlerinden biri konumunda
dır. Kentte birbirinden lezzetli çeşitli yöresel yemekler ve tatlılar
mevcuttur. Büryan kebabı, perde pilavı, Siirt Kitel, Zerfet, Bum
barMumbar, Mihr Çorbası, Pırtıke çorbası, Siirt Dolması namı
diğer Arap dolması, Gebole, İmçerket gibi lezzetler sayılabilir.
Bu faktörler, Siirt kentini gerek klimatik, gerekse gastronomik
açıdan çekici kılarak olumlu bir algının gelişmesini sağlamakta
dır.
Tablo 5: Katılımcıların Siirt kentinin üstünlüklerine yönelik imaj algı
ları.
Table 5: Participants' perceptions of image superiority of Siirt city.

Katılımcıların cinsiyetlerine göre Siirt kenti imajına ait elde edi
len tanımlayıcı istatistikler Tablo 3’te verilmiştir. Bu tabloya göre
katılımcıların üç farklı açıdan ele alınan kent hakkındaki genel
imajları onların cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık arz et
memektedir (Tablo 3 ve 4).
Tablo 3: Katılımcıların cinsiyetlerine göre Siirt kenti imajı.
Table 3: Image of Siirt City by gender of participants.

Ankette uygulanan KolmogorovSmirnov normallik testi sonu
cuna göre Kent Soyut İmajı, Kent Halkı İmajı ve Kent Üstünlük
İmajı ölçeklerinin normal dağılım göstermediği sonucuna varıl
mıştır. Normal dağılım göstermeyen veriler için geliştirilen ba
ğımsız gruplar arasındaki farkın önemlilik testi olan
MannWhitney U testi sonucu Tablo 4’te verilmiştir. Burada ka
tılımcıların cinsiyetlerine göre yukarıda adı geçen ölçeklere ver
dikleri puanlarda bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
Tablo 4: Katılımcıların cinsiyetlerine göre Siirt kent imajı.
Table 4: Siirt City image by garticipants' gender.

Katılımcıların Siirt kentinin kent üstünlüğü konusunda düşük
imaja sahip ifadeleri çoğunluktadır: “Sanatsal etkinlikleri çok
tur”, Sanayisi gelişmiştir", "İmkânları gelişmiştir", "Kültürel et
kinlikler çoktur”, “Planlı gelişmiştir”, “Yeşil alan bakımından
yeterlidir”, “Konaklama imkânları iyidir”, “Spor etkinlikleri ye
terlidir”, “Alışveriş imkânları çoktur” ve “Spor etkinlikleri yeter
lidir” gibi konularda katılımcıların imaj algısı son derece
düşüktür. Bu durum Siirt kentinin birçok açıdan öğrencilere çe
kici gelmediği ve kentin öğrencilerin sosyokültürel ihtiyaçlarını
karşılayacak imkânlara sahip olmadığını göstermektedir.
Katılımcıların, Siirt kentinin soyut imaj unsurlarına yönelik algı
larının ölçüldüğü Tablo 6’da en yüksek imaj algı düzeyi "Sakin
dir" ifadesine aittir. Kentin soyut imaj unsurlarından
“Moderndir”, “Gelişmiştir”, ”Kalabalıktır” düşük değere sahip
olan ifadelerdir.
Tablo 6: Katılımcıların Siirt kentinin soyut imaj unsurlarına yönelik al
gıları.
Table 6: Participants' perception of abstract image elements of Siirt
city.

Öte yandan kent üstünlük imajını ölçmek için yöneltilen soru
larda, katılımcıların Siirt kentinin üstünlüklerine yönelik algıla
rında “İklimi uygundur” ve “Yemekleri lezzetlidir” ifadelerinin
en yüksek imaj algılarını oluşturdukları anlaşılmaktadır. (Tablo
5).
Siirt'te karasal iklim şartları hüküm sürmekte olup dört mevsim
en belirgin özellikleriyle görülmektedir. Yörede kuzeye doğru
gidildikçe kışlar sert geçerken, güneye inildikçe daha ılıman kış
şartları hüküm sürmektedir. Sahada yazlar da sıcak ve kuraktır.
Birçok Mezopotamya uygarlığından etkilenmiş bir kent olan
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Katılımcıların halk imajı algılarının genelde orta düzeyde olduğu
görülmektedir (Tablo 7). Katılımcılar, "moderndir", “gelişmiştir”
"kalabalıktır" ve “yenilikçidir” konularında Siirt halkını düşük
düzeyde algılamaktadırlar.
Tablo 7: Katılımcıların Siirt kenti halkına yönelik imajları.
Table 7: Images of the participants towards the city of Siirt.
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Öte yandan katılımcıların Siirt kenti hakkındaki görüşleri ince
lendiğinde, %73,2’i üniversiteyi bitirdikten sonra Siirt’te yaşa
mayı düşünmemektedir (Tablo 9). Siirt’te yaşamayı
düşünenlerin %50’si Siirtli, %50 ise Siirtli değildir. Siirt’te yaşa
mayı düşünmeyenlerin %18’si Siirtli, %88,9’u Siirtli değildir. Ka
tılımcıların %31,3’ü kenti çok dilli kent olarak algılamaktadırlar.
Bunu %27,1 kenti dini kent imajı ile benimseyen öğrenciler
takip etmektedir. Buna karşılık öğrencilerin %4’ü kenti ticaret
kenti olarak görmektedir (Tablo 9).
Tablo 9: Katılımcıların Siirt hakkındaki görüşleri
Table 9: Participants' views on Siirt.

Katılımcıların Siirtli olup olmaması durumuna göre Kent Soyut
İmajı, Kent Halkı İmajı ve Kent Üst İmajı ölçeklerine verdikleri
puanlar istatistiki önemli farklılık göstermiştir (p<0.01) (Tablo
8).
Tablo 8: Katılımcıların Siirtli olup olmadığına göre Siirt kent imajı.
Table 8: City image of participants by Siirt and Non‐Siirt.

Anket sonunda katılımcılara “Siirt’in en sevdiğiniz ve en sevme
diğiniz üç özelliğini yazınız” şeklinde iki soru sorulmuştur. Katı
lımcılar kentin sevdikleri özellikleri arasında sakin, küçük,
ulaşım imkânlarının kolay olması ve yemeklerinin lezzetli olması
şeklinde bir sıralama yaparken; kentin sevmediğiniz özellikleri
ile ilgili soruya halkın üniversite öğrencilerine karşı olumsuz tu
tumu, kız öğrencilere karşı rahatsız edici tavırlar, cimri olmaları,
sıcakkanlı olmamaları, öğrencilere ürünleri olduğundan pahalı
satmaları, insanların dışarıda çayhane önlerinde oturmaları,
caddeleri işgal etmeleri, hoşgörüsüzlük, kabalık, kentin geliş
memiş ve sıkıcı olması şeklinde cevaplar vermişlerdir. Öğrenci
lerin rahatsızlık duydukları çayhaneler kentte oldukça yaygın
şekilde bulunmakta ve caddelerin her iki tarafında sıralanmış
lardır. Dolayısıyla caddelerde rahatça hareket edilmemekte ve
çayhaneler ciddi bir görüntü kirliliği yaratmaktadır.

5. Sonuç

Tablo 8 incelendiğinde cinsiyete göre oluşan grupların Siirt Kent
İmajı ölçeklerinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel ba
kımdan anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Siirtli olan
öğrencilerin kentin memleketleri olmaları ve dolayısıyla aidiyet
duygusu kent hakkında olumlu bir imaja sahip olmalarını sağ
lamıştır.

Kentler doğal ve beşeri yönden farklılıklar göstermektedirler.
Bir kenti diğerinden ayıran bütün bu farklılıklar onun kent imaj
algısının oluşumunda etkendir. Kentlerin kötü imaj algısı sosyal,
kültürel ve ekonomik anlamda çeşitli sorunlar doğurmaktadır.
Kentlerin imaj algısının uygun gelişebilmesi bu alandaki sorun
ların giderilmesi ile mümkündür. Siirt gibi gelişme eğilimindeki
kentlerin büyümesi doğru yönetilen bir kent imajı ile sağlana
bilir. Dolayısıyla, kent imajının önemli bir planlama unsuru ola
rak ele alınması gerektirmektedir. Kenti paylaşanlar, kentin
imajı güçlendikçe toplumsal duyarlılığın artacağı; yapılması dü
şünülen yatırımlarda nitelik ve uygunluk aranmaya başlanaca
ğını bilmelidir. Bu nedenle kentin önemli paylaşanlarından biri
olan öğrenciler üzerinde bu çalışma yapılmıştır.
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Söz konusu Siirt kent imajı konusunda, katılımcıların kent üs
tünlük imajı düşük, kent halkına yönelik ve kentin soyut imajına
yönelik algı ise orta düzeydedir. Sanatsal ve kültürel etkinlikler,
spor etkinlikleri, konaklama ve alışveriş imkânları açısından ka
tılımcıların Siirt kent algısı düşüktür. Katılımcılar Siirt’i daha çok
sakin, küçük, ulaşımı kolay ve yemekleri güzel yani kent mutfağı
olan bir kent olarak görmektedirler. Katılımcıların kent halkıyla
ilgili kanaatleri pek de iç açıcı değildir. Siirt halkını kaba, yobaz,
hoşgörüsüz, cimri, öğrencilere bir malı veya hizmeti olduğun
dan daha pahalıya satmak vb. davranışlarla tanımlamaktadırlar.
Kentin en işlek alanı olan Güres Caddesi’nin her iki tarafına sı
ralanan çayhanelerde uzun zaman geçiren şahısların varlığın
dan üniversite öğrencileri özellikle kız öğrenciler ciddi
rahatsızlık duymaktadırlar. Katılımcılar kent halkının kendilerini
benimsemediklerini, dolayısıyla kent ile bütünleşemediklerini
belirtmişlerdir.
Birer cazibe merkezi olan üniversiteler şehre dışarıdan çok sa
yıda insanın gelmesine neden olmaktadır. Üniversiteye eğitim
almak için gelen öğrencilerin kent ekonomisine katkısı çok
önemli boyuttadır (Tösten vd., 2017; Dilmaç, 2017). Bunun ya
nında öğrencilerin kentin gelişimine sosyal ve kültürel anlamda
da katkı sağladığı unutulmamalıdır. Günümüzde insan hareket
liliği artmıştır. Dolayısıyla üniversite eğitimi alan bu öğrenciler
gelecekte farklı bölge ve kentlerde iş, eğitim, tatil, gezi vb.
amaçlı aktivitelerde bulunacaklardır. Oluşturulacak doğru bir
kent imajı ile Siirt kenti yetiştirdiği bu nitelikli nüfusu bağrında
barındırabilir ya da Siirt kent imajının bu öğrenciler vasıtasıyla
geniş bir yelpazede temsili sağlanabilir. Siirt kentini bir ürün ola
rak kabul edersek, bu ürüne ilişkin doğru bir imaj planlanmazsa,
mutlaka onun bir şekilde gelişigüzel algılanacağı gözden kaç
mamalıdır.
Kentten kopuk kampüs sistemi katılımcılar nezdinde kent ima
jının oluşunda dezavantajlı bir durum doğurmaktadır. Kentin
uygun alanlarına dağılan doğru şekilde konumlandırılmış birkaç
fakülteden meydana gelen butik kampüsler katılımcıların kenti
daha çok kullanmaları ve benimsemelerini sağlayabilir.
Kent, sadece konut, işyeri, AVM’ler, park, eğlence ve dinlenme
alanlarından oluşmayıp, aynı zamanda insan ve çevre arasın
daki etkileşimin yaşandığı, sosyal, kültürel ve ekonomik faali
yetlerin yapıldığı bir mekândır. Kentler pazarlanmaya konu olan
bir üründür. Bu ürünün kar amacı sağlaması uygun bir imaj ile
doğru orantılıdır. Kentin paydaşları tarafından kentin güçlü ta
rafı olarak görülen, kentin geleceğinde önemli bir etken olacağı
açıkça ortaya konan Siirt Üniversitesi’nin yetiştirdiği öğrencile
rin kent hakkındaki imajları oldukça önem arz etmektedir. Kent
sel büyümede devamlılığın sağlanması, kentlerin hâlihazırdaki
potansiyellerini dikkate alarak kentsel imajlarını korumaya bağ
lıdır. Kentler için birer kent konseyi oluşturulup, oluşturulacak
eylem planları ile kent imajı takip edilmelidir. Kentte oluşan
düşük imaj olgusu katılımcılar için daha fazla sosyokültürel et
kinliklerin nitelik ve nicelik açısından artırılması ile bertaraf edi
lebilir. Unutulmamalıdır ki, olumlu bir kent imajı oluşturmak
için bir çaba mevcut değilse, gerileme başlamış demektir.
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